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الدور الريادي لجامعة القدس في توفير الكوادر الطبية وتطويرها 

Leading role of Al-Quds University in Supporting and Developing The Palestinian 

Medical  Sector with medical Personnel 
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 معهد اإلدارة واالقتصاد                                                                                               المكتبة الرئيسية

 جامعة القدس                                                                                                      جامعة القدس

 الملخص 

كىدفت إىل  إبراز دكر . الطبية كالصحية ادلختلفة  الدكر الريادم جلامعة القدس يف دعم كرفد القطاع الصحي الفلسطيٍت بادلؤىلُت يف رلاالت تظهر ىذه الدراسة
 اليت زبرجها جامعة القدس الطبية ادلختلفةالتخصصات  محلة مدل مالئمة جامعة القدس يف توفَت الكادر الطيب كالصحي الالـز خلدمة ادلواطن كاىل تقييم 

كقد مت مجع البيانات من النشرات كادلواقع االلكًتكنية جلامعة القدس ككزارة الصحة الفلسطينية كبعض .  كمتطلبات سوؽ العمل احمللي الفلسطيٍتالحتياجات
ادلؤسسات الصحية ادلشغلة ، كما مت استخداـ االستبانة بعد تطويرىا كعرضها للتحكيم كذلك هبدؼ تقييم مدل مالئمة التخصصات اليت تطرحها جامعة القدس 

 . موظفا يف القطاع العاـ كاخلاص مت اختيارىم عشوائيا 290، حيث كزعت  على عينو من . لواقع سوؽ العمل الفلسطيٍت

كالدرجة , كاحملافظة,  تناكلت الدراسة زلورين رئيسيُت أكذلا استعراض ربليلي لعدد خرغلي كليات العلـو الطبية كالصحية منذ تأسيسها كذلك حسب التخصص كالسنة
كقد تبُت أف اجلامعة ساعلت بشكل فّعاؿ يف توفَت الكادر الطيب . كمدل استخدامهم يف القطاع احلكومي كالقطاع اخلاص كالقطاع األىلي احمللي كاألجنيب, العلمية 

 كل خريج بأما احملور الثاين فقد مت اختبار مدل مالئمة مساقات التخصص النظرية كادلساقات التطبيقية كمدل إكسا.للقطاع الصحي الفلسطيٍت بشكل عاـ 
كتبُت أف درجة مالئمة التخصصات الحتياجات سوؽ العمل  . للمهارات اإلدارية كادليدانية العامة ادلطلوبة ، كاليت رمستها إدارة كل كليو للتخصص ادلهٍت ك الصحي

فقبلت مجيع .كأخَتان مت فحص فرضيات الدراسة باختبار التباين األحادم. إال أف الكثَت ما زاؿ مطلوب إصلازه كي ترقى إىل ادلستول ادلطلوب, بشكل عاـ عاليو
الفرضيات باستثناء التباين ادلتعلق  بطبيعة العمل ، كىذا يدؿ على أف أراء أفراد عينة الدراسة قد  توافقت حوؿ درجة مالئمة التخصص الحتياجات سوؽ العمل 

كبالتايل   مستول اخلربة كادلركز الوظيفي إال أهنا  اختلفت حوؿ مدل مالئمتها  بسبب اختالؼ طبيعة العمل,طبيعة العمل ,رغم االختالفات يف التخصص كالكلية 
. يوصي الباحثاف بضركرة الدعم ادلادم كادلعنوم جلامعة القدس يف مسَتهتا من اجل سبكينها من االستمرار بدعم اجملتمع احمللي بالكادر ادلؤىل

كما يوصي الباحثاف أيضا بضركرة التعديل ادلنتظم للخطط الدراسية من اجل إكساهبا ادلزيد من ادلالئمة دلتطلبات اجملتمع الفلسطيٍت  كسوؽ 
 العمل

جامعة القدس ، ادلهن الطبية كالصحية ، ادلهارات اإلدارية كادليدانية العامة ، ادلساقات النظرية ، ادلساقات التطبيقية : الكلمات المفتاحية 
   كالعملية 
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Abstract 

This study highlights the  leading role of the University of Al-Quds  in supporting and supplementing 

the Palestinian health sector  by various medical and health specialists. It also  aimed to assess the 

appropriateness of the various medical specialties produced by the Al-quds University to the  needs 

and requirements of the local labor market. The data was  collected from the records , publications and 

websites of  Al-Quds  University of Jerusalem, and the Palestinian Ministry of Health and some 

operating  health institutions and centers situated in Jerusalem city. A questionnaire was  developed 

for  the aim of evaluating the appropriateness of the medical and health  disciplines offered by the 

University to assess  their suitability and coverage level to the needs of  Palestinian labor market. It 

was  randomly  distributed on a sample of 290 graduates currently  employed in the public and private 

health  sector.  

The second track has been testing the suitability of courses of specialization –theoretical and practical 

courses- ,and the  contribution of  each course  in developing skills required  to deal  with public. Set 

up  by each college  administration. It was found that the   courses ranked a high degree  of suitability 

to Palestinian market  needs, but much  effort  is still awaited. Finally hypotheses  examined reflected 

general agreement  of the sample selected around  the results concluded by the study , except for the  

nature of the work. In other words, the views of the study sample may agreed on the level of  

appropriateness to degree of specialization to the needs of the labor market, despite the differences in 

specialization and college personnel, the  nature of work, level of experience and career. But differed 

about their suitability  because of the different nature of the work 

The researchers, therefore recommend  that more  moral and material support to  Al-Quds University 

is still needed  in order to enable it  to continue supporting the local community qualified cadre. They  

also suggest further and regular amendments to  plans, and  textbooks  may be needed to  make the 

specialization degrees more convenient to the requirements of the Palestinian society and the labor 

market 

Key words   :Al-Quds University, Medical and health professions  , General administrative and field 

skills, Theory courses, Applied and practical courses 

 :تمهيد

 زبريج يف مؤسساتو إسهاـ خالؿ كالثقافية من ادلعرفية آفاقو كتوسيع كتنميتو، اجملتمع تطوير ىاما كبارزان يف دكرنا اجلامعي التعليم يؤدم
 كإمكاناهتا طاقاهتا توظف حيث ، كافة ادلختلفة كالتخصصات يف اجملاالت العمل على للتدريب كالعلم ادلعرفة سبلك بشرية كوادر

 ىي رسالتها  اليت جامعة فلكل اجملتمع، خدمة إىل إضافة العلمي كالبحث البشرية، القول كإعداد ادلتعلقة بالتعليم، أىدافها لتحقيق
  .أخرل من ناحية كالفكرية كالسياسية كادلهنية الفنية قيادتو لصنع كأداة ناحية، من اجملتمع صنع من

كؽلثل التعليم اجلامعي اليـو دكرا أساسيا يف تطوير كتقدـ اجملتمعات كأصبح ػلتل مكانة عالية بُت ادلؤسسات اجملتمعية على ادلستول احمللي 
فهي ادلصدر الرئيس للمعرفة كاإلدارة الفاعلة . كالدكيل ، كأصبح ينظر للجامعة على أهنا كاجو التطور االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي 

لتغيَت اجملتمعات كفق مستجدات القرف الواحد كالعشرين ػ كما ينظر إىل اجلامعة اليـو بأهنا صانعة للمعرفة كزلتضنة لالبتكار كاالخًتاع يف 
توظيف ىذه  رلاالت العلـو اإلنسانية كالعلمية كمل تعد ادلعرفة الغاية القصول للجامعة بل أصبح ادلقصود كادلطلب ادلتنامي ىو تىش

  (2003الشرعي   ) .ادلعرفة يف رلاالت اخلدمة االجتماعية كإسعاؼ برامج التنمية الشاملة يف اجملتمع احمللي
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  اإلطار النظري: أواًل 
  دور الجامعة في التنمية المجتمعية. 1

 على تقع اليت ادلؤسسات أرفع من ىي ادلؤسسة التعليمية ألف التنمية عملية ػلرؾ فهو كبَتة للشعوب ، ثركة اجلامعي يعد التعليم
 ادلراكز تشكل أهنا إىل إضافة اجملاالت، كدبختلف متخصصُت من فيو التنمية من عمليات اجملتمع ػلتاجو ما توفَت مهمة عاتقها

 كادلهارات باخلربات صناع القرار تثرم كىي كالثقايف، كاالجتماعي االقتصادم التقدـ تضمن اليت كالتطبيقية العلمية األساسية للبحوث
 .السياسي باألداء تتحكم كبالتايل

 كالبيئة ناحية، من الفرد بُت تفاعل بدكف ربقيق االجتماعي التغيَت يف الكامل دكرىا تؤدم أف رلتمع أم يف للجامعة ؽلكن كال
 لدل االبتكار ركح كتثرم ادلهارات، تقوم فهي كمًتابطة؛ متالزمة بالتغيَت االجتماعي اجلامعة فعالقة أخرل، ناحية من االجتماعية

 لألفراد العمل كتيسر فرص السكاف، من الفقَتة الطبقات أكضاع ربسُت على تساعد فهي . االجتماعي الرقي كرفع مستول الفرد،
 ادلستول على إغلابينا أثرنا يًتؾ كبالتايل لإلنتاج فرصة شلا يتيح سلتلفة مهن من كاجملتمع الفرد حاجة تليب كوهنا اجملتمع يفرضها اليت

 (2011باكَت   ) .ادلعيشي كصوال لتحقيق رفاىية الفرد كادلواطن 
منذ نشأهتا دكر ريادم يف نشر ادلعرفة العلمية كالثقافية للنهوض باجملتمع  كىي تعترب مراكز إشعاع ثقايف ك للجامعات  كما زاؿ كاف

للمجتمع تتعرؼ من خاللو على مشكالتو كتتحرل أسباهبا كردكد أفعاذلا السلبية على اجملتمع كىي من خالؿ التشخيص العلمي الدقيق 
. تقف عند اقًتاح العالج بل تتعداه إىل التجريب كالتقومي  ذلذه ادلشكالت كمسبباهتا ، تضع احللوؿ ادلناسبة ذلا كقد ال

طلع بأعباء تربوية إىل جانب األعباء التدريسية كيشمل العبء الًتبوم ، الًتبية اخللقية كالدينية كاجلسيمة تفاجلامعة بالنسبة للطالب ت
كال ؽلكن للجامعة أف ربقق ذاهتا كتثبت كجودىا . كالنفسية لتكتمل بذلك حلقات الًتبية الشاملة جسميان كعقليان كركحيان كخلقيان كنفسيان 

مل تكن ملتزمة بقضايا اجملتمع كمتطلبات ظلوه كازدىاره  إف اذلدؼ األساسي من إنشاء ىذه ادلؤسسة يكمن يف تنمية األمة كاجملتمع    ما
ادلتوافرة للسكاف بصفة عامة ، كربسُت ادلعيشة من حيث نوعيتها كتلبية حاجات اجملتمع  (التمكُت )حيث أهنا تعمل على توسيع الفرص

سواء أكاف يف رلاؿ أحباث االتصاؿ كاخلدمات .ككثرة ىذه اجملاالت اليت ؽلكن للجامعة أف زبدـ اجملتمع من خالذلا . األكثر إحلاحا 
ادلساعدة يف إعداد مسودات القوانُت أك يف رلاؿ األنشطة التدريبية كبرامج اإلعداد كالتأىيل  أك.االستشارية للمجتمع كاألفراد كادلؤسسات 

اليت تستهدؼ . اجملتمع كقضاياه باحتياجاتكالتعليم ادلستمر كعقد الندكات كادلؤسبرات أك يف اصلاز العديد من البحوث التطبيقية ادلرتبطة 
  (2009بنت فهد ) .اإلسهاـ يف حل مشكالت اجملتمع كربقيق الكفاية االقتصادية كاالجتماعية  فيو

ق كاالستثمار فيو ، كاجب كضركرة ، يلبو لذا فاف اإلنفاؽ ع    ، يستهاف  على  اجلامعات يف إعداد الكوادر ادلدربة أمر الادلالقاةإف الدكر 
دكؿ جنوب كشرؽ العديد من الدكؿ كمنها تنافست فيو الدكؿ كاجلامعات، ككاف لو مردكد حسن على الفرد كاجملتمع كىذا ما أثبتتو ذبارب 

كمن ىنا ، ينبغي على اجلامعة أف ذبدد ذاهتا من كقت آلخر ، لتعيش عصرىا كعادلها ادلتجدد باستمرار ، كرباكؿ دائمان العمل على .آسيا 
ذبديد نظمها كبرارلها التعليمية كتعيد النظر فيها لتبقى على صلػة دائمة دلا ػلتاجو اجملتمع كخططو كبرارلو التنموية ، حيث مل تعد اجلامعة 

