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بیان إعالمي 

30 دراس في أول دفعة لبرنامج ماجستیر "حوكمة قطاع الرعایة الصحة"   

أكـد الـدكـتور محـمد عـمران رئـیس مجـلس أمـناء مـركـز الـمدیـریـن الـمصرى أن نـھج الـحوكـمة فـي الـقطاع الـطبي 
یـسعى إلـى أن تـكون الـمساواة والـنزاھـة وجـودة خـدمـات الـرعـایـة الـصحیة الـمقدمـة، واالھـتمام بـالـمریـض والـتفكیر 

فیھ بمثابة األفكار الحاكمة لجمیع مستویات المنظومة الصحیة. 

وقـال د. عـمران أن نشـر قـواعـد مـمارسـات الـحوكـمة داخـل الـقطاع الـصحي سـیحسن مـن فـرص نـفاذ الـجھات 
الـطبیة إلـى الـتمویـل، ویـساعـد فـي الـتغلب عـلى الـعقبات الـرئیسـیة الـتي تـقف فـي طـریـق نـمو الـكثیر مـن الـجھات 
الـعامـلة فـي مـجال الـرعـایـة الـصحة، كـما أن تـطبیق الـحوكـمة عـلى الـنظام الـصحي-ووحـداتـھ-یـساعـد عـلى تـحقیق 
مسـتویـات عـالـیة مـن الـكفاءة واألداء للخـدمـة الـطبیة مـع احـتواء الـتكالـیف، وتـساعـد فـى ضـمان اسـتدامـة الـقطاع 

الصحي على المدى البعید عبر إرساء الھیاكل والعملیات الالزمة لصنع القرار. 

جـاء ذلـك خـالل إطـالق أول بـرنـامـج لـلماجسـتیر الـمھني فـي "حـوكـمة قـطاع الـرعـایـة الـصحة" یـقدمـھ مـركـز 
الـمدیـریـن الـمصري-ذراع الھـیئة لنشـر فـكر الـحوكـمة-ویـضم 30 طـالـب مـن مـختلف قـطاعـات الـرعـایـة الـصحیة 
فـي مـصر والـوطـن الـعربـي؛ حـیث یـتم تـنفیذ الـبرنـامـج وفـقا لـبرتـوكـول تـعاون مشـترك بـین مـركـز الـمدیـریـن 
الـمصرى مـع األكـادیـمیة الـعربـیة لـلعلوم الـتكنولـوجـیا والـنقل البحـري یـتضمن تـقدیـم بـرنـامـج الـماجسـتیر الـمھني فـي 
حـوكـمة الشـركـات مـشاركـةً بـین الجھـتین وفـقاً آللـیة تـعلیمیة تـتیح مـزج الـخبرة الـتطبیقیة مـع الـخبرة الـعلمیة لـمنح 
شـھادة الـماجسـتیر فـى إدارة األعـمال MBA فـى مـجال الـحوكـمة فـى عـدة مـسارات تـتعلق بـحوكـمة الشـركـات، 
حـوكـمة قـطاع الـرعـایـة الـصحیة، االلـتزام ، وبـما یـسھم بنشـر أسـس وتـطبیقات فـكر االسـتدامـة فـي الـقطاع الـمالـي 

غیر المصرفي وتدعیم رؤیة مصر 2030. 

ومـن نـاحـیتھ، أوضـح الـدكـتور محـمد مـصطفى الـمدیـر الـتنفیذي لـمركـز الـمدیـریـن الـمصرى بـأن وجـود مـثل ھـذا 
الـتخصص فـي الـدراسـات الـعلیا، والـموجـھ لـكبار الـتنفیذیـین بھـذه الـقطاعـات سـیساھـم بـالـتأكـید فـي رفـع كـفاءة 
الخـدمـات الـمقدمـة وزیـادة الـرقـابـة عـلى جـودتـھا، وتـدعـیم عـمل اإلدارة الـرشـیدة لـمؤسـسات الـرعـایـة الـصحیة فـي 

مصر والتي تعد من أھم المؤسسات الخدمیة المتعلقة بصحة المواطنین. 

وقـال مـصطفى أن الـتعاون مـع األكـادیـمیة قـد أثـمر عـن تخـریـج 4 دفـعات مـن بـرنـامـج الـماجسـتیر الـمھني فـي 
حـوكـمة الشـركـات حـتى اآلن، بـاإلضـافـة إلـى إطـالق أول مجـموعـة مـن مجـموعـات الـدكـتوراه الـمھنیة فـي الـحوكـمة 
والـتمویـل نـفاذا لـبروتـوكـول تـعاون إضـافـي تـم تـوقـیعھ مـع األكـادیـمیة فـي أكـتوبـر 2021 بھـدف الـتعاون فـي تـقدیـم 

برنامج الدكتوراه المھنیة في الحوكمة والتمویل حیث بدأت أولى مجموعاتھ منذ عدة أشھر. 

وتـابـع أن مـركـز الـمدیـریـن الـمصري الـتابـع للھـیئة الـعامـة لـلرقـابـة الـمالـیة یُـعد الـمركـز الـرائـد-والمسـئول-عـن 
نشـر فـكر وتـطبیقات الـحوكـمة بـین الـمؤسـسات الـمختلفة فـي مـصر والشـرق األوسـط وشـمال أفـریـقیا، حـیث تـم 
إنـشاءه عـام 2003 لـتقدیـم الخـدمـات الـمتمیزة الـتي تـضم مجـموعـة واسـعة مـن الـبرامـج الـتدریـبیة والـشھادات 
الـمھنیة والخـدمـات االسـتشاریـة والـبحثیة عـن الـحوكـمة ومـوضـوعـاتـھا الـمتصلة، فـضالً عـن إصـدار األدلـة 

اإلسترشادیة وتقدیم برامج الماجستیر والدكتوراه في تخصصات الحوكمة. 




