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 :المادةوصف 

 

يقاايمخا ت  وأنماا الرعاياة الحاح ة واليب اةت ويحان فايخا وتاامايخات  ومباائ  أسسهذا المساق  تناولي

ت الفعاااللرعايااة الحااح ة لنظاااا ا األساساا ةباا ن الةحااا   يومسااتايايخات وعناصاارها المةت.فااة    مااا 

مفااااه ل الحاواااة والي.ااا  ناااا   يشااارظ نظااااا الرعاياااة الحاااح ة ومرانايااال وعناصااار  المةت.فاااة  ويو

اضاان نظاال ياصاا ت تاااماة الرعايااة الحااح ة ونيا خااا يواالسااتةااا  ااا ماااال الرعايااة الحااح ةت و

 وماااليخا وماارئها وبحاثخا    وإئاريخا
 

 

 :المادةأهداف 

 

 : إن ا نخاية المساق يتا ع من اليال  

  اليب اة والحاحة العاماة ت والةااماة يفرق ب ن مفاه ل الرعاية الحح ةت والةاماة الحح ةت والرعاية

 الحح ة المؤسس ة 

  لرت صنف منخا   واألهااف األنشيةيحنف الةاماة الحح ة ويحائ  ب عة 

   المةت.فة لتقايل الةاماة الحح ةت و ب عة وتحا    ت نمط منخا   األنما يحائ 

  ااا ينظاا ل الةاااماة يم ااب باا ن المسااتاياة المةت.فااة ل.رعايااة الحااح ة ويسااتاع  اهم ااة هااذا التم  ااب 

 الحح ة  

  لرعاية الحح ة و  ف ة ياات.خا ويرابيخا معاً  لنظاا ا ي.ل بأهل العناصر المرانة 
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  يق ل الرعاية الحح ة  ا اي نظاا صحا و قاً لمعاي ر وتحا   الرعاية الحح ة الا اة 

  اساااتةااا المااااتت النظمااااياااتفح  بر ياااة نا ااااة نظااااا الرعاياااة الحاااح ة مااان تااا لSystem 

Approachتحا   النظاا  و خل ح. ت مرانايل االساس ةلت  

  يارك اهم ة ييب ق المبائيء االئارية  ا نظل وانشية ياص ت الةاماة الحح ة والفاا اا التاا يحققخاا

 ذلك 

  التاارياااااة  –يفااااارق بااااا ن ائارة الةااااااماة الحاااااح ة وائارة الةااااااماة واالنشاااااية   ااااار الحاااااح ة

 والحناع ة    الخ  

 

 المقرر:الكتاب 

 

( مبائ  االئارة  ا المنظماة الحح ة  ئار وا ت 2015ئ   ال  سناق ئ  ماسى ت ر الاين )

 ل.نشر 

 

 :Learning Outcomesنتائج ومهارات التعلم 

 

   مخاراة اإلئراك ومحا اة األ رارCognitive Skills 

 أسئ.ة اثناء  المحاضرة ا تساب اليال  مخارة التفاعت من ت ل المنا شة واالوابة ع.ى ما ييرظ من 

 ( Communication Skillsينم ة مخاراة االيحال والتااصت األ ائيما )مع المحائر واألشةاص 

  يقاية روظ العمت الاماعا ب ن الي ب وذلك من ت ل العمت ضمن ماماعاة 

 مخاراة عم. ة تاصة بالتةح  والمخنة ذاة الع  ة 

 Practical   And/ Or Professional Skills (Transferable Skills) 

  ا تساب اليال  مخارة التح. ت  وايةاذ القراراة و قا لمعي اة التح. ت التا يحت ال خا 
 

 ججج

 

 طرق التدريس:

 محاضراةت ماماعاة نقاش
 

 

 :وتوزيع العالمات أدوات التقييم

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

الثانااالمتحان   20 

 40 االمتحان النخا ا

التقارير/ المشاريع البحث ة/ االتتباراة القح رة/الااوباة الاراس ة/ 

 المشاريع
20 

 100 الماماع

 

 

 

 

 

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
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 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى نشاطات الطلبة

   الحح ةمفاه ل االئارة 

 اهم ة الرعاية الحح ة 

 تحا   االئارة الحح ة 

 األول

 

نشاط للطلبة:  يطلب من  الطلبة تحضير 

منظمات الرعاية جدول مقارنة بين 

الصحية ومنظمات االعمال التجارية  

 ويتم مناقشة عمل الطلبة في الصف.

 نشأة وييار الرعاية الحح ة 

 الحضارة القايمة 

 الحضارة االس م ة 

 الحضارة الحايثة 

 الثاني

 

نشاط للطلبة:  يزود الطلبة بقائمة ببعض 

المنظمات الصحية في األردن ويطلب منهم 

مستويات الرعاية الصحية تصنيفها حسب 

 ويتم مناقشة عمل الطلبة في الصف.