 ادلعرفة كتوليدىا من خالؿ كإنتاجمكاف للتعلم كالتعليم فقط ، بل تعترب مؤسسة إظلائية هتدؼ إىل بناء ادلواطن الصاحل يف اجملتمع الصاحل ، 
، كتعد الصحة كاحدة من احلاجات األساسية البحث لتكوين رأس ادلاؿ البشرم الثقايف القادر على ربقيق معدالت إنتاجية عالية

كالضركرية لبقاء اإلنساف كاالستمتاع باحلياة ، كىي يف عصرنا احلاضر ينظر إليها على أهنا حق ىاـ من حقوؽ اإلنساف فلكل إنساف احلق 
يف احلصوؿ على الضركريات الالزمة للعيش بصحة جيدة ، كما أف ربسُت الصحة ليس نامجان بالضركرة عن بناء ادلستشفيات الفخمة 
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كاجلديدة بل من خالؿ هتيئة كادر طيب متطور ، كذلك عن طريق التعليم كالتدريب ادلتواصل من خالؿ اإلفادات كالزيارات العلمية إىل 
دكؿ العامل ادلتقدمة كاالطالع على آخر ادلستجدات الطبية كالتقنية العالية كاليت سيكوف ذلا مردكدىا اإلغلايب يف رفع مستول العاملُت يف 

 )القطاع الصحي كإرساء الصرح الطيب خبربات علمية جديدة ، األمر الذم ينعكس على نوعية اخلدمات الصحية ادلقدمة ألفراد اجملتمع 
 (1990عباس 

 الدراسات السابقة .  2

مقدرة العملية التعليمية في األقسام المحاسبية في الجامعات األردنية على تخريج بعنواف   (2014الزعبي ،)دراسة  .1.2
ىدفت الدراسة إىل بياف مقدرة العملية التعليمية يف األقساـ احملاسبية يف اجلامعات  .كوادر محاسبية مؤهلة من وجهة نظر الخريجين

األردنية على زبريج كوادر زلاسبية مؤىلة من كجهة نظر اخلرغلُت ، حيث مت تصنيف ادلتغَت ادلستقل ادلتمثل بالعملية التعليمية إىل 
مناىج التدريس ، اخلطط الدراسية ، أساليب  التدريس ، كالبيئة اجلامعية ، كصنف ادلتغَت التابع ادلتمثل بالكوادر احملاسبية ادلؤىلة إىل 

اجلوانب النظرية ، كاجلوانب العملية ،ك تعزيز فهم اخلريج للتخصص، كبناء شخصية متوازنة علميان كتربويان ، كلتحقيق ىدؼ الدراسة مت 
 استبانو على خرغلي قسم احملاسبة شلن ػلملوف درجة البكالوريوس ، كيعملوف يف 300 فقرة  حيث كزعت 33إعداد استبانو تتضمن 

 استبانو صاحلة للتحليل 269 ادلسًتدة تسلتلف ادلؤسسات كالشركات كادلستشفيات يف زلافظة عماف ، يف حُت كاف عدد االستبيانا
 :كخلصت الدراسة إىل أف % 89.67بنسبة استجابة 

 % 67.00مناىج التدريس قادرة على تزكيد اخلريج دبا ػلتاجو من جوانب نظرية بنسبة  -
عدـ مقدرة العملية التعليمية يف األقساـ احملاسبية يف اجلامعات األردنية على زبريج كوادر زلاسبية مؤىلة كمتوائمة مع  -

 :متطلبات سوؽ العمل كذلك نتيجة 
 أف اخلطط الدراسية غَت قادرة على هتيئة اخلريج من الناحية العملية دلواجهة الواقع  -
 أف أساليب التدريس ادلتبعة غَت قادرة على تعزيز فهم اخلريج لتخصصو -
غَت قادرة على بناء شخصية متوازنة  (األنظمة ، القوانُت ، أعضاء ىيئة التدريس ، كاحملاضرات كالندكات  )أف البيئة اجلامعية  -

 للخريج ذبمع بُت العلم كالًتبية 

إعادة تقييم ادلناىج التدريسية كاخلطط :كأكصت الدراسة إىل الًتكيز على مواءمة سلرجات التعليم مع متطلبات سوؽ  العمل من خالؿ 
 احملاسبية يف اجلامعات األردنية ، كإعداد خطط تشتمل على جوانب عملية كنظرية مع توحيد اخلطط جلميع ـالدراسية ادلتبعة يف األقسا

الربامج  )كمن الناحية اإللكًتكنية  (الدفاتر احملاسبية اليدكية  )اجلامعات ، كإىل إجراء دكرات لتأىيل اخلرغلُت عمليان من الناحية اليدكية 
كإىل قياـ األقساـ احملاسبية يف اجلامعات األردنية بدراسة مناىج التدريس كما يتناسب معها من أساليب للتدريس  (احملاسبية احلاسوبية 

مع توفَت اإلمكانات ادلرتبطة هبذه األساليب ، إلزاـ اجلامعات بعقد الندكات كاحملاضرات لتعزيز الوازع الديٍت كاألخالقي ، كبياف أعلية 
 البيئة اجلامعية يف بناء الشخصية كتعزيز الفهم الصحيح للحياة اجلامعية  

دراسة عن أعداد ونسبة األساتذة لطالب البكالوريوس في كليات العلوم الطبية  : بعنوان   (2014عبد اهلل )دراسة    2.2
ىدفت الدراسة إىل معرفة نسبة الطالب يف التخصصات كالكليات ادلختلفة باعتبارىا إحدل ، والصحية في إطار جودة التعليم 
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عوامل ضماف جودة التعليم ، كما ىدفت إىل معرفة النقص يف عدد أعضاء ىيئة التدريس كتبياف الزيادة ادلتعاظمة للطالبات جبامعة 
،  كما يًتتب على ذلك من توفَت خدمات نوعية ذلن ، أرادت الدراسة توضيح الدكر الكبَت الذم لعبتو كتلعبو الدراسات العليا  اخلرطـو

يف توطُت التأىيل العايل للراغبُت من السودانيُت كيف توفَت كوادر علمية مؤىلة من األجانب أسهمت يف دفع مسَتة العلم كالتعليم يف 
كقد استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي ، كما مت استخداـ منهج الدراسة ادليدانية عرب لقاءات مباشرة من خالؿ .بالدىا 

استمارة مت توزيعها على الكليات يف جامعة اخلرطـو  ، إضافة إىل استخداـ األساليب اإلحصائية ادلناسبة للتحليل كاستخالص النتائج ، 
  كأظهرت نتائج الدراسة إىل أف اإلمكانيات ادلوجودة يف اجلامعة ال تتناسب 2011كسبثل رلتمع الدراسة طلبة البكالوريوس خالؿ العاـ 

مع الزيادة ادلستمرة يف أعداد ادلقبولُت سنويا دكف زبصيص أم ميزانيات إضافية من الدكلة شلا شكل عبئان إضافيان على موارد اجلامعة 
من رلموع طالب اجلامعة بينما يشكل % 20الذاتية  كما أظهرت النتائج بأف عدد طلبة العلـو الطبية كالصحية يشكلوف ما نسبتو 

 )من طلبة العلـو الصحية كالطبية ىم من اإلناث يف أغلب الكليات األخرل % 77من أساتذة اجلامعة ، كأف نسبة % 30األساتذة 
من رلموع الطالب كىذه نسبة مقبولة دلا كاف عليو الوضع % 80تشكل نسبة الطالبات أكثر من  (الصيدلة ، التمريض ، ادلختربات 

يف السابق حيث كاف الطالب الذكور يشكلوف أغلبية كىذا الوضع تطلب تعديل كزيادة يف اخلدمات النوعية للطالبات ، أظهرت نتائج 
يف ادلستويات األكادؽلية  (1:2)الدراسة أف نسبة األساتذة بكلية الطب ىي األميز على مستول اجلامعة كعلى ادلستول العادلي 

تعترب نسبة األساتذة للطالب مؤشر جيد جلودة التعليم كىذا يؤكد ما ؽلتاز بو  خريج كلية الطب . على مستول الكلية  (1:10)ك
 الكلية األعرؽ يف اجلامعات السودانية كاليت تعتمد عليها تدريس طالب الطب يف عدد من كليات الطب يف اجلامعات األخرل  

كعلى الرغم من النسب ادلمتازة على مستول التخصص يف كلييت الطب كطب األسناف ككثرة األساتذة بكلية الطب ػ إال أف قلة 
غَت مطابقة  (1:23)األساتذة يف كليات العلـو الطبية كالصحية األخرل جعلت من النسبة على مستول العلـو الطبية كالصحية 

ليس من ادلناسب أف تكوف نسبة األساتذة للطالب يف كليات التمريض كالصحة كادلختربات كىي كليات ذلا  (1:20)للمعايَت العادلية 
مسؤكلية مباشرة عن حياة البشر كػلتاج التدريب فيها لدركس العملي كادلمارسة هبذه النسب الشاذة ، كأكصت الدراسة أنو على إدارة 
اجلامعة مواجهة التحديات الكبَتة حيث عليها احملافظة على مسعة التعليم العايل يف السوداف ، زيادة كتوفَت عدد أعضاء ىيئة التدريس 
بسبب زيادة الطلب لتبقى قريبة من ادلعايَت الدكلية كالعادلية يف النسب  زيادة كتوفَت اخلدمات النوعية للطلبة كألعضاء ىيئة التدريس 

  لضماف جودة التعليم ، الًتكيز على النوعية بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس

الدور الريادي لقسم علم المكتبات والمعلومات في الجامعة األردنية في التأهيل والتدريب  نظرة  (2014يونس )دراسة  3.2
 تحليلية 

دنية يف تطوير مناىج تدريس علم ادلكتبات كادلعلومات ريستعرض البحث الدكر الريادم لقسم علم ادلكتبات كادلعلومات يف اجلامعة األ
العايل ، لالرتقاء دبستول اخلرغلُت العلمي كالفٍت دلواكبة  الدبلـو كبرنامجدبختلف ادلستويات األكادؽلية كالتدريبية ، البكالوريوس كادلاجستَت 

كيستعرض البحث احلاجات التدريبية كاخلربات العلمية اليت .التطورات التكنولوجية كرلاالت استخدامها يف ادلكتبات كمراكز األحباث 
ػلتاجها اخلرغلوف كمدل استجابة ادلنهاج ادلتقدـ يف برنامج ادلاجستَت ، بنظرة ربليلية يف ضوء إدارة ادلعرفة كإبراز االذباىات احلديثة يف 
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اجملاؿ كالقضايا ادلعاصرة يف إدارة مراكز ادلعلومات كادلكتبات كإدارة القول البشرية العاملة فيها ، كإدارة نظم كقواعد البيانات كمفاىيم 
 .اقتصاديات كتسويق ادلعلومات كأمنها كالقيادة ، كتقييم األداء 

. كيلقي البحث الضوء على سلرجات القسم كالدكر الريادم للخرغلُت يف ادلساعلة يف تطوير احلركة ادلكتبية يف األردف كالعامل العريب 
 كيعرض أىداؼ القسم كبرارلو ادلختلفة بنظرة ربليلية ، كفلسفتو كادلهمة كالرؤية كتطلعاتو ادلستقبلية

كتزايد اعتماد األفراد كاجلماعات على ادلعلومات كالنظم  (رلتمع ادلعرفة  )ككنتيجة دلا يعيشو العامل اليـو يف عصر ادلعلومات كادلعرفة 
الكفيلة بتوفَت احتياجاهتم منها  أكثر من أم كقت مضى ، كل ىذا فرض كألـز ادلؤسسات كادلعاىد ادلهتمة بادلعلومات كخدماهتا مهمات 
كمسؤكليات جديدة ، دفعها لتطوير اسًتاتيجياهتا يف العمل كبالتايل برارلها التدريبية كالتعليمية كالتأىيلية ، كأبرز احتياجات مهنية كتدريبية 

للعاملُت يف القسم جديدة دفعهم دائمان الكتساب اخلربات اجلديدة تؤىلهم لكيفية التعامل مع كل ىذه ادلستجدات  أظهرت مراجعة 
ىذه الدراسة االرتقاء الذم حدث يف برنامج علم ادلكتبات يف اجلامعة األردنية حبث تطور من برنامج دبلـو إىل مستول الدراسات العليا 

