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 يف مصر والسياسات القضايا  الصحة: ملفات املعهد
 البحوث والدراسات إدارة

في إطار حرص املعهد املصري للدراسات على املتابعة الدقيقة واملستمرة مللفات وقضايا األمن القومي املصري، وفق 

ودراسات، تقارير وتقديرات، أوراق رؤية علمية موضوعية، وعبر العديد من مستويات الكتابة البحثية )بحوث 

سياسات، مقاالت وتحليالت، مختارات وترجمات(، نقدم للباحثين والخبراء واألكاديميين والسياسيين واإلعالميين، 

وكل املهتمين هذا امللف الذي يشمل األعمال التي تم نشرها عبر موقع املعهد حول ملف الصحة والقضايا الصحية 

 حية في مصر، وذلك وفق املحاور التالية: والسياسات العامة الص

 أواًل: البحوث والدراسات:
 أمجد حمدي  :لباحث ا ، عسكرة الوزارات املدنية: وزارة الصحة نموذجا -1

 محمد الحسيني . ، دالعالج املعرفي والسلوكي لإلدمان: البرامج والفعالية -2

 السياسات:أوراق ثانيًا: 
 أمجد حمدي  :لباحث ا، تقييم التشغيل التجريبي لنظام التأمين الصحي الشامل -1

 أمجد حمدي  :لباحث ا، خطاب الخدمة العامة في مصر -2

 أمجد حمدي  :لباحث ا، أزمة التمريض: األسباب وبدائل املواجهة -3

 ن: محمد أحمد عباس، أمجد حمدي الباحث ا ، اإلنفاق على الصحة في النظم املصرية -4

 أمجد حمدي  :لباحث ا، 2019ـ  1981رية لقضايا الصحة استجابة النظم املص -5

 أمجد حمدي  :لباحث ا، 57: أزمة مستشفى 2013املستشفيات األهلية في مصر بعد  -6

 مصطفي جاويش  .، د مصرالسياسة الصحية ملاذا غابت عن التعديالت الدستورية في  -7
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 محمد الشريف  :لباحث ا، مصر: آليات حماية املمارسين الصحيين في أماكن العمل -8

 أمجد حمدي  :لباحث ا، مصر: التسرب الوظيفي في قطاع التمريض  -9

 2013السياسات الصحية بعد  -10
 
 ، الباحث أمجد حمدي ، فيروس س ي نموذجا

 د. سيد رأفت   اإلمارات والقطاع الصحي في مصر، -11

 ، الباحث: أمجد حمدي مشروع التأمين الصحي الشاملـ 12

 ، الباحث: أمجد حمدي ور املزيفأزمة تسرب األطباء في مصر ـ الحض -13

 ثالثًا: املقاالت والتحليالت:
 : أسماء شكر الكاتبة، مصر فياإلخفاء القسري لفيروس كورونا 

 رابعًا: املختارات والترجمات:
 ، ترجمة عادل عرابيواشنطن بوست: مصر في مواجهة كورونا
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