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 :المادةوصف 

درس وتعلى األسس النظرية القتصاديات الصحة وتطبقها على قطاع الرعاية الصحية.  المادةتركز هذه 
سلوك الموردين، واإلنتاج، والتكاليف، واإلمدادات، وهيكل السوق، والمنافسة، والوصول،  هذه المادة

صالح الرعاية الصحية وعملية صنع سياسة الرعاية الصحية بما في  والطلب، والنفقات، واالستفادة، وا 
تفسيرات قضايا ذلك تشكيل السياسة والتنفيذ والتعديل. يتم إيالء اهتمام خاص لربط النظرية االقتصادية ب

 .السياسة الصحية

 
 :المادةأهداف 

 
 عند االنتهاء بنجاح من هذه المادة، سيتمكن الطالب من:

 . فهم المبادئ األساسية والتعميمات والنظريات المتعلقة باقتصاديات الرعاية الصحية1
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القرار فيما يتعلق . تطبيق السياسات االقتصادية لتحسين التفكير العقالني وحل المشكالت واتخاذ 2
 بقضايا الرعاية الصحية

 . تطوير المهارات والكفاءات ووجهات النظر التي يحتاجها مديرو الخدمات الصحية3
 . تحليل كيف ولماذا يتم صياغة سياسة الرعاية الصحية وتنفيذها وتعديلها )بناًء على النتائج(4
من خالل استخدام فعالية التكلفة وتحليل . فهم منهجية وتقييم مختلف البرامج والسياسات الصحية 5

 التكلفة والعائد
 . تحديد وشرح كيفية المشاركة في صنع السياسات6

 
 مكونات المادة:
 الكتاب المقرر

 
 ججج

The Economics of Health and Health Care, 8th ed. (2017) by Sherman 
Folland, Allen C. Goodman, and Miron Stano; New York, NY: Routledge 

 
 

 طرق التدريس:
 محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها

 

 
 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة والفهم
 جدارات

تقيـــيم العالقـــات المتبادلـــة بـــين الوصـــول والجـــودة والتكلفـــة وتخصـــيص المـــوارد والمســـاءلة  . أ
 والمجتمع

 االحتياجات لدعم تطوير وتنفيذ برنامج الرعاية الصحيةاستخدام تقنيات التسويق وتقييم  . ب
 تطبيق مبادئ وأساليب تحليل السياسات الصحية . ت
 مهارات العمل

 جدارات
 ا. دمج المعلومات من مصادر مختلفة التخاذ القرارات والتوصيات

 ب. استخدام تقنيات إدارة المشاريع
 األداء وتحسينهج. استخدام األدوات اإلحصائية والتحليلية لقياس 

 
 مهارات التواصل

 جدارات
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ظهار تطبيقات محددة  ا. تطبيق مبادئ االتصال وا 
 والمناقشة واالجتماعات، والعملية،ب. تيسير ديناميكيات المجموعة، 

 ج. االستفادة من المهارات الشخصية الفعالة
 مهارات عملية

 جدارات
 ا. فهم المعايير المهنية ومدونات السلوك األخالقي

 التمسك بالمعايير األخالقية والمهنية والتصرف وفًقا لها ب.
 ج. المشاركة في التطوير المهني المستمر بما في ذلك التفكير والتعلم الذاتي

 أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

 اختبارات قصيرة 

 واجبات دراسية 

 االمتحان النهائي 

 
 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول
 20 االمتحان الثاني
 40 االمتحان النهائي

 20 التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ المشاريع
 100 المجموع

 
 
 
 
 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية(

APA (American Psychological Association) 
 حقوق الطبع والملكية



 4 

ـــرخدص للمـــواد عــن طـــرق ( Copyright Infringement)نتهــاك حقـــوق الطبـــع والنشــر ال يجــوز للطالـــب ا االســـتعمال غيــر الم 
 المحمية بموجب قانون حقوق النسخ بشكل يعارض أحد حقوق المؤلف

 
 تجنب االنتحال

بكتابـة مـا كتبـه  خـر أو النقـل ممـا كتبـه  خـرون كليـًا أو جزئيـًا  طالـبشـخص  ادعـاءلسرقة الفكرية أو األدبية أو العلمية هـي هو ا
؛ أي باختصــار العــزو المــزور أو إعطــاء االنطبــاع بانــك كتبــت مــا كتبــه غيــرك. ويعــد مــن ذلــك الــى المرجــع المناســببــدون عــزو 