لدرجة ادلاجستَت ، أبرز كأحدث تطور يف اجملاؿ ػلدث يف اجلامعات العربية كاألردنية على كجو اخلصوص كيف حُت سبقت جامعات 
عربية عدة اجلامعة األردنية يف ىذا ادلضمار إال أنو ؽلكن القوؿ بأف برنامج ادلاجستَت يف علم ادلكتبات كادلعلومات يف اجلامعة األردنية ىو 

األحدث كؽلتاز عن سابقيو من حيث النوعية يف ادلواد كالتنوع يف الكليات اليت تدرس ادلواد اليت يتضمنها برنامج علم ادلكتبات يف اجلامعة 
 األردنية 

كأظهرت النتائج باف ادلنهاج اجلديد يظهر استجابة كبَتة للحاجات التدريبية كاخلربات العلمية اليت ػلتاجها اخلرغلُت للتعامل مع إدارة 
حبث تركز مواد الربنامج على االذباىات احلديثة كعلى القضايا ادلعاصرة يف إدارة مراكز ادلعلومات . ادلعرفة كمتطلبات العصر يف ىذا اجملاؿ 

كادلكتبات كإدارة القول البشرية فيها ، كالًتكيز على مفاىيم اقتصاديات كتسويق ادلعلومات كالقيادة ادلعلوماتية كتقييم أداء العاملُت 
كاخلدمات ادلقدمة للمستفيدين ، كما أظهرت النتائج دكر إدارة قسم علم ادلكتبات دبستوياتو األكادؽلية ادلختلفة يف اجلامعة األردنية  

يف تطوير الربامج التأىيلية كالتدريبية يف ىذا اجملاؿ كتقييم أداء اخلرغلُت ادلميزين من خالؿ التعرؼ . دبلـو عايل ، بكالوريوس ، كادلاجستَت 
  على مناصبهم اإلدارية كطبيعة ادلؤسسات ادلشغلة ذلم ، إضافة إىل رصد التطلعات ادلستقبلية للقسم     

 بعنوان ضبط الجودة في التعليم العالي وعالقته بالتنمية    (2012الطراونة  )دراسة 4.2

ىدفت الدراسة إىل ضبط اجلودة يف التعليم العايل كعالقتو بالتنمية من خالؿ تبياف أعلية اجلودة كمعايَت ضماف اجلودة يف مؤسسات 
طلب على التوسع اذلائل يف اؿالتعليم العايل مع إظهار أبرز التحديات اليت تواجو ربقيق اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل األردنية كمنها 

التحديات  العمل، ادلناىج الدراسية، سوؽحلاجاتسلرجات التعليم العايل موائمة عدـ تقٍت،  التعليم اؿ، ضعف اإلقباؿ علىالتعليم العايل
 ادلخصصة للجامعات كتدين اإلنفاؽ على التعليم اجلامعي كصعوبة تأمُت مصادر سبويلية كافية كثابتة ادليزانيات اطلفاض: من خالؿ ادلالية

عدـ سبويل النشاطات اليت هتدؼ إىل تطوير خطة إضافة إىل .للحفاظ على مستول تعليمي متطور كما ىو احلاؿ يف اجلامعات الرمسية
 ةيئ، كنوعية أعضاء الوسياسات القبوؿ كىذا راجع إىل العملية التعليميةمستول  دينت، إسًتاتيجية شاملة دلخرجات التعليم العايل 
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الًتكيز على :، كذلك من خالؿ البحث العلمي، كأخَت  يف نسبة عدد الطلبة إىل عضو ىيئة التدريسية من خالؿ استمرار اخلللالتدريس
 غياب ،لبحوث العلميةنسبة اإلنفاؽ على ااطلفاض ،. عن الًتكيز على البحوث التطبيقية اليت ربقق مردكدان فعليان ان البحوث النظرية عوض

 أنظمة كاضحة كزلفزة دلهنة الباحث العلمي ادلتفرغ للبحث كالتطوير

يف حُت  أكضحت الدراسة  أف أعلية جودة التعليم العايل تظهر من خالؿ ما ؽلكن أف ػلققو من فوائد عند تطبيقو دلعايَت ضماف اجلودة 
ربقيق الدكر اجملتمعي من خالؿ الطلبة يف ادلساعلة يف تقدمي اقًتاحات حللوؿ ادلشكالت االجتماعية : ، كمن ىذه الفوائد أكالن 

أما  (كىم أعضاء ىيئة التدريس  )تطوير مهارات العاملُت يف رلاؿ التعليم العايل : كاالقتصادية كالسياسية كالبيئية التكنولوجية ، ثانيان 
معايَت ضماف اجلودة فقد اتفقت بعض الدكؿ كمنها بريطانيا كسويسرا كالياباف كأدلانيا  كأمريكا على ربديد كل من ادلناىج التدريسية 

كأظهرت الدراسة من . كطرؽ التدريس كأعضاء ىيئة التدريس كالطلبة كالربامج كغَتىا كأساس لتحديد ادلعايَت ادلطلوبة كادلطلوب قياسها 
التحديات اليت تواجو تطبيق ادلعايَت اخلاصة جبودة التعليم العايل ، فتمثلت يف عدـ مواءمة سلرجات التعليم العايل الحتياجات سوؽ 

العمل ، إضافة غلى افتقار ادلناىج احلالية للمقررات التعليمية اليت تساعد على تطوير ادلهارات الفكرية كصعوبة توفَت أعضاء ىيئة 
أف ىناؾ ضركرة تدريس بالتخصصات كاخلربات ادلطلوبة كإىل غياب سياسة كاضحة لبناء قدرات ادلوارد البشرية ، كأكصت الدراسة 

لتطوير معايَت ضماف اجلودة كتعديلها من خالؿ إعادة النظر يف رؤية ادلؤسسة كرسالتها كأىدافها كتصميم ادلناىج الدراسية كطرؽ التعليم 
كمصادر التعلم كاخلدمات الطالبية لتتوافق مع ربديات العصر احلايل كتكوف قادرة على اإليفاء دبتطلبات كمواصفات سوؽ العمل 

 .العادلي كإثبات جودهتا ككفاءهتا

ىدفت الدراسة إىل   دراسة ميدانية- بعنوان أثر التعليم في التنمية الصحية في مدينة الموصل  ( 2011محمود  )دراسة 5.2
التعرؼ على أثر ارتفاع مستول التحصيل العلمي يف التنمية الصحية بالنسبة للقائمُت على القطاع الصحي كبالنسبة للمستفيدين من 

شخص  (50)مبحوث منهم (100)اخلدمات الصحية من أفراد اجملتمع سواء ادلرضى أك األصحاء ، كقد تكونت عينة الدراسة من 
فرد عينة من الكادر الطيب كالعالجي من رلتمع مدينة ادلوصل كقد  ( 50)ؽلثلوف عينة عشوائية من عامة الناس كأفراد اجملتمع  ك

استخدـ الباحث األستبانة كأداة رئيسية جلمع ادلعلومات كالبيانات اخلاصة دبجتمع الدراسة ، كقد أظهرت نتائج الدارسة أف التعليم لو 
تأثَت سليب كأخر اغلايب يف عملية التنمية الصحية ، حبث أنو كلما كاف الشخص متعلمان كلما عاد ذلك بالفائدة على اجلانب الصحي 

 للفرد كاجملتمع، كأنو كلما كانت نسبة التعليم منخفضة أك كاف الفرد أميان أك جاىالن انعكس ذلك سلبان على عملية التنمية الصحية

 التعليم الصحي والطبي في جامعة القدس .  3

 هبدؼ تغطية حاجة القطاع الصحي الفلسطيٍت من العنصر باشرت اجلامعات الوطنية بتدريس زبصصات العلـو الطبية كالصحية  
كلية ادلهن الصحية العربية يف مدينة القدس ، اليت تأسست   من خالؿ نواهتا الرئيسة  كقد تصدرت ذلك جامعة القدس .البشرم ادلؤىل

 كالصحة العامة منذ تأسيسها, الصيدلة ادلهن الصحية,طب األسناف , الطب: الطبية الرئيسة  زبرج من الكليات فقد .1979عاـ 

مشلت درجيت البكالوريوس هبدؼ التأىيل ادلهٍت خريج كخرغلة  (4969)ما رلموعو  (2014/2015)كحىت هناية الفصل األكؿ 

يوضح الربامج اليت توفرىا   (1)ملحق (1)كاجلدكؿ. كادلاجستَت هبدؼ إثراء التخصص ادلهٍت كرفده بالكوادر التدريسية  العليا,  ادليداين

أم قبل   )1979 حيث تأسست عاـ الصحيةقدـ كلية ىي كلية ادلهن أ أف حيث يوضح اجلدكؿ  . جامعة القدس كتاريخ إنشائها
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 تأسيس جامعة القدس بأشهر إعالف تأسيسها بعيد قد مت  كلية الطب ؼأما .(1994 الرمسي عن تأسيس جامعة القدس عاـ اإلعالف

مث كلية الصيدلة عاـ ,  (2000عاـ ) األسنافمث كلية طب  (,1997 )العامة التأسيس كلية الصحة أقدميوتليها من حيث . 

 يف فلسطُت أك األكؿكىو ادلعهد ،  2000، إضافة إىل سبيز جامعة القدس يف تبٌت معهد الطب العديل منذ العاـ  (2001/2002)
ا دعم عملية التدريس يف ادلهن الصحية ادلختلفة كخاصة كلية قمناطق السلطة الفلسطينية كالذم يقدـ خدمات عديدة كسلتلفة كأىم

 الصحية  فرصة كاسعة للطلبة للتعلم التطبيق العملي يف رلاؿ التشريع ، إضافة إىل تدريس طلبة الكليات إتاحةالطب البشرم من خالؿ 
كلية . سنة سادسة– كلية  الطب العاـ . مساؽ الطب الشرعي، كمشاركة كحضور طلبة ىذه الكليات يف عمليات التشريح العلمية

تقدمي اخلربة الفنية الطبية اليت  كما يسهم بشكل مباشر يف .سنة ثانية- كلية العلـو الطبية ادلساندة   .سنة خامسة– طب األسناف 
ادلوضوعية كادلهنية يف عملو لضركرات ككؽلتاز ىذا ادلعهد باالستقاللية  ،ربتاجها النيابة العامة كاجلهاز القضائي إلثبات كاقعة أك حادثة ما

  .ربقيق رسالتو اخلالدة يف خدمة العدالة

 ، بتخريج الدفعة األكىل من طلبة الصحة العامة كالتغذية درجة البكالوريوس ، كيعترب ىذا 2015كما ستحتفل جامعة القدس ىذا العاـ 
 ، 2010/2011الربنامج األكؿ من نوعو يف فلسطُت كالذم تقدمو جامعة القدس كلية الصحة العامة  حيث بدأ العمل  بو  منذ العاـ 

طالب كطالبة كمن سلتلف زلافظات الضفة الغربية  (22) ىو 2015كعدد الطلبة ادلتوقع زبرجهم يف كدفعة أكؿ يف هناية العاـ الدراسي 
. 
 

