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 جامعة فيالدلفيا

  األعمال كلية

ادارة المستشفياتقسم   
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 السياسات والنظم ادارة :المــادةن اعنو

 الصحية
  0380366: المــادةرقم 

:مستوى المادة   المتطلب السابق و/ أو المرافق: 

ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة:  وقت المحاضرة:  

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

كانه مو  
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

     
 

 

 :المادةوصف 

نظوو ايو ايعووطات وي ااالنظاا  الصااحي الشاام تحتوي الماوة عاى ووااييلموعدايتفو  عالوودايةوة ا  ل عا

ىنةصوراميوينوةاالمنظوة اىبرالمحقبالمتة يخعةالماخت فةا,ا مةلةا موااالمصحعةالدالمفةم المرىةية

ليضووةالماووة عااتغ وود.اقتصووة يةاملمسعة ووعة م هامىالقتوومايوودالةنظاووةاليةتاةىعووةامليامالمصووحد

نظاةالمصحعة.كذمكا عت اىرضاةلي ترلتعةعةالمصحعةامىنةصرهةااملمقضةيةالماتف قةابإصالحال

يودابفضو ةالموبفعايودالمتركعو اى واالمنظوة ااةناةذجاةهو الينظاوةالمصوحعةالودالمفوةم اميقة نت و

لمتووداتيلةووماهووذلالمنظووة امكعفعووةالمصووحدالة  نوودايوو ايعووطالهوو اياليحوومام نةةالتووماملمتحوو يةاا

اييلة ت ة.
 

 :المادةأهداف 

 م م المنظة المصحداملميلةبةاالمرئعسعةام ذلالمنظة .ابأهاعةااتفريفالم ةمب 

 لةنظاةاليةتاةىعةامليقتصة يةاملمسعة عةاالمتفرفاى اايوينةاالمنظة المصحدامىالقتمايدا

ا.الدالم ممة

 عةامىنةصرهةايداتح علاموبفعالةيل وةالمفا عوةايو المتفرفاى اايوينةاالي ترلتعةعةالمصح

الة  نامبفعالم م المفربعة.اا

 ابأه الةنظاةالمصحعةالمفةماعةامىنةصرالمقيعاملمضففالداهذهالةنظاة.اتفريفالم ةمبا

 بةمنظوة المصوحدالة  نودايو ايعوطالهو اياليحومام نةةالتوماملمتحو يةاالمتودام ةمبا تفريف

 لة ت ة.تيلةماهذلالمنظة امكعفعةايي

 المتاييوولا:ايلوولالمشووةيلالمصووحدابةمنظووة المارتب ووةالمرئعسووعةالمقضووةيةابووبفعالم ةمووباتفريووف

 ملينصةف.املمف لمةالمةي عالموفةْءع,المففةمعة,المبشرية,المايل  المصحد,املمتأيع 

 امبفوعالة  نايو اىا عوةاناوةذجا  ل ةايدالمصحد"المنظة ا"لصالحاباف ي الم ةمباتفريف

المايميع.اهذلايي املةةنبعةالمفربعةالم م 
 

 ججج
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 طرق التدريس:

ايحةمرلا,ايةايىةاانقةش
ا

 :وتوزيع العالمات أدوات التقييم

 

 :على أسابيع الفص  الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 لاليتحةنالةم 

 20 لاليتحةنالملةند

 40 لاليتحةنالمن ةئد

لم  ل عة/المتقة ير/الماشة يدالمبحلعة/الالختبة لاالمقصعرع/لميلةبةاا

 لماشة يد
20 

 100 لماةايع

 المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى األسبوع

 مدخ  عا  للنظا  الصحي .1

 

