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 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

  0380161رمز المادة: تشريعات وأخالقيات العمل الصحيالـمــــادة:  

 -المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  مستوى المادة: 

        موعد المحاضرة: 

 
 ساعات 3الساعات المعتمدة: 

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

رقم المكتب 

 ومكانه 
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

     

 

 :وصف المادة

وتقدم لمحة تاريخية عن تطور تتناول هذه المادة القضايا القانونية واألخالقية الالزمة لممارسة الرعاية الصحية 

وأهمية القضايا القانونية واألخالقية في اإلدارة الصحية وتشتمل على مواضيع الخصوصية والسرية ومنح 

والتعليمات  واالنظمة والقوانين اهموغيرها. يضاف لذلك التعرف على  التراخيص والممارسات الخاطئة

 ومالئمةوالسالمة  ي صنع القرار الصحي لضمان الجودةف ودورها  القضايا األخالقيةو الصحية األردنية

 الرعاية الصحية.

 :أهداف المادة

  التعريف بالقوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بالصحة  في األردن مع التركيز عاى قانون

 الصحة العامة و نظام المستشفيات الخاصة.

 دراسة منح التراخيص واالعتماد 

   وأهميتهاأخالقيات العمل الصحي التعريف بمفهوم . 

 .التعرف على الخصوصية والسرية في العمل الصحي 

 .دراسة األخطاء الطبية 



  أساليب تدريس المادة:

 ... الخ، تطبيقات حاسوبيةاستفسارات، حاالت عمليةمحاضرات، مناقشات، 

  Learning outcomesالتعلم  اتنتائج

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم   . أ

لديه القدرة على استيعاب األساسية بحيث يكون الطالب  توالمهاراالقدرات المعرفية ب إغناء الطالب -

 االساسية  للمساق . المفاهيم وإدراك

   Cognitive skills  المعرفيةمهارات ال ب. 

  والتطبيق. والتوصيفالطالب مهارات القدرة على االستنتاج والتحليل  إكسابتعليم و  -

  Interpersonal   skills and responsibilityالمسؤولية وجـ. مهارات التعامل مع اآلخرين  

ان يكون الطالب قادرا على استخدام وتطبيق ما حصل عليه من مفاهيم ومهارات فنية على ارض الواقع   -

تحليل الحاالت الدراسية المختلفة، وأن يتمتع بمهارات االستجابة لحاجات قادرا على دراسة ووان يكون 

 .المجتمع المتطورة باستمرار 

  Communication skills التواصل. مهارات د

ان يكون الطالب قادرا على الوصول الى المعلومة المطلوبة  والحصول عليها من الكتب والمراجع المختلفة  -

 .مهارات التطلع إلى تطبيق الحديث والتطوير وكسر الجمودوأن تكون لديه  .من االشخاص  وكذلك

 دوات التقييــــم:أ

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائي 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20        االمتحان األول

 20 االمتحان 

 20 التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع / االمتحانات القصيرة

 40 االمتحان النهائي 

 100 المجموع

 األمانة العلمية والتوثيق

 أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية( -

 إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها  -

 االبتعاد عن السطو األكاديمي  -



 

  توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 األسبــــــــوع /  المحاضرة
المادة األساسية والمساندة المطلوب 

 تغطيتها

الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

 األول

 

 

 أسبوع السحب واإلضافة التعريف بالمساق 

 الثاني

 

 

 للتشريعاتمقدمة في المفاهيم العامة  -

 القوانين الصحية باألردن -

 قانون الصحة العامة 

 انون نقابة األطباء األردنيةق 

 

 

 الثالث

 

 

 القوانين الصحية باألردن

 قانون المجلس الطبي األردني  

 انون المجلس الصحي العاليق 

 

 واجب

  

 الرابع

 

 

 القوانين الصحية باألردن

 قانون الدواء والصيادلة 

  الدراسات الدوائية إجراءاتقانون 

 

 

 الخامس

 

 

 األنظمة الصحية باألردن

 نظام التأمين الصحي    

 نظام المستشفيات الخاصة  

 نظام ترخيص المختبرات الطبية  

 ظام اللجان الطبيةن 

 

  

 

 السادس

 

األولاالمتحان   

 

 التراخيص واالعتماد 

 منح التراخيص 

 المستشفيات اعتماد 

 

 

 السابع

 

 

 

 الجوانب القانونية في السجالت الطبية

 مدة االحتفاظ بالسجل الطبي 

 ملكية السجل الطبي وخصوصيته  

 

http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/JordanMedicalCouncilAct.aspx
http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/ConductingofPhamaceiticalResearchesL.aspx
http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/HealthInsuranceR.aspx
http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/HealthInsuranceR.aspx
http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/LicensingofPrivateMedicalLabs.aspx


 التفويض بإعطاء المعلومات الطبية 

 التفويض بالمعالجة وإجراء العمليات

 الثامن

 

 

 في السجالت الطبيةالجوانب القانونية 

 رفض المعالجة الطبية 

 التفويض بإجراء األبحاث والدراسات 

 التفويض بتشريح الجثة 

 السرية وعدم إفشاء المعلومات 

 امتحان قصير

 التاسع

 

 

 المسؤولية الطبية

 طبيعة المسؤولية الطبية 

 أنواع المسؤولية الطبية 

 التزام الطبيب مع المريض 

 واجب منزلي 

 العاشر

 

 

 األخطاء الطبية

 أنواع األخطاء الطبية 

 أسباب األخطاء الطبية 

 مخاطر األخطاء الطبية 

 

 مناقشة الواجب

 الحادي عشر

 

 االمتحان الثاني

     

 مدخل إلى أخالقيات العمل الصحي

 نظريات األخالق 

 الصفات األخالقية االسالمية 

 األسس األخالقية عند الغرب 

 

  

 

 الثاني عشر

 

 

 أخالقيات العمل الصحيمدخل إلى 

 مفهوم أخالقيات العمل الصحي 

 هن الصحيةممبادئ األخالقيات بال 

 في العمل الصحي أهمية األخالقيات 

 

 الثالث عشر

 

 

 القيم األخالقية  

 مصادر القيم األخالقية 

 خصائص القيم األخالقية  

 القواعد األخالقية للمهن الصحية 

 امتحان قصير

 الرابع عشر

  

 

 الوظيفة العامةأخالقيات 

 مفهوم الوظيفة العامة 

 واجبات الموظف العام 

 واجب



 التنمية األخالقية للموظف العام 

 الخامس عشر

 

 

 الحقوق والواجبات  في العمل الصحي

 حقوق المرضى ومسؤلياتهم 

 حقوق المهنيين الصحيين ومسؤلياتهم 

 

 السادس عشر

 
  مراجعة شاملة 

 النهائي االمتحان 
 

 

 الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريسحجم العمل 

 

 سياسة الحضور والغياب:

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

بينما يمنع من التقدم لالمتحان الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعذر، 

 النهائي وتكون عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 

       :المراجع العلمية للمادة

 المحامي هيثم مصاروة واألستاذ عبد المهدي  ، ةمجموعة التشريعات الصحية في المملكة األردنية الهاشمي

 .2012، عمان الحامد،دار ،  البواعنة

 محاضرات ذات عالقة بالمواضيع المطلوبة يمكن الحصول عليها من مكتبة الكلية . 

   القوانين واألنظمة الصحية -موقع وزاة الصحة األردنية : المواقع اإللكترونية 

 http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/RulesandRegulations.aspx 

 