 الدراسة الميدانية :  ثانياً 
مشكلة الدراسة   .1

بناية  )عن جدكل تدريس العلـو الطبية يف جامعة القدس حيث ربتل رلمعا -  القدس ة موظفُت يف جامعباعتبارعلا -يتساءؿ الباحثاف
كبَتة من مباين كمرافق اجلامعة ، إضافة إىل أهنا تضم عدد كبَتا من العاملُت  كىذا ؽلثل صورة حوؿ حجم النفقات كالركاتب اليت  (

وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في .  يف جامعة القدس ، كاليت تعاين من أزمة مالية مزمنة اإلمجايلتصرؼ من إمجايل األنفاؽ 
 : التساؤالت اآلتية

 كىل ىناؾ خدمات أخرل تقدمها ألفراد  اجملتمع احمللي من الكوادر الطبية ادلؤىلة ؟احتياجاتما دكر جامعة القدس يف توفَت  -
 اجملتمع احمللي؟

  سوؽ العمل احمللي الفلسطيٍت ؟كاحتياجاتما مدل مالئمة زبصصات خرغلي اجلامعة دلتطلبات  -
أهمية الدراسة   .2
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عندما تسلمت السلطة الفلسطينية ملفات إدارة السكاف كمنها األمور كالقضايا الصحية كالتعليمية يف الضفة الغربية كقطاع غزة دبوجب 

 من حيث العدد كالتأىيل شلا  للفلسطينيُت يف تقدمي اخلدمات الصحية اإلسرائيلي اإلعلاؿ ، كاف كاضحا 1993 عاـ أسلواتفاؽ 
جاءت جامعة القدس كغَتىا من ادلؤسسات الوطنية الفلسطينية لتقدـ الكادر لذا ، انعكس جليا على جودة اخلدمات الطبية ادلقدمة

 .تقدمي خدمات صحية ك طبية مالئمة للمواطن الفلسطيٍت  من حيث العدد كالكفاءة  هبدؼ الطيب ادلؤىل

ينظر إىل جامعة القدس إىل أهنا جامعة العاصمة الوطنية للدكلة الفلسطينية العتيدة ، كأهنا غلب أف تلعب دكران رياديان يف بناء الكفاءات 
 تسلط الضوء على مدل سبثيل اجلامعة باعتبارىاكمن ىذا ادلنطلق تكتسب ىذه الدراسة أعليتها . العلمية الوطنية لبناء الدكلة ادلستقلة 

  .ذلذا الدكر 

أهداف الدراسة   .3
إظهار الدكر الريادم جلامعة القدس يف دعم كرفد القطاع الصحي الفلسطيٍت بادلؤىلُت يف رلاالت الطب البشرم ، كطب  -

 كيف تقدمي خدمات  أخرل ألفراد اجملتمع األسناف ، كعلـو الصيدلة ، كالعلـو الصحية كالنفسية ، كادلهن الطبية ادلساندة 
 احمللي

 . كمتطلبات سوؽ العمل احمللي الفلسطيٍت الحتياجات مدل مالئمة التخصصات العلمية اليت زبرجها جامعة القدس تقييم -
 فرضيات الدراسة   .4

كادلؤىلة لسد احتياجات القطاع الصحي توفر جامعة القدس العدد الكايف من الكوادر الطبية ادلتخصصة ال  :الفرضية األولى. 1.4
 .الفلسطيٍت

ويتفرع عن .   العمل  سوؽالحتياجاتاخلطة الدراسية للتخصصات الطبية يف جامعة القدس غَت مالئمة  :الفرضية الثانية.  2.4
 :الفرضيات الفرعية التالية ذلك

التخصصات الطبية جلامعة حوؿ مالئمة يف أراء أفراد عينة الدراسة ال يوجد فركؽ دالة إحصائيان : الفرضية الفرعية األكىل  -
   الكليةتعزل دلتغَت  القدس الحتياجات سوؽ العمل 

التخصصات الطبية جلامعة حوؿ مالئمة يف أراء أفراد عينة الدراسة ال يوجد فركؽ دالة إحصائيان : الفرضية الفرعية الثانية  -
 التخصص العلميتعزل دلتغَت  القدس الحتياجات سوؽ العمل 

التخصصات الطبية جلامعة حوؿ مالئمة يف أراء أفراد عينة الدراسة ال يوجد فركؽ دالة إحصائيان : الفرضية الفرعية الثالثة  -
  مكان العملتعزل دلتغَت  القدس الحتياجات سوؽ العمل 

التخصصات الطبية جلامعة حوؿ مالئمة يف أراء أفراد عينة الدراسة ال يوجد فركؽ دالة إحصائيان : الفرضية الفرعية الرابعة  -
  طبيعة العملتعزل دلتغَت  القدس الحتياجات سوؽ العمل 
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التخصصات الطبية جلامعة حوؿ مالئمة يف أراء أفراد عينة الدراسة ال يوجد فركؽ دالة إحصائيان : الفرضية الفرعية اخلامسة  -
  مستوى الخبرةتعزل دلتغَت  القدس الحتياجات سوؽ العمل 

 منهجية الدراسة .5

 :استخدـ الباحثاف  ادلنهج الوصفي التحليلي يف تنفيذ ىذه الدراسة كذلك على النحو التايل

من حيث  (األكادؽلية  )بيانات اليت مت احلصوؿ عليها من اجلهات ادلختصة يف  جامعة القدس حوؿ اخلطة الدراسية اؿمت ربليل .  1.5
 حيث مت  استعراض دكر اجلامعة يف رفد القطاع الصحي الفلسطيٍت بالكفاءات عداد اخلرغلُتأادلضموف ، كاألىداؼ ، ككذلك 

  . الطبية الالزمة

 خاص لغرض تقييم مدل مالئمة التخصصات الطبية كفقان دلتطلبات سوؽ العمل حيث ضم اجلزء األكؿ استبيافما مت تطوير ؾ.  2.5
بيانات لتشخيص خصائص عينة الدراسة ، كأما اجلزء الثاين فتمثل بثالثة زلاكر كىي زلور يقيس مدل مالئمة ادلساقات النظرية 

 فقرة ، كاحملور الثاين يقيس مدل مالئمة ادلساقات التطبيقية كالتدريسية دلتطلبات سوؽ 16 سوؽ العمل كتكوف من الحتياجات

 )قيس مدل مساعلة اخلطة الدراسية يف إكساب ادلهارات الالزمة لسوؽ العمل م فقرة ، كأما احملور الثالث ؼ12العمل كتكوف من 

للمحاكر الثالثة ادلذكورة لتشخيص درجة ، كقد مت إسناد البدائل التالية .  فقرات 10كتكوف من  ( ميدانية عامة  إدارية كمهارات
،مت توزيع االستبانة على عينو من  حسب تدرج مقياس ليكرت   ( ، عالية ، متوسطة، ضعيفة ، ضعيفة جدان جداعالية  )ادلالئمة كىي 

خرغلي اجلامعة الذين يعملوف يف القطاع الصحي الفلسطيٍت الرمسي كاخلاص كالقطاع األىلي، ألجل  تقييم مدل مالئمة التخصصات 
 اليت تّدرسها اجلامعة الحتياجات القطاع الصحي الفلسطيٍت

,  من التخصصات الطبية الرئيسة يف جامعة القدس كتضم كليات الطباخلرغلُت مثل رلتمع ىذه الدراسة :  مجتمع الدراسة .6

 مناطق جغرافيو ىي الضفة الغربية  3موزعُت على . (4969 )ادلهن الصحية ك الصحة العامة  كعددىم, الصيدلة, طب األسناف
 قطاع غزه كخارجهما,القدس

 عينة الدراسة  .7

 خريج 800 متخصصا يف العلـو الطبية كالصحية من خرغلي جامعة القدس حيث أرسلت اليكًتكنيا إىل حوايل 1350مت اختيار 
 اليت مت استالمها مكتملة قد بلغ تباإلضافة إىل توزيعها على ادلراكز كادلستشفيات الصحية العامة كاخلاصة ، إال أف عدد االستبيانا

 .تقريبا% 21,5 استبانو  كبذلك تبلغ نسبة االستجابة 290

حددات الدراسة   م .8
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 الضفة كغزه، ككذلك اخلرغلُت ادلقيمُت خارج  (773) خرغلي اجلامعة يف العلـو الطبية ادلقيمُت يف قطاع غزة كعددىم استثناء  .1.8

 . خريج (18)كعددىم 

مت سلاطبة ادلراكز كادلستشفيات العاملة يف مدينة القدس بكتب رمسية موقعة من إدارة اجلامعة ، إال أف ىذه ادلستشفيات مل تبدم . 2.8
تعاكنا يف ىذا اجملاؿ كيف الوقت ادلناسب الستكماؿ مجع البيانات اخلاصة بالدراسة علمان بأف ىذه ادلستشفيات كادلراكز الصحية توظف 

عدد ال بأس بو من خرغلي جامعة القدس من سلتلف ادلهن الطبية كالصحية ، كادلستشفيات ىي ، مستشفى ادلقاصد كىو مؤسسة أىلية 
 ، إضافة إىل ادلستشفى الفرنساكم 1955، كمستشفى ادلطلع كىو مؤسسة أىلية أجنبية تأسس يف العاـ 1964زللية تأسس يف العاـ 

 .كىو مؤسسة أىلية أجنبية

  اإلجراءات البَتكقراطية لدل كزارة الصحة يف احلصوؿ على ادلعلومات يف الوقت ادلناسب.  3.8

 تحليل بيانات الدراسة: ثالثاً 

 ما يلي ربليل بيانات الدراسة اليت مت مجعها حسب ىدؼ الدراسة

 والمؤهلةر جامعة القدس العدد الكافي من الكوادر الطبية المتخصصة ي توفمدى :الهدف األول  .1

 : تبُت ما يلي1997بالرجوع إىل ملفات دائرة القبوؿ كالتسجيل كاليت ربوم معلومات اخلرجُت منذ العاـ 

ملحق  (2)لقد تنوعت ادلؤىالت اليت ػلملها خرغلو العلـو الطبية من جامعو القدس لتشمل درجيت البكالوريوس كادلاجستَت كاجلدكؿ  -
 كحىت الفصل األكؿ من العاـ 1997يوضح ذلك حيث يوضح اجلدكؿ أف عدد خرغلي التخصصات الطبية  خالؿ ادلدة من العاـ  (2)

كما أف عدد خرغلي اجلامعة يف التخصصات الطبية كالصحية .  خريج من غزه 773 يف الضفة ك 4169 قد بلغ 2014-2015
أما . خرغلي مرحلة البكالوريوس  كالباقي خرغلي درجة ادلاجستَت% 93,7 موزعُت دبا نسبتو 4169على مستول الضفة الغربية كالبالغ 

ادلتبقية % 65ك, منهم ػلملوف درجة البكالوريوس% 35:- فردا  كانوا على النحو التايل773اخلرغلُت من قطاع غزه كعددىم اإلمجايل 
 .ىم محلة ادلاجستَت

يليهم خرغلو الطب أدلخربم ,  األكثرـباعتباره (%21,4)أف خرغلي كلية الطب ؽلثلوف  (3)ملحق  (3) جدكؿ يظهر- 

كىذا التخصص  (%1,2)كأخرىا القبالة دبعدؿ ... ,(%16,6)طب األسناف ,(%17,8) التمريض دبعدؿ,(%19,7)دبعدؿ

  (2012/2013)سبت عملية إنشاؤه عاـ 

يظهر  تفاصيل خرغلي  (4)ملحق  (4)فاجلدكؿ.استفادت مجيع احملافظات كادلناطق الفلسطينية من برامج البكالوريوس يف التأىيل الطيب- 

 أف (4)كيظهر اجلدكؿ . التخصصات الطبية كالصحية على مستول زلافظات الوطن
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كالطب البشرم  (%24,6)ك التمريض بواقع ,(%28.2) من خرغلي التصوير الطيب بواقع األكرب احلصةربتل زلافظة اخلليل  -

 %(.16)بواقع

 كالقبالو بواقع (%40)كيف العالج الطبيعي بواقع,(%39,9)  بواقعأدلخربم يف عدد اخلرغلُت من الطب الصدارةربتل زلافظة القدس -  

 عدد خرغلي  العلـو إلمجايلا سبثل حصة زلافظة القدس النسبة الكربل ـؾ. (%25,8)  بواقعاألسنافككذلك يف طب   (31,9%)

تليها يف ذلك زلافظة اخلليل دبعدؿ . اجلامعةكردبا يعزل سبب ذلك للقرب اجلغرايف من .(%28,1) دلرحلة البكالوريوس دبعدؿ الطبية

 %(.1.3) زلافظة سلفيت دبعدؿأخرىاحيث  . (%12,6)مث زلافظة بيت  حلم دبعدؿ, (21,4%)

يظهر  تفاصيل خرغلي  (5) ملحق (5)جلدكؿك. الطيبالتأىيل من برامج ادلاجستَت يف الفلسطينيةاستفادت مجيع احملافظات كادلناطق  -
 التخصصات الطبية كالصحية على مستول زلافظات الوطن

 حاجو ادلراكز إىل  كردبا يعود ذلك الصحيةمن محلة ادلاجستَت يف العلـو % 63,5ف خرغلي غزه ؽلثلوف أ ( 5 )يالحظ من اجلدكؿ-   
 .ىل مثل ىذه الكفاءاتإىيل الطيب كالصحي ىناؾ أ ككليات التالصحية

 الفئة توظيف ىذه إىل اجلامعة اذباهكذلك بسبب  (%8.3) بواقع األكربف زلافظة القدس قد مثلت احلصة أ  فيالحظ الضفة يف أما-   

كرب زلافظو أ باعتبارىا%( 7,2) بواقعالثانيةاخلليل ادلرتبة  كربتل,  فيها دلرحلة البكالوريوستدريسيةعضاء ىيئو أيف نفس الكليات ؾ
 من ىذه الفئة %1األقل كدبا ال يتعدل نسبة  كربتل كل من سلفيت كقلقيليو النصيب  ,سكانيا