 تفريفالمصحةاملمارض 

 لما خالا,االمنظادام صحةلما خلا(

لمبعئةالمخة ةعةاالمفا عةا,لماخرةةا,لمنتةئج,

المتغذيةالمرلةفة(ةالم لخ عة,ملمبعئ

  لمت ي المتة يخدامالنظاةالمصحعةالدالمفةم 

 اىالقةالمنظة المصحدايدالةنظاةالةخرى

 لي تلاة الدالمصحةاملمار م اليقتصة  ام نظة المصحد 

 

  ) الجزء األول(النظا  الصحي وعناصر وظائف .2

 : 

 لميظعفعةالميقةئعة 

 الميظعفعةالمفالةعة

 يةالماات علمتأهعلاملمرىة 

 لينقةذاملمخ يةاالم ة ئة 

 م نتةجالمايل  المبشريةالمتف ع املمت  يب 

 لنتةجالم ملءام  يتمامتيايفم 

 ا

 النظا  الصحي) الجزء الثاني( وعناصر وظائف .3
 )لم ى اليقتصة  )لمتاييلامل ل عالمتةيع المصحد 

  م  ليتمال ل عالمنظة 

 عةلمتخ عطالي ترلتعةدام   المسعة ةاالمصح 

 ل ل عانظ الماف ييةاالمصحعة 

 لةرلءالم  ل ةااملمبحيث 

 لمتشريدالمصحدا 

4. 
 :(1)األنظمة الصحية في العالم

 المنظة المصحدالمبري ةند

 لمنظة المصحدالةيريود 
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5.  ( 2لةنظاةالمصحعةالدالمفةم)ا

 لمنظة المصحدالمصعند 

 لمنظة المصحدالمرم د 

 لمنظة المصحدالمعةبةند 

 

6. 

 ولاإلمتحان األ

 

ا(3األنظمة الصحية في العالم)
 لمنظة المصحدالمفرنسد 

 لمنظة المنظة المصحدالمون  ا 

 لمنظة المصحدالةماةند 

7.  ( 4لةنظاةالمصحعةالدالمفةم) 

   لمنظة المصحدالم ن 

 لمنظة المصحدالمسفي  ا 

  لمنظة المصحدالماصر 

 لمنظة المصحدالم بنةند 

 

 (1النظا  الصحي األردني) .8

 اى الداخ فعة املمسوةند امليةتاةىد امليقتصة   المسعة د الميمد اى  ةية

 ة  نل

 لمت ي المتة يخدام خ يةاالمصحعةالدالة  ن 

 لماؤشرلاالمصحعةالمفةيةالدالة  ن 

 ا

 (2النظا  الصحي األردني) .9

 :لمق ةىةاالمصحعةالمرئعسعةالدالة  ن 

امال عالمصحة .1

 لمخ يةاالم بعةالما وعة .2

 لماستشفعةاالمةةيفعة .3

 لمق ةعالمصحدالمخةص .4

 لمق ةعالمصحدالمخعر  .5

 مكةمةالمغيث .6

ا

ا

 (3النظا  الصحي األردني) .10

 :لمخ يةاالمصحعةالدالة  ن 

اخ يةاالمرىةيةالمصحعةالةممعةا .1

 لمرىةيةالمصحعةالملةنيية .2

 لمرىةيةالمصحعةالملةملعة .3

ا

ا

11. 

 اإلمتحان الثاني

 

 (4دني)النظا  الصحي األر

 لمتاييلالمصحدا 

 لمتأيع المصحد 

 لمايل  المبشرية 

 

 

 (5النظا  الصحي األردني) .12

 لمخ يةاالمصع النعةاملمق ةعالم ملئد 

 نظة الماف ييةاالمصحد 

 لمسعة ةاالمصحعة/الماة سالمصحدالمفةمد 

 صالحالمنظة المصحد  

 لينةةالااملمتح يةااملمح ي الماقترية 

 

ا

ايتموي  النظا  الصح .13
 يصة  المتاييل 

 لمتأيع المصحد 

ا
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 المادة الوقت المتوقع لدراسة 

  