 المرجع الذي تم اخذ المعلومات منه مفصال. وعلية يجب ذكرأعمال النصب واالحتيال. 
 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

 
الواجبات الدراسية 
والتقارير وأوقات 

 تسليمها
 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

 (1) مقدمة في الخدمات الصحي 
 (2) معايير تقديم الخدمات الصحية 

قبل امتحان قصير 
 المحاضرة

 (3) المشكلة في تقديم الخدمات الصحية

 (4) زيادة االنفاق على الخدمات الصحية 
 (5) المشكلة االقتصادية في الخدمات الصحية 
 (6) االمتحان األول &مراجعة  
 (7) االختيارات الصحية 

امتحان قصير قبل 
 المحاضرة

 (8) العرض والطلب في الخدمات الصحية

 (9) اسعار الخدمات الصحيةتحديد  
 (10) التحليل االقتصادي لإلنتاج في المؤسسات الصحية 
 (11) االمتحان الثاني &مراجعة  
التحليــــــــل االقتصــــــــادي للتكــــــــاليف فــــــــي المؤسســــــــات  

 الصحية
(12) 

3مشروع #   (13) المستوى االمثل لإلنتاج في المؤسسات الصحية 
3تقديم المشروع #  (14) انتاج الخدمات الصحيةدور الحكومة في  

 (15) تمويل الخدمات الصحية / نموذج امتحان 
 (16) االمتحان النهائي &مراجعة  

 



 5 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

                  دقيقة.الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين  هليمعدل ما يحتاج إ

 (المواظبة) الدوامسياسة 

ذا غــاب الطالــب أكثــر مــن )و %( مــن مجمــوع الســاعات المقــررة للمــادة. 15ال يســمل للطالــب بالتأيــب أكثــر مــن ) %( مــن 15ا 

عميــد الكليــة، يحــرم مــن التقــدم لالمتحــان النهــائي  مــادة دون عــذر مرضــي أو قهــري يقبلــهمجمــوع الســاعات المقــررة لل

ا كان الأياب بسبب المرض او لعـذر قهـري يقبلـه عميـد الكليـة التـي تطـرح أما إذوتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفرًا(، 

 . يعتبر منسحبًا من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب المادة،

 عـالمراج 

)مراجع( الكتب  
J., 1991, Serious and Unstable Conditions: Financing America’s Health Care. Washington, D.C:. 

Brookings Institution. 
 

North Hollard. Volumes 1A and 1B. 
 Donaldson, Cam et al., 2002, Evidence-Based Health Economics, First Edition, BMJ Publishing Group. 

 House. 

 
 المجالت العلمية

 
 Udvarhely, I.S., Relman, A.S., Binder, G.M., Spence, R.K., Kennedy, E.M., Grossman, J.H., Termeer, H.A., 

Raines, L.J., Marincola, E., Pyle, T.., et al. Finding a Lasting Cure for U.S. Health Care. Harvard Business 
Review, 1994 Sept-Oct.; 72(5): 45-7, 50, 52 Passim. 

B.F. et Alice McDonnell, Dr. P.H. Performance Under Capitation; Journal of Health Care Finance, 
Summer 1998, 24(4): 27-38. 

-415. 
the Right Premium. Journal of Health Politics Policy Law, 1994 Spring; 19(1): 255-9. 

nation. Journal of Law, Medicine and Ethics, Fall 2004: 397-403. 

 المواقع االلكترونية
 

Basics of Health Economics (Facilitated): https://olc.worldbank.org/content/basics-health-
economics-facilitated. 
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WHO and World Bank Group Join Forces to Strengthen Global Health Security: 
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/05/24/who-and-world-bank-group-
join-forces-to-strengthen-global-health-security. 

 
 

 أفكارك والتقييمات، إلخ
يتم تشجيعك على االستفادة من الساعات المكتبية للحصول على المساعدة في الدورات الدراسية أو أي شيء  خر مرتبط 

 بالدورة التدريبية وتقدمك.
 

 الصف الدراسيقواعد السلوك في 
 في الفصل. التلفونال ي سمل باستخدام أي أجهزة  .1
 ال ي سمل باألطعمة والمشروبات في الفصل.  .2
 االلتزام بساعات الدوام الرسمي .3