 بالكادر الطبي  المؤهل   الفلسطيني دور جامعة القدس في تزويد القطاع الصحي .5.1
 : سيتم يف ىذا اجلزء استعراض مساعلة جامعة القدس الفعلية يف توفَت كخدمة القطاع الصحي الفلسطيٍت ، كذلك على النحو التايل 

  :يوضح ذلك  (6)ملحق  (6جدول رقم )   حملة درجة البكالوريوس 1.5.1

من خرغلي جامعة القدس من ادلهن الطبية ىم من زبصص التمريض كقد احتلت  (%43.2)أف ما نسبتو  (6)يظهر يف جدكؿ  -
،  (%14.9)، مث نابلس بنسبة  (%17.1) منهم ، تليها زلافظة اخلليل بنسبة  (%30.3) األكىل بنسبة ةزلافظة راـ اهلل احملافظ

 %( 1.1)كصوالن إىل زلافظيت سلفيت كأرػلا حبصة سبثل 
من خرغلي التخصصات الطبية ىم من زبصص الطب أدلخربم ، كربتل زلافظة اخلليل النسبة األكرب بُت  (%24.4)إف نسبة  -

يف حُت  (%16.4)، مث مركز الوزارة بنسبة  (%19.2)، تليها يف ذلك زلافظة بيت حلم بنسبة  (%29.3)احملافظات حبصة 
 احتلت زلافظة سلفيت ادلركز األخَت ، حيث مل يوجد منها من يعمل يف القطاع الصحي الرمسي يف رلاؿ الطب أدلخربم 

من موظفي التصوير الطيب يف كزارة الصحة الفلسطينية ، كربتل اخلليل النصيب  (%14.6)ؽلثل خرغلي زبصص التصوير الطيب نسبة  -
، بينما ال يوجد متخصص يف زبصص  (%13.5)مث بيت حلم بنسبة  (%25.4)تليها راـ اهلل بنسبة  (%28.8)األكرب بنسبة 

 التصوير الطيب يف أم من كل من كلية ابن سينا ، كطولكـر ، كمركز الوزارة 
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من األطباء ادلوظفُت يف كزارة الصحة الفلسطينية ، كربتل راـ اهلل  (%14.3)ؽلثل األطباء من خرغلي جامعة القدس ما نسبتو  -
، بينما ال يوجد أم طبيب يف  (%12.1)، مث بيت حلم  (%13.8)منو ، يليها اخلليل دبعدؿ  (%37.9)النصيب األكرب بواقع 

 مديرية طولكـر كيف مركز الوزارة 
من إمجايل الصيادلة العاملُت يف كزارة الصحة ، كربتل كل من  (%1.5)ؽلثل عدد الصيادلة من خرغلي جامعة القدس ما نسبتو  -

 يعمل يف مركز كزارة الصحة  (%16.7)منهم ، بينما ىناؾ موظف كاحد ؽلثل نسبة  (%33.3)مديرية القدس كبيت حلم 
يف كزارة الصحة حيث سبثل كل فئة نسبة  (3)أما أطباء األسناف كموظفي زبصص العالج الطبيعي ، كالقابالت ، فال يتجاكز عدد  -

 على األكثر من موظفي التخصصات ادلذكورة العاملُت يف كزارة الصحة  (1%)
 كالذم ؼلص 2014يف حُت  أشارت بيانات كمعلومات التقرير الصحي السنوم الصادر عن مركز ادلعلومات الصحي الفلسطيٍت  -

 ، حيث أشارت ادلعلومات بأف عدد ادلراكز الطبية كالصحية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية يف الضفة الغربية 2013العاـ 
من إمجايل ادلراكز العاملة يف رلاؿ الرعاية الصحية يف الضفة الغربية ، كيبُت % 68.3مركز طبيان ، كىي تشكل ما نسبتو  (425)بلغ

من  (%21.6)مركزان طبيا بنسبة  (92)ادلستول األكؿ بعدد: التقرير تنوع مستويات ىذه ادلراكز إىل أربع مستويات كذلك كما يلي 
( 96)ادلستول الثالث بعدد  ، ، من إمجايل ادلراكز الصحية (%49.2)بنسبة  (210)إمجايل ادلراكز الصحية ، ادلستول الثاين بعدد 

مركز ادلعلومات  )(%2.8مركز بنسبة  (12)من إمجايل ادلراكز الصحية ، كادلستول الرابع بعدد مراكز  (%22.6)مركز بنسبة 
 (2014الصحي الفلسطيٍت 

 .حملة درجة الماجستير ، وتضم التخصصات التالية  .2.5.1

إدارة التمريض ، سبريض األـ كالطفل ، السياسات كاإلدارة الصحية ، اإلدارة الصحية ، الصحة النفسية ،  )كزبصصات ادلاجستَت ىي 
كلية ابن سينا الطبية يف زلافظة نابلس  حيث يظهر بأف يوضح ذلك .(7)ملحق  (7)كاجلدكؿ  (التمريض، الصحية النفسية كاجملتمعية

من محلة درجة ادلاجستَت من خرغلي جامعة القدس يف العلـو الصحية كالطبية ، كربتل بيت حلم ادلرتبة  (%23.5 )تضم ما نسبتو 
لكل منهما ، بينما ربتل  (%13.7) منهم ، كتأيت بعد ذلك كل من اخلليل ، ككزارة الصحة حبصة سبثل  (%21.6)الثانية بنسبة 

 لكل منهما    (%2)طولكـر كجنُت النسبة األقل دبقدار 

   توفير الكوادر الطبية المؤهلة  للعمل في القطاع الصحي الفسطيني 3.5.1

بأف عدد العاملُت يف كزارة الصحة الفلسطينية من خرغلي جامعة القدس يف زبصصات ادلهن   (8)ملحق ( 8)  يتضح من اجلدكؿ  -

من عدد العاملُت يف ادلهن ادلذكورة ، كأف العاملُت يف زبصص التمريض ك القبالو من  (% 16.5 )الطبية ادلساندة  ؽلثلوف ما نسبتو

من عدد العاملُت يف مهنة التمريض ك القبالو ، كأف أطباء األسناف العاملُت يف  (%7.4)خرغلي جامعة القدس ؽلثلوف ما نسبتو 

من عدد أطباء األسناف يف الوزارة ، بينما ؽلثل خرغلي  (%4.84)القطاع الصحي احلكومي من خرغلي جامعة القدس ؽلثلوف نسبة 

من األطباء العاملُت يف القطاع احلكومي ، كأخَتان  ؽلثل الصيادلة من  (%4.02)جامعة القدس من زبصص الطب البشرم ما نسبتو 
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كيف األمجاؿ يبلغ عدد خرغلي جامعة . من الصيادلة العاملُت يف القطاع الصحي احلكومي  (%3.3)خرغلي جامعة القدس ما نسبتو 

 %( 8.28)موظفان كؽلثلوف نسبة  (4891)موظفا من أصل  (405)القدس يف العلـو الطبية بدرجة البكالوريوس 

 

 

 فد المركز العربي الصحي ومكان عمله بلدة العيزريه ومدينة القدس وهو مؤسسة أهلية محليةر -

حيث يعمل يف ادلركز عددان من خرغلي جامعة القدس ادلتخصصُت يف ادلهن الطبية كالصحية كيعترب ىذا ادلركز من ادلراكز الصحية الرائدة 
أشعة كتصوير : يف العمل الطيب كالصحي يف مدينة القدس ، كؽلكن توضيح نسبة كعدد التخصصات الطبية من خرغلي اجلامعة كالتايل 

، طب بشرم عدد % 37.5 كنسبة 9، رباليل طبية عدد % 8.3 كبنسبة 2العالج الطبيعي عدد % 29.7كنسبة  (7)طيب عدد 

 %  12.5  4كطبيب أسناف عددىم    % 12.5 ، كنسبة 3

  معهد الطب العدلي -

كىو ادلعهد الوحيد يف ، بقرار من رئيس اجلامعة األستاذ دكتور سرم نسيبو ،  26.1.2000بتاريخ معهد الطب العديل تأسس 
فلسطُت أك مناطق السلطة الفلسطينية كالذم يقدـ خدمات عديدة كسلتلفة كأعلا دعم عملية التدريس يف ادلهن الصحية ادلختلفة 

 فرصة كاسعة للطلبة للتعلم التطبيق العملي يف رلاؿ التشريع ، إضافة إىل تدريس طلبة إتاحةكخاصة كلية الطب البشرم من خالؿ 
سنة – كلية  الطب العاـ . الكليات التالية مساؽ الطب الشرعي، كمشاركة كحضور طلبة ىذه الكليات يف عمليات التشريح العلمية

 كما يسهم بشكل .سنة ثالثة- كلية احلقوؽ.سنة ثانية- كلية العلـو الطبية ادلساندة   .سنة خامسة– كلية طب األسناف . سادسة
كؽلتاز ىذا ادلعهد   إلثبات كاقعة أك حادثة ما الفلسطيٍت تقدمي اخلربة الفنية الطبية اليت ربتاجها النيابة العامة كاجلهاز القضائيمباشر يف 

ف جامعة القدس قد أنتاج بتؽلكن االس,  كأخَتاباالستقاللية ادلوضوعية كادلهنية يف عملو لضركرات ربقيق رسالتو اخلالدة يف خدمة العدالة
من كغَت الرمسية كحسب احتياجاهتا يف ادلرحلة احلالية حىت إعداد ىذه الدراسة   الرمسية الطبيةمؤسسات  كالنوعي للكفرت العدد الكايف

 كالقدس  الغربية الضفة يف كافة احملافظات يف  كاخلدمات الصحية النوعية كالكادر الطيب كالصحي من كافة التخصصات

 مدى مالئمة  التخصصات الطبية والصحية الحتياجات سوق العمل المحلي: الهدف الثاني  .2

( 350)االستبانات اليت مت توزيعها  بلغ عدد فقد . من أجل توزيعها على عينة الدراسة استبانوكلغرض ربقيق ىذا اذلدؼ مت تطوير 

 على اإلجابة غَت صاحلة للتحليل لعدـ اكتماؿ استبانو( 10)، كبعد دراستها تبُت كجوداستبانو( 300)سًتجع منها أُأ ، استبانو

العاملُت يف القطاع الصحي )من رلتمع الدراسة  (%8) أم دبا نسبتو ،مستجيبا  (290)مكوناهتا، كهبذا تكوف عينة الدراسة 
 (جامعة القدس –الطبيةمن خرغلي كليات العلـو  الفلسطيٍت
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 اإلحصائيةالمعالجة  .3

كما مت ربديد اإلجابة ، لبدائل التالية النسبية األكزافسناد إ مت اإلحصائي مجعها باالستبانة للتحليل  مت  البيانات اليتإلخضاعسبهيدا 
 للحكم من خالذلا على درجة التقدير دلالئمة التخصص دلتطلبات العمل ادلئويةالفئات 

 

متوسطو  ضعيفة معدكمة عاليو  عاليو جدا  كدرجة / اإلجابةبديل 
التقدير 

الوزف النسيب  5 4 3 2 1
 ادلئوية النسبةمدل  فأكثر 80% 60-80% 40-60% 20-40% 0-20%

:  فكانت على النحو التايلة ادلستخدـاإلحصائيةساليب أل اأما

.العدمية الفرضية نفي أك للحكم على قبوؿ كأساس األحادماختبار التباين . العينة أفراد إلجاباتالوسط احلسايب كاالضلراؼ ادلعيارم   

تتمتع االستبانو دبعامل  (1 ) باالستبانو  تبُت ما يلي العينة أفراد للبيانات اليت مت مجعها من  ادلناسبة اإلحصائيةجراء التحليالت إكبعد 
كىو معامل ثبات جيد يفي بأغراض الدراسة  (0.82)كبلغ معامل الثبات ( Alpha Chronbach)اتساؽ داخلي كركنباخ ألفا 

 الدراسةخصائص عينة  .4

: على النحو التايلكذلك  الدراسةالتايل خصائص عينة  أدناه (11) يعكس اجلدكؿ

مهن % 35,2,صيدلة% 9,أسنافطب % 7,2,الطب% 15,9:  كعلى النحو التايل الطبيةمثلت العينة مجيع الكليات  -

   العامة الصحةلكلية % 32,8, صحية

تقريبا للتمريض    % 2كاقلها دبعدؿ , العامةللصحة (%32) كىو أكربىافكاف  , العلمية على مجيع  التخصصات العينةتوزعت  -