 الرسالة الحح ة 

 يقايل تامة شام.ة 

 تحا   الةامة الحح ة 

   ائة ماير متةح  او   ائة  ب   

 الثالث

 

 

 التخطيط في المؤسسات الصحية

 انشية التةي ط 

 أنااع التةي ط 

 معاي ر التةي ط 

 الرابع

 

 عمل خطة لمعالجة مشكلة

 ما في مستشفى 

 التنظيم في المؤسسات الصحية

 مبائ  التنظ ل 

 تحا   التنظ ل 

 ه رت ينظ ما يحم ل 

 النماذج االئاري لمنظمة الرعاية الحح ة 

 الخامس

 

نشاط للطلبة:  يطلب من  الطلبة 

جدول مقارنة بين الهيكل  رتحضي

للمستشفى والهيكل التنظيمي 

التنظيمي لمنظمة اعمال تجارية 

ويتم مناقشة عمل الطلبة كالبنك 

 في الصف

 التوجيه في المنظمة الصحية

 مبائ  التاو ل 

 

 السادس

 

 االمتحان األول

 

 الق ائة 

 االيحال 

 الحراع 

 

 السابع

 

 

 في المنظمة الصحية الرقابة

 الر ابة ومؤشراة االئاء 

 أهم ة الر ابة 

 تيااة العم. ة الر اب ة 

 مؤشراة االئاء 

 

 الثامن 
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 الموارد البشرية إدارة

 أهااف إئارة الماارئ 

 وظا ف إئارة الماارئ 

 يق  ل االئاء 

 التاسع

 

 

 أت   اة المخنة 

 المسؤول ة القانان ة 

 المسؤول ة االوتماع ة 

 العاشر 

 

 

 إئارة الاائة الشام.ة 

 المريرباة االساس ة إلئارة الاائة 

 

 الحادي عشر

 

 ماعا يس. ل الةية
 وائة الةامة 

 ير.فة الاائة 

 الثاني عشر

 

كل طالب يتحدث عن الموضوع 

 الذي تم تحضيره
 االعتمائ  ا المنظماة الحح ة 

 واا ب الاائة 

 الثالث عشر

 

نشاط للطلبة:  يطلب من  الطلبة 

تحضير عرض تقديمي 

PowerPoint  لخمس معايير 

العتماد المستشفى وعرضه 

 ومناقشته في الصف

 وظا ف المنظماة الحح ة 

 الاظ فة المال ة 

 وظ فة اال رائ 

 الرابع عشر

 

  وظ فة التسايق 

 وظ فة الس احة الع و ة 

 وظ فة الع  اة العامة 

 الخامس عشر

 

 السادس عشر مراجعة تحان النهائياالم

 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

 اليال  من الاراسة واالعاائ ل.مائة يساوي ساعت ن لرت محاضرة من  ئة الةمس ن ئ  قة                  لل معال ما يحتاج إ

 

 سياسة الدوام )المواظبه(

إذا  ااب اليالا  أ ثار مان ومن ماماع الساعاة المقاررة ل.ماائة   %(15)ال يسمن ل.يال  بالتغ   أ ثر من 

من ماماع الساعاة المقررة ل.مائة ئون عذر مرضا أو  خري يقب.ل عم ا الر. ةت يحرا من  %(15)

التقاا ل متحان النخا ا ويعتبر نت اتل  ا ي.اك المائة)صافراً(ت أماا إذا  اان الغ ااب بساب  المار  او 

ا الر. ة التا ييارظ الماائة ت يعتبار منساحباً مان ي.اك الماائة وييباق ع. اة أحرااا لعذر  خري يقب.ل عم 

 االنسحاب  

 المراجـع

 الكتب -
 

 وائل ر، دااألولى، الطبعة غالب محمود سنجق و د. موسى احمد خير الديند.  الصحية: دارة في المنظماتمباديء اإل.1

 .2015، عمان /األردن–للنشر والتوزيع 

2. Health Care Management.Stephen M. Shortell and Arnold D. Kaluzny, Fifth Edition, Delmar 

Cengage Learning, 2005. 

 المجالت العلمية -
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1. Journal of Healthcare Management 

http://www.ache.org/pubs/jhmsub.cfm 

2. Healthcare Management Review Journal 

http://journals.lww.com/hcmrjournal/pages/default.aspx 

 :المصادر العلمية اإللكترونية -

 
1. https://www.openschoolofmanagement.com/certified-healthcare-management-

professional 

2. https://www.pdfdrive.net/strategic-management-of-health-care-organizations-

e33475609.html 

3. https://www.pdfdrive.net/national-integrated-accreditation-for-healthcare-organizations-

e724422.html 

4. http://hcac.jo/ar-jo 

5. https://www.ache.org/pubs/White%20Sample.pdf 
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