الم ةمباي الم  ل ةاملالى ل ام اة عايسةم ا ةىتع امولايحةمرعاي الئةالمخاسع ا قعقةاااااااااااااااااممعيف  ايةايحتةجا 

 )المواظبه( سياسة الدوا 

 ذلاغوة الم ةموباأكلورايو ام%(اي ايةايعالمسةىةاالماقر عام اوة ع.ا15الايساحام  ةمبابةمتغعباأكلراي ا)

ىاع المو عوة,ايحور ايو المتقو  اااة عا مناىذ ايرمداأماق ر ايقب ملمسةىةاالماقر عام ا%(اي ايةايع15)

لاكةنالمغعة ابسببالمارضالمامفذ اق ر ايقب ماأيةا ذماليتحةنالمن ةئدامتفتبرانتعةتمالدات كالماة ع)صفرلً(,ا

ا.الالنسحة اىاع المو عةالمتدات رحالماة عا,ايفتبراينسحبةًاي ات كالماة عامت بقاى عةاأيوة 

ا

 عـالمراج

        الكتب -

 .2010عمان /األردن، –للنشر والتوزيع  الفكر ر، الطبعة األولى، داصالح ذيابالرعاية الصحية:د. خدمات ادارة  .1

 .2011عمان /األردن، –ادارة منظمات الرعاية الصحية :د. فريد نصيرات ،الطبعة الثالثة ، دار المسيرة   .2

 المجالت العلمية -
1. Journal of Healthcare Management  

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

2. Healthcare Management Review Journal 

m/hcmrjournal/pages/default.aspxhttp://journals.lww.co 

  

   المواقع االلكترونية:
 

Name of Organization  
 

Web Site  

World Health Organization  http://www.who.int/en/ 
  

World Health Organization(Health 

System Observatory) 

http://gis.emro.who.int/HealthSystemObserv
atory/Main/Forms/Main.aspx 

Center for Health Improvement Health 

Policy Guide  

http://www.healthpolicyguide.org/ 
  

Academy Health  http://www.academyhealth.org/ 
  

Health Affairs  http://www.healthaffairs.org/ 
  

Ministry of Health, Jordan http://www.moh.gov.jo/MOH/En/home.php 
 

Higher  Population Council, Jordan http://www.hpc.org.jo 
http://www.hpcpromise.org.jo/ 
 

 لمحسةبةاالمصحعة 

 اااااا

 تقييم النظا  الصحي .14

 لمففةمعة 

 لموفةءع 

 لمةي ع 

 لمف لمةاملينصةف 

 

 اصالح النظا  الصحي .15

 تفريفا 

 لة بة املمابر لا 

 ناةذجاىةماعةاايصالحالمنظة المصحد 

 

 

  فترة االختبار النهائي .16

http://www.ache.org/pubs/jhmsub.cfm
http://journals.lww.com/hcmrjournal/pages/default.aspx
http://journals.lww.com/hcmrjournal/pages/default.aspx
http://www.who.int/en/
http://gis.emro.who.int/HealthSystemObservatory/Main/Forms/Main.aspx
http://gis.emro.who.int/HealthSystemObservatory/Main/Forms/Main.aspx
http://www.healthpolicyguide.org/
http://www.academyhealth.org/
http://www.healthaffairs.org/
http://www.moh.gov.jo/MOH/En/home.php
http://www.hpc.org.jo/
http://www.hpcpromise.org.jo/
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The Global Health Library http://www.who.int/ghl/en/ 
 

The MENA Health Policy Forum http://www.menahpf.org/resources 
 

Health Policy Project(USAID/Jordan) 

 

 

Health Systems Observatory EMRO 

http://www.healthpolicyproject.com/index.cf
m?ID=country-Jordan 
 
http://gis.emro.who.int/healthsystemobs
ervatory/main/Forms/main.aspx 

 

http://www.who.int/ghl/en/
http://www.menahpf.org/resources
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=country-Jordan
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=country-Jordan