يليو القطاع , (%60)دبعدؿ   كاألىلي كثرىم يعمل يف القطاع اخلاصأفكاف : ماكن عمل ادلتخصصُت أ العينةعكست  -

%( 28,6)احلكومي دبعدؿ

 منهم رئيس قسم مهٍت% 14,6كيعمل , منهم مهنيا (%75,9)  يعمل  -
بينما يعمل الباقي يف غَت ذلك , منهم يف التخصص% 90 يعمل  -

 اخلربةمتوسط مستول % 18ك ,اخلربة م قليلالعينةفراد أمن % 61حوايل  -
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االضلراؼ  درجة ادلالئمة مستول ادلالئمة ادلئوم
 ادلعيارم

الوسط 
 الرقم البياف احلسايب

 1 تليب االحتياجات ادلطلوبة من التخصص يف سوؽ العمل 3.41 1.01 مرتفعة 68.3%
 2 متطورة حسب احلاجة ادلطلوبة 3.41 1.01 مرتفعة 68.3%
 3 تساعد يف بناء مهارات تطبيقية نوعية 3.20 0.40 مرتفعة 64.1%
 4 موازنتها بُت اجلانب النظرم كالتطبيقي 2.62 1.20 متوسطة 52.5%
 5 الكادر التدريسي الذم توفره اجلامعة متخصص كذك خربة 3.62 1.01 مرتفعة 72.5%

تسهم يف صقل مهارات ادلتعلمُت دلالئمة متطلبات سوؽ  3.22 1.17 مرتفعة 64.4%
 6 العمل

 7 زلتواىا العلمي يتسم بالعادلية 2.60 0.80 متوسطة 52.0%
 8 تتيح دراسة التخصص فرصة للتعليم التعاكين 3.20 0.40 مرتفعة 64.1%
 9 توفر ادلراجع العلمية ادلناسبة يف  مكتبة اجلامعة 2.99 0.89 متوسطة 59.8%

عدد الطلبة اخلرغلُت من نفس التخصص من جامعات أخرل  3.62 0.79 مرتفعة 72.4%
 10 يعترب منافس يف سوؽ العمل

 11 ادلعدؿ الًتاكمي حافز للحصوؿ على كظيفة يف سوؽ العمل 2.39 1.03 متوسطة 47.9%

 3.60 0.80 مرتفعة 72.1%
توفر دراسة التخصص إمكانية التواصل مع طلبة بنفس 

 التخصص زلليا كعادليان 
 

12 

 13 جهة العمل بشكل عاـ تقدر الكفاءات العلمية 3.21 0.75 مرتفعة 64.1%
 14 تؤىل اخلطة األكادؽلية اجتياز امتحاف مزاكلة ادلهنة بسهولة 3.20 0.75 مرتفعة 64.0%
 15 البيئة اجلامعية تعترب عامل مساعد للتعلم النشط 3.59 1.03 مرتفعة 71.9%
 16 تشعر بالندـ أحيانا الختيار دراسة التخصص 3.81 0.75 مرتفعة 76.2%
 الدرجة الكلية 3.23 0.86 مرتفعة 64.7%
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 وصف مجاالت الدراسة  .5

  مجال المساقات النظرية 1.5

االضلراؼ ادلعيارم كالنسب ادلئوية للمالئمة كدرجة التقدير إلجابات أفراد العينة حوؿ  ,ادلتوسطات احلسابية (10)اجلدكؿ 

الحتياجات سوؽ العمل لنظرية            مالئمة مساقات التخصص ا

أعاله  بأف ادلساقات النظرية يف التخصصات الطبية مالئمة الحتياجات سوؽ العمل دبستول عاؿ معدؿ  (10)ظهر اجلدكؿ رقم 
كىو معدؿ مرتفع  % .64

 مجال المساقات التطبيقية  2.5

 االضلراؼ ادلعيارم كالنسب ادلئوية للمالئمة كدرجة التقدير إلجابات أفراد العينة حوؿ ,ادلتوسطات احلسابية (11)اجلدكؿ 

االضلراؼ  درجة ادلالئمة مستول ادلالئمة ادلئوم
 ادلعيارم

الوسط 
 الرقم البياف احلسايب

 1 اجلانب التطبيقي شامل للخطة األكادؽلية  3.40 1.02 مرتفعة 68.0%
 2 يستند أساسان إىل زلتول ادلساقات النظرية  3.00 0.64 متوسطة 59.9%

ادلختربات العلمية ادلتوفرة مؤىلة لتحقيق الفائدة  2.80 0.40 متوسطة 55.9%
 3 العلمية ادلطلوبة 

 4 يسهم يف إعداد خرغلُت أكفاء  2.19 0.39 متوسطة 43.8%
 5 يعزز ادلعرفة باحتياجات سوؽ العمل احمللي كالدكيل 2.60 0.80 متوسطة 52.0%
 6 يشرؼ على تنفيذه مدرسُت ذك خربات شليزة 3.20 0.40 مرتفعة 64.1%
 7 يساىم يف تعميق ادلفاىيم النظرية  2.80 0.75 متوسطة 56.0%

ينفذ من خالؿ الشراكة مع جهات خارجية رائدة  2.80 0.40 متوسطة 55.9%
 8 بالتخصص

 9 يؤىل الجتياز امتحاف مزاكلة ادلهنة بسهولة 2.80 0.75 متوسطة 56.0%
 10 كفاية التدريب ادليداين للتخصص 3.00 1.11 متوسطة 59.9%

اإلمكانيات ادلتاحة يف ادلختربات العلمية تعزز التعلم  3.00 0.64 متوسطة 59.9%
 11 اإلغلايب

 12 يتوفر كادر ذك خربات عالية يف اجملاؿ التطبيقي 3.81 0.39 مرتفعة 76.2%
 الدرجة الكلية 2.95 0.64 متوسطة 59.0%
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 مالئمة مساقات التخصص النظرية كالتطبيقية الحتياجات سوؽ العمل

 

كىو معدؿ متوسط  (%59)مالئمة دبستول متوسط "  العملية كالتطبيقية"أعاله بأف مساقات التخصص  (11)أظهرت نتائج جدكؿ  

 

 مجال المهارات اإلدارية والميدانية العامة . 3.5

     االضلراؼ ادلعيارم كالنسب ادلئوية للمالئمة كدرجة التقدير إلجابات أفراد العينة حوؿ ,ادلتوسطات احلسابية (12)اجلدكؿ 

       مالئمة مساقات التخصص  يف اكتساب ادلهارات اإلدارية كادليدانية العامة الحتياجات سوؽ العمل  

 

الوسط  االضلراؼ ادلعيارم درجة ادلالئمة مستول ادلالئمة ادلئوم
 الرقم البياف احلسايب

 1 تطوير مهارات اللغة اإلصلليزية 3.41 0.81 مرتفعة 68.1%
 2 تعزيز مهارات االتصاؿ كالتواصل 3.61 0.80 مرتفعة 72.2%
 3 ربسُت مهارات احلاسوب ادلتعددة 2.60 1.37 متوسطة 51.9%
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أعاله بأف مساعلة التخصص يف إكساب ادلهارات اإلدارية كادليدانية العامة للخرغلُت كانت مرتفعو كدبعدؿ  (12)أظهرت نتائج اجلدكؿ 
كىو معدؿ مرتفع كلدل احتساب الدرجة الكلية للمجاالت الثالثة اليت تقيس مالئمة التخصصات الطبية الحتياجات  (63.6%)

إال أف النسب تظهر أنو ما زاؿ ىناؾ ما غلب عملو خللق ادلزيد من  كىو عاؿ بشكل عاـ  (%62,3)سوؽ العمل أف الوسط احلسايب 
التنقيح كاإلثراء للمساقات من أجل رفع مستول مالئمتها لسوؽ العمل كخاصة يف اجملاؿ العملي كاجلانب التطبيقي  

 اختبار فرضيات الدراسة  .2

يف أراء أفراد عينة الدراسة حوؿ مدل  (α = 0.05)ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة : الفرضية األولى .1.5
مالئمة التخصصات الطبية يف جامعة القدس الحتياجات سوؽ العمل تعزل دلتغَت الكلية ، كلفحص ىذه الفرضية ، استخدـ 

  (13) ملحق (13) كاليت تظهر نتائجو يف اجلدكؿ  Way ANOVA Oneالباحثاف اختبار ربليل التباين األحادم 

 

يف إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ   (α = 0.05)انو ال توجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستول الداللة  (13)يتضح من اجلدكؿ 
(. 0.05)مدل مالئمة التخصصات الطبية الحتياجات سوؽ العمل  تعزل دلتغَت الكلية كذلك الف الداللة اكرب من 

يف أراء أفراد عينة الدراسة حوؿ مدل  (α = 0.05) ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة :الفرضية الثانية 2.6
مالئمة التخصصات الطبية يف جامعة القدس الحتياجات سوؽ العمل تعزل دلتغَت التخصص العلمي ، كلفحص ىذه الفرضية 

 ملحق (14) كاليت تظهر نتائجو يف اجلدكؿ  Way ANOVA One، استخدـ الباحثاف اختبار ربليل التباين األحادم 
(14 )  

 

 4 تعزيز مهارات تصميم التجارب 2.59 1.37 متوسطة 51.9%
 5 تطوير مهارات تنفيذ التجارب العلمية 2.39 1.03 متوسطة 47.9%
 6 اكتساب مهارة كتابة ادللخصات العلمية 3.20 0.75 مرتفعة 64.0%
 7 تنمية ركح العمل ضمن فريق 4.01 0.90 مرتفعة 80.3%
 8 تعزيز مهارات اإلحصاء التطبيقي 3.61 0.80 مرتفعة 72.1%
 9 تنمية مهارة عرض كسبثيل البيانات الرقمية 3.20 0.40 مرتفعة 64.0%
 10 تطوير قدرات الكتابة العلمية كالبحثية 3.20 0.75 مرتفعة 64.0%
 الدرجة الكلية 3.18 0.86 مرتفعة 63.6%
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( α = 0.05)أعاله السابق،  انو ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (15)يتضح من الجدول
تعزى لمتغير إجابة أفراد عينة الدراسة حول مدى مالئمة التخصصات الطبية الحتياجات سوق العمل في 

(. 0.05)كبر من أن الداللة ألالتخصص العممي وذلك 

في أراء أفراد عينة  (α =0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الثالثة 3.6
مكان  سوق العمل تعزى لمتغير الحتياجاتالدراسة حول مدى مالئمة التخصصات الطبية في جامعة القدس 

 العمل 

 والتي تظير  Way ANOVA One تحميل التباين األحادي اختبار الباحثان استخدمولفحص ىذه الفرضية ، 
: اآلتيأدناه ( 16)نتائجو في الجدول 

نتائج تحميل التباين األحادي لمتغير مكان العمل   (16)الجدول 

 (ف)قيمة  *الداللة 
متوسط 

االنحراف 
درجات 
الحرية 

مجموع مربعات 
االنحراف 

مصدر التباين 

بين المجموعات  0.329 3 0.110 2.122 0.098

داخل المجموعات  14.768 286 0.052

المجموع  15.096 289

( α = 0.05) عند مستوى إحصائيادالة * 

إجابات أفراد في  (α = 0.05)يتضح من الجدول السابق انو ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
تعزى لمتغير مكان العمل وذلك عينة الدراسة حول مدى مالئمة التخصصات الطبية الحتياجات سوق العمل 

 (.0.05)كبر من أن الداللة أل

في أراء أفراد  (α = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة. 4.6
تعزى لمتغير   سوق العملالحتياجاتعينة الدراسة حول مدى مالئمة التخصصات الطبية في جامعة القدس 

.  طبيعة العمل
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 والتي تظير  Way ANOVA One اختبار تحميل التباين األحادي انولفحص ىذه الفرضية ، استخدم الباحث
: اآلتي (17)نتائجو في الجدول 

 نتائج تحميل التباين األحادي لمتغير طبيعة العمل   (17)الجدول 

 (ف)قيمة  *الداللة 
متوسط 

االنحراف 
درجات 
الحرية 

مجموع مربعات 
االنحراف 

مصدر التباين 

بين المجموعات   0.459 2 0.230 4.502 0.012

0.051 
داخل المجموعات  14.637 287

المجموع   15.096 289

( α = 0.05) عند مستوى إحصائيادالة * 

إجابات أفراد في  (α = 0.05)يتضح من الجدول السابق انو توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
تعزى لمتغير طبيعة العمل وذلك عينة الدراسة حول مدى مالئمة التخصصات الطبية الحتياجات سوق العمل 

 الُبعدية  اختبار شيفيو لممقارنات انستخدم الباحثأولتحديد مصدر الفروق  (0.05)صغر من أالن الداللة 
. خرىأخرى ولصالح أفكانت الفروق بين ميني و

 

في أراء أفراد  (α = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة. 5.6
 سوق تعزى لمتغير عدد الحتياجاتعينة الدراسة حول مدى مالئمة التخصصات الطبية في جامعة القدس 

  سنوات الخبرة

 والتي تظير  Way ANOVA One اختبار تحميل التباين األحادي انولفحص ىذه الفرضية ، استخدم الباحث
: اآلتي (18)نتائجو في الجدول 

  نتائج تحميل التباين األحادي لمتغير عدد سنوات الخبرة (18)الجدول 
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 (ف)قيمة  *الداللة 
متوسط 

االنحراف 
درجات 
الحرية 

مجموع مربعات 
االنحراف 

مصدر التباين 

0.075 2.620 

بين المجموعات   0.280 2 0.140

داخل المجموعات  13.476 252 0.053

المجموع   13.756 254

( α = 0.05) عند مستوى إحصائيادالة * 

يف إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ  (α = 0.05)يتضح من اجلدكؿ السابق انو ال توجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستول الداللة 

 . (0.05)مدل مالئمة التخصصات الطبية الحتياجات سوؽ العمل تعزل دلتغَت عدد سنوات اخلربة كذلك الف الدالة أكرب من 

االستنتاجات والتوصيات  :  رابعاً 

االستنتاجات  .1

رغم كوهنا حديثة النشأة  نسبيان اإل أف جامعة القدس تلعب دكران رياديان يف خدمة القطاع الصحي الفلسطيٍت من حيث إمداده بالكادر 
الطيب ادلؤىل  

 . 2015ك- 1997طالبان كطالبة خالؿ الفًتة ادلمتدة منذ العاـ  (4969)أظهرت نتائج الدراسة زبريج جامعة القدس حلوايل  -
يف الضفة % 83: موزعُت جغرافيا على النحو التايل % 15.9، كادلاجستَت دبعدؿ % 84.1مشلت درجة البكالوريوس دبعدؿ 

طب بشرم  % 21.4يف مناطق أخرل ، كما توزعت حسب التخصص على النحو التايل % 3يف قطاع غزة ، ك% 14الغربية ، ك
طب أسناف ، كالنسب الباقية موزعة على زبصصات التمريض ، كالصيدلة ، كالعالج الطبيعي % 16.6طب سلربم ، ك% 19.7ك

. كالقبالة 
بإعتبارىا أكرب زلافظة من حيث عدد   (بكالوريوس كماجستَت )من اخلرغلُت% 20أظهرت بيانات اجلداكؿ أف زلافظة اخلليل تضم  -

من غزة ، كالباقي من الضفة الغربية ، حيث ربتل % 63.5:- كما أف توزيع محلة درجة ادلاجستَت جغرافيان كاف كالتايل . السكاف 
يليها يف , % 26.4القدس النصيب األكرب منها ، أما توزيع محلة درجة البكالوريوس فكانت األكرب نصيبا زلافظة راـ اهلل حبصة 

. ذلك  زلافظة اخلليل 
أظهرت نتائج الدراسة مساعلة جامعة القدس يف تقدمي اخلدمات الصحية من خالؿ تأىيل ادلراكز الصحية فيها كتقدمي خدمات  -

إضافة إىل سبيز كلية الصحة العامة يف جامعة القدس بعضوية األرباد العاـ االركيب لكليات الصحة العامة يف .معهد الطب العديل 
 كبذلك تكوف عضوية جامعة القدس األكىل عربيا كزلليا يف ىذا االرباد من خارج اكركبا 2013العاـ 

من موظفي % 8.2عند إستطالع مساعلة جامعة القدس يف خدمة القطاع الصحي احلكومي بينت النتائج أهنا تساىم دبا نسبتو  -
. عمل يف اخلارج فيما يعمل الباقي يف القطاع الصحي اخلاص اك يضطر للبحث عن, القطاع احلكومي 
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موظف من خرغلي  (290)مت إختبار مالئمة التخصصات الطبية اليت سبنحها جامعة القدس إلحتياجات سوؽ العمل يف نظر  -
اف الوسط احلسايب الجابات افراد العينو حوؿ مدل مالئمة التخصصات  إلحتياجات سوؽ العمل كانت   ))اجلامعة  فتبُت  اف 

كىي دبستول مقايس ليكرت مرتفعة إال أهنا غَت كافية  % 62.3دبعدؿ 
كىذا يتطلب اف يتم التنقيح ,% 64.7أف مستول مالئمة مساقات التخصص النظرية إلحتياجات سوؽ العمل مرتفع  دبعدؿ  -

كالعمل على اعتماد ادلراجع احلديثو اليت تدرسها اجلامعات ادلتميزه يف تدريس مساقات . ادلتواصل للخطة التدريسيو لكل مساؽ
. التخصص ادلناظره

كردبا يعود ذلك اىل قلة أماكن تدريب الطلبو كخاصو % . 59مستول مالئمة مساقات التخصص العملية كالتطبيقية كانت دبعدؿ  -
كما قد يعزل لقلة .يف ظل صعوبة الدخوؿ احلر للمتدربُت اىل ادلراكز الصحيو كالطبية ادلرموقو يف القدس كعند اجلانب االسرائيلي

كبالتايل ضركرة العمل على تقوية كتنويع مراكز الدعم كادلؤازرة ادلاديو كادلعنوية . ادلوارد كادلختربات التدريبيو اليت سبتلكها اجلامعو
 .للجهات ادلتخصصو يف اجلامعو كي تعمل على تطوير كإثراء ادلساقات كاجلانب التطبيقي للتخصص

كىذا يتطلب اف تقـو ادارة كل قسم % . 63.6مدل مساعلة التخصص يف إكساب ادلهارات اإلدارية كادليدانية العامة دبعدؿ  -
اكادؽلي باحداث توجيهات عمليو كميدانيو يف بيئة التدريس تضمن ربقيقها للرسالة اليت تضعها نصب عينيها عند  تصميم اخلطة 

 .الدراسية للتخصص كخاصة ادلساقات ادلسانده أك االختياريو
 نتيجة إختبار الفرضيات ادلتعلقة دبدل مالئمة اخلطة الدراسية للتخصصات اليت سبنحها جامعة القدس الحتياجات سوؽ العمل   -

أفادت بوجود انسجاـ بُت افراد عينة الدراسو حوؿ مدل مالئمة التخصص الحتياجات سوؽ العمل بالرغم من االختالفات حوؿ 
بُت فٍت ، كإدارم ،  )اال اهنا إختلفت بسبب التغَت يف طبيعة العمل , .كمكاف العمل  كمستول اخلربه, التخصص, كل من الكليو

كلصاحل أخرل ، كىذا راجع إىل إعتبارات سوؽ العمل ادلشغل للخرغلُت ، كإىل ضعف كقلو فرص العمل ادلتاحة حسب  (كأخرل
التخصص ادلهٍت أماـ اخلرغلُت  

 التوصيات .2

: كبناءا على ذلك يرل الباحثاف ما يلي 

ما زاؿ القطاع الصحي الفلسطيٍت حباجة إىل ادلزيد من الكوادر الطبية من حيث الكم كالنوع كبالتايل غلب دعم اجلامعة ماديان  -
 كمعنويا ، لتحسُت جودة كنوعية اخلرغلُت

على اجلامعة دراسة كالتعرؼ على نواقص اخلدمات الطبية يف اجملتمع الفلسطيٍت احمللي ، كفتح زبصصات أكادؽلية كمهنية متميزة  -
،مثل ، التخدير ، كالعيوف، كالقلب ، كاألكراـ ،  كغَتىا من التخصصات لتقليل نفقات كزارة الصحة الفلسطينية يف تقدمي اخلدمات 

 الطبية للمواطنُت من خالؿ التحويالت اخلارجية للعالج
 دبا ػلقق إنطباؽ ادلعايَت الدكلية للجودة األكادؽلية . على جامعة القدس إستقطاب األكفاء من األكادؽلُت للتدريس فيها  -

القطاع  )غلب بذؿ ادلزيد من اجلهد لتنقيح اخلطط الدراسية لضماف مستول أعلى من ادلالئمة حملتوياهتا خلدمة سوؽ العمل  -
الفلسطيٍت بالشكل األمثل، كذلك من خالؿ ذبديد زلتول ادلساقات النظرية  كزيادة القدرة العملية للطالب من خالؿ  (الصحي
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زيادة مدة التدريب ادليداين يف ادلراكز الصحية اليت تديرىا اجلامعة ، كتوفَت ادلختربات الالزمة لذلك ، إضافة إىل العمل على زيادة 
 مساعلة دراسة التخصص ادلعُت يف إكساب ادلهارات اإلدارية كادليدانية العامة دبا يتالءـ كاحتياجات سوؽ العمل احمللي كاخلارجي 

(  1)ملحق

  جبامعة القدسادلوجودةبيانات الكليات الطبية كالصحية   (1)جدكؿ 

الدرجة العلمية ادلمنوحة التخصص سنة التأسيس الكلية الرقم 
بكالوريوس طب بشرم  1994كلية الطب  1
بكالوريوس  أسنافطب  2000سناف ألكلية طب ا 2

 2001/2002كلية الصيدلة  3
بكالوريوس صيدلة 

ماجستَت علـو صيدالنية 

 1979كلية ادلهن الصحية  4

التمريض 

 بكالوريوس

التصوير الطيب 
الطب " التحاليل الطبية 

" أدلخربم
العالج الطبيعي 

القبالة 
 ماجستَت  أدلخربمالطب 

سبريض أطفاؿ  
 ماجستَت

صحة األـ كالطفل  
 ماجستَتإدارة يف التمريض  

 1997 كلية الصحة العامة 5

السياسات كاإلدارة الصحية  
الصحة العامة   ماجستَت

الصحة النفسية  
الصحة العامة كالتغذية 

" زبصص جديد"
 بكالوريوس

 2000معهد الطب العديل  6
خدمات سلتلفة يف رلاؿ 

 التشريح كالعمل األكادؽلي 

تقدمي اخلربة الفنية الطبية اليت ربتاجها النيابة 
 إلثبات  الفلسطيٍت العامة كاجلهاز القضائي

كاقعة ما، إضافة إىل الدعم األكادؽلي 
 للطلبة

 2015جامعة القدس - عمل الباحثاف باالستناد إىل كثائق كقوائم اخلرغلُت الكليات ادلهنية كالطبية :ادلصدر
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(  2)ملحق

 توزيع خرغلي  جامعة القدس اجلغرايف  من العلـو الطبية الرئيسية  حسب الدرجة  العلمية  (2)جدكؿ
    اإلمجايل  مناطق أخرل قطاع غزه  الضفة الغربية  الدرجة العلمية

 العدد
 

 % العدد % العدد  % العدد  %
 84.1 4178 39 7 35 271 93.7 3907 البكالوريوس
 15.9 802 61 11 65 502 6.3 289 ادلاجستَت
 %100 4969 %100 18 %100 773 %100 4169 اإلمجايل

 2015عمل الباحثان باالستناد إلى وثائق وكشوف دائرة القبول والتسجيل جامعة القدس :المصدر

( 3)ملحق

 توزيع ادلتخرجُت من جامعة القدس حسب التخصص العلمي لدرجة البكالوريوس (3)جدكؿ 

التصوير التخصص 
طب الصيدلة التمريض الطيب 

بشرم 
طب 

سلربم  
عالج 
طبيعي 

طب قبالة 
أسناف 

امجايل 

 3907 647 47 230 771 836 358 695 323العدد 
 %8.26 17.8 9.16 21.4 19.7 5.9 1.2 16.6 100% 

 2015جامعة القدس - عمل الباحثان باالستناد إلى وثائق وقوائم الخريجين الكميات المينية والطبية :المصدر

  4ملحق

 2015-1997توزيع خرجي محلة البكالوريوس حسب التخصص على  احملافظات  خالؿ الفًتة بُت  (4)جدكؿ 

اهللراـ  اخلليلالقدس  احملافظةالتخصص الرقم    
بيت 
قطاع  سلفيت قلقيلية طولكـر جنُت نابلس أرػلا حلم

 غزة
العدد 
 الكلي

1 
التصوير 
الطيب 

 323 0 3 13 11 21 10 3 43 39 91 89العدد  
 النسبة

27.5 28.2 12.1 13.3 
0. 
93 

3.1 6.5 3.4 4.2 
0. 
93 

0.00 
 

التمريض  2
 695 6 8 18 70 34 57 14 80 97 171 140العدد 
 %20.1 24.6 14 11.5 2 8.2 4.9 10.1 2.6 1.12 0.9  

الصيدلة  3
 358 1 1 1 6 3 2 7 74 43 51 169العدد 
 %47.2 14.2 12.1 20.6 1.9 0.56 0.83 0.17 0.28 0.28 0.28  
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4 
طب 
بشرم 

 836 261 10 7 58 47 75 11 47 66 134 120العدد 
 %14.3 16.0 7.9 5.6 1.3 8.9 5.6 6.9 0.8 1.2 31.2  

5 

طب 
سلربم 
كعلـو 
 سلربيو

 771 2 3 10 15 9 12 9 117 97 189 308العدد 
 %

39.9 25.5 12.6 15.2 1.2 1.56 1.2 1.94 1.3 0.38 0.25 
 

6 
عالج 
طبيعي 

 230 0 3 2 6 4 11 6 27 25 54 92العدد 
 %40 23.5 10.8 11.7 2.6 4.8 1.7 2.6 0.86 1.3 0.0  

قبالة  7
 47 0 1 1 8 1 0 0 9 4 8 15العدد 
 %31.9 17 8.5 19.1 0.0 0.0 2.1 17 2.1 2.1 0.0  

8 
طب 
أسناف 

 647 1 22 11 50 23 34 10 95 95 139 167العدد 
 %25.8 21.5 14.6 14.6 1.54 5.2 3.5 7.7 1.7 3.4 1.5  

العدد الكلي 
" بكالوريوس"

 3907 271 50 63 224 142 201 60 492 467 837 1100العدد 
 %28.1 21.4 11.9 12.6 1.5 5.1 3.6 5.7 1.6 1.3 6.9  

 2015عمل الباحثاف باالستناد إىل كثائق ككشوؼ دائرة القبوؿ كالتسجيل جامعة القدس :ادلصدر

 

 

 

 ( 5)ملحق 

 

 2015-1997توزيع خرجي درجة ادلاجستَت  يف العلـو الصحية كالطبية حسب  احملافظات  خالؿ الفًتة بُت   (5)جدكؿ 

راـ  اخلليلالقدس            احملافظة
 اهلل

بيت 
قطاع  سلفيت قلقيلية طولكـر جنُت نابلس أرػلا حلم

 غزة
 اإلمجايل

 عدد
 

66     57 49 51 8 29 7 12 5 5 502 
791 

% 8.3 7.2 6.2 6.4 1.1 3.7 0.8 1.5 0.6 0.6 63.5  
 2015عمل الباحثان باالستناد إلى وثائق وكشوف دائرة القبول والتسجيل جامعة القدس :المصدر
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 يف كزارة  الصحة الفلسطينية يف زلافظات الضفة"  درجة البكالوريوس" توزيع عدد العاملُت من خرغلي اجلامعة (6)جدكؿ   (6)ملحق 
 التوزيع احملافظة كمكاف العمل 

من %  الرقم التخصص
 اإلمجايل

العدد 
ابن  الوزارة الكلي

مديرية  طولكـر سينا
بيت  اخلليل قلقيلية جنُت أرػلا نابلس راـ اهلل سلفيت طوباس القدس

 حلم
 عدد 10 30 6 15 2 26 53 2 3 8 10 6 6 175 43.2

%100 1 التمريض  3.4 3.4 5.7 4.6 1.7 1.1 30.3 14.9 1.1 8.6 3.4 17.1 5.7 % 
 عدد 8 17 1 3 3 6 15 2 3 1 0 0 0 59 14.6

%100 2 تصوير طيب   0.0 0.0 0.0 1.7 5.1 3.4 25.4 10.2 5.1 5.1 1.7 28.8 13.5 % 
 عدد 7 8 3 4 2 8 22 0 1 2 0 1 0 58 14.3

%100 3 طب  0.0 
1.6
5 

0.0 3.4 1.65 0.0 37.9 13.8 3.4 6.9 5.2 13.8 12.1 % 

رباليل طبية  عدد 19 29 3 3 4 3 14 0 1 7 0 0 16 99 24.4
%100 4 كسلتربات  16.4 0.0 0.0 7 1 0.0 14.1 3 4 3 3 29.3 19.2 % 

 عدد 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 6 1.5
%100 5 صيدلة   16.7 0 0 33.4 0 0 0 0 0 0 0 16.6 33.3 % 

 عدد 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.75
%100 6 طب أسناف   0 0 0 0 33.3 33.3 33.3 0 0 0 0 0 0 % 

 عدد 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.5
%100 7 عالج طبيعي   0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 % 

 عدد 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0.75
%100 8 قبالة   0 0 0 0 0 0 33.3 0 0 0 0 33.3 33.3 % 

 اإلمجايل لكل زلافظو عدد 47 77 13 25 11 43 107 5 9 20 10 7 23 405

100%  5.7 1.7 2.5 4.9 2.2 1.2 26.4 10.6 2.7 6.2 13.2 19 11.6 % 
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 7ملحق 

 توزيع اخلرغلُت من محلة درجة ادلاجستَت العاملُت يف كزارة الصحة الفلسطيٍت كمديرياهتا يف الضفة الغربية   (7)جدكؿ

" ادلديرية " احملافظة  العدد نسبة احملافظة   الرقم  
 1 بيت حلم  11 21.6
 2 اخلليل 7 13.7

2%  3 جنُت 1 
 4 نابلس 7 13.7
 5 راـ اهلل  5 9.8
 6 قلقيلية  2 3.9
 7 سلفيت 2 3.9

2%  8 طولكـر  1 
 9 كزارة الصحة  7 13.7
 10 كلية ابن سينا  12 23.5

100%  المجموع الكلي   51 
 2015عمل الباحثاف باالستناد إىل كثائق اإلدارة العامة للشؤكف اإلدارية كادلالية يف كزارة الصحة الفلسطينية :ادلصدر

يوضح نسبة العاملُت من خرغلي جامعة القدس يف كزارة الصحة الفلسطينية بالنسبة إلمجايل العاملُت يف  (8)كاجلدكؿ    / 8ملحق 
  الضفة الغربية –ادلهن الصحية يف الوزارة 

العدد اإلمجايل للعاملُت الصحيُت  النسبة لإلمجايل
ضفة غربية– يف الوزارة   

عدد خرغلي جامعة القدس 
 العاملُت يف الوزارة

 الرقم التخصص

4.02% طب عاـ  (589) طبيب1441 
طبيب متخصص (852)  1 الطب  طبيب58 

4.84%  2 طب أسناف 3 62 
7.4%  3 التمريض كالقبالة 178 2406 
3.3%  4 صيدلة 6 181 

16.5% عالج +أشعة  )ادلهن ادلساندة 160 964 
(رباليل طبية+ طبيعي  5 

8.28%  اجملموع الكلي  405 4891 
 2015عمل الباحثان باالستناد إلى وثائق اإلدارة العامة لمشؤون اإلدارية والمالية في وزارة الصحة الفمسطينية :المصدر
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نتائج ربليل التباين األحادم دلتغَت الكلية :(13)جدكؿ   /13ملحق 

 (ؼ)قيمة  *الداللة 
متوسط 
االضلراؼ 

درجات 
احلرية 

رلموع مربعات 
االضلراؼ 

مصدر التباين 

بُت اجملموعات   0.126 4 0.032 0.601 0.662

داخل اجملموعات  14.970 285 0.053

اجملموع   15.096 289

( α = 0.05)دالة إحصائيا عند مستول * 

نتائج ربليل التباين األحادم دلتغَت التخصص العلمي :(14)جدكؿ /  14ملحق

 (ؼ)قيمة  *الداللة 
متوسط 
االضلراؼ 

درجات 
احلرية 

رلموع مربعات 
االضلراؼ 

مصدر التباين 

بُت اجملموعات   0.550 7 0.079 1.522 0.160

داخل اجملموعات  14.547 282 0.052

اجملموع   15.096 289

( α = 0.05)دالة إحصائيا عند مستول * 
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  المصادر واإلحاالت المعتمدة 

، 21،ص13، دور الجامعات العربية في صناعة المعرفة ، الواقع والمستقبل ، ص (2003)الشرعي، بمقيس  .1
 منشورات كمية التربية جامعة السمطان قابوس ، سمطنة عمان

، مقدرة العممية التعميمية في األقسام المحاسبية في الجامعات األردنية عمى  (2014)الزعبي، عبد اهلل ، محمد  .2
_ تخريج كوادر محاسبية مؤىمة من وجية نظر الخريجين ، المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي ،

 2014، 18.جامعة العموم والتكنولوجيا، المجمد السابع ، العدد 
 األردن -  ، ، ضبط الجودة في التعميم العالي وعالقتو بالتنمية ، عمان2010 الطروانة ، إخميف ،  .3

https://www.google.ps/#q=%D8%B6%D8%A8%D8%B7+%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%8

4%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%

86%D8%A9 

  القدس– ، الشؤون اإلدارية والمالية ، العيزرية 2015المركز الصحي العربي ، .4
 واالتجاىات  المجتمعية المسؤولية ضوء في المجتمع خدمة في الجامعة دور  تطور(2011)باكير، عايدة  .5

 فمسطين- ، نابمس 26.9.2011الحديثة ، مؤتمر المسؤولية االجتماعية لمجامعات الفمسطينية ، العالمية

الجامعات وصناعة األمن الفكري، قراءة سوسيولوجية لعالقة الجامعات   (2009)بنت فيد الممحم، بينة  .6
 "  المفاىيم والتحديات" باألمن الفكري في المجتمع السعودي ، بحث مقدم لممؤتمر الوطني األول لألمن الفكري 

   http://dr-faisal-library.pub.sa/download_pdf.php?id=1168%E2%80%8F 

    2015-1997 – ،كشوف وقوائم دائرة القبول والتسجيل 2015جامعة القدس ، .7
 ، البرشور الخاص بمعيد الطب العدلي 2015جامعة القدس ، .8
  ، كمية طب األسنان ، قوائم الخريجين 2015جامعة القدس ، .9

  كمية الطب البشري ، قوائم الخريجين 2015جامعة القدس ، .10
 ، كمية المين الصحية وكمية الدراسات العميا لمصحة العامة ،قوائم الخريجين2015جامعة القدس ، .11
 ، الدليل اإلرشادي لقبول الطمبة 2014جامعة القدس ،  .12
 ، وحدة الخريجين ، عمادة شؤون الطمبة 2015جامعة القدس  .13
 ، اإلدارة العامة لمشؤون اإلدارية والمالية ، كشوف وقوائم العاممين في 2015وزارة الصحة الفمسطينية ،  .14

 وزارة الصحة 

https://www.google.ps/#q=%D8%B6%D8%A8%D8%B7+%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9
https://www.google.ps/#q=%D8%B6%D8%A8%D8%B7+%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9
https://www.google.ps/#q=%D8%B6%D8%A8%D8%B7+%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9
http://dr-faisal-library.pub.sa/download_pdf.php?id=1168%E2%80%8F
http://dr-faisal-library.pub.sa/download_pdf.php?id=1168%E2%80%8F
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 2014 ، مركز المعمومات الصحية الفمسطيني ، التقرير السنوي ،حزيران 2013وزارة الصحة الفمسطينية ، .15

، الدور الريادي لقسم عمم المكتبات والمعمومات في الجامعة 2014يونس ، مصطفى ، عبد الرازق ،  .16
األردنية في التأىيل والتدريب  نظرة تحميمية ، المؤتمر الدولي األول ، المكتبات ومراكز المعمومات في بيئة 

  األردن –رقمية متغيرة ، جمعية المكتبات األردنية 
، البنى األرتكازية ودورىا في التنمية بالكويت ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 1990عباس خضير محمد، .17

  العراق–جامعة البصرة 
، دراسة عن أعداد ونسبة األساتذة لطالب البكالوريوس في كميات العموم 2014عبد اهلل ، محمد ، بشير،  .18

الطبية والصحية في إطار جودة التعميم ، مجمة دراسات حوض النيل ، العدد السادس عشر ، جامعة النيمين 
  السودان –
، دراسة ميدانية- أثر التعميم في التنمية الصحية في مدينة الموصل  (2011)محمود ، عبد الرزاق صالح  .19

 ( 34)بحث منشور ، مجمة دراسات موصمية ، العدد 


