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 جامعة فيالدلفيا

العلوم االدارية والماليةكلية   

ادارة المستشفياتقسم   
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

طبيةالسجالت الو معلومات ال إدارة :المــادةن اعنو 0380325المــادةرقم    

: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

 Ajluni1@gmail.com  32417 استاذ مساعد د. موسى العجلوني
 

 

 :المادةوصف 

 تحتوي المادة على مواضيع متعددة في  ماياإ ادا ة الالياال الة يي  مي  طيي  تةيو  الالياال

الاليياا الة يي  وتهميتييل فيي  الم  اليي   دو الة ييي  ع ييح الحليير التا لمييي  الممتلفيي  ى اضيياف  الييى 

المادة نظام المعلومال ف  المالتشفى ومحتولال ونماذج الالياا الة ي  ى ونظي   وتغة الصحي . 

تحقي  وطفي  الالياال الة يي  وفتح يتتا ى واتدوال المالياعدة في  تةيولح وتحاليي  تدا  الالياا 

 .ثا ا تمدام الحا ر اإللكتحون  ف  ادا ة الالاال الة ي الة   م
 

 

 :المادةأهداف 

  والتصنيف والفتح   المالتمدم  ف  الالاا الة  . التحقي اكالاب الةالر متا ة 

 . تمكي  الةالر م  فت  آلي  وض ط الاودة والنوعي  ف  الالاال الة ي 

 وناتل.تعحلف الةالر بالالاا الة   الموجل م  طي  اهميتل ومك 

 الحا ييرالمالييتمدم  فيي  الاليياا الة يي  مثييا  الحدلثيي  لةاليير بالو ييالا الماليياعدة تعحلييف 

 الالاا الة   ف  المالتشفى. تدا والت  تالاعد ف  تةولح وتحالي   وات شف  اإللكتحوني 

 

 

 

 :Learning Outcomesنتائج ومهارات التعلم 

 

    متا ال اإلد اك ومحاكاة اتفكاCognitive Skills   

 كتالاب الةالر متا ة التفاعا م  خاإ المناقش  واالجاب  على ما لةحح م  ت ئل  اثنا   المحاضحةا 

 ( Communication Skillsتنمي  متا ال االتصاإ والتواصا اتكادلم  )مع المصاد  واتشماص 

 .تلول   وح العما الاماع  بي  الةاب وذلك م  خاإ العما ضم  ماموعال 
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 ص  بالتمصص والمتن  ذال العاق متا ال عملي  خا 

 Practical   And/ Or Professional Skills (Transferable Skills) 

 .اكتالاب الةالر متا ة التحليا  واتماذ اللحا ال وفلا لمعةيال التحليا الت  لصا اليتا 
 

 ججج

 

 طرق التدريس:

 محاضحالى ماموعال نلاش
 

 :وتوزيع العالمات أدوات التقييم

 

 :على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان اتوإ

 20 االمتحان الثان 

 40 االمتحان النتال 

التلا لح/ المشا لع ال حثي / االخت ا ال اللصيحة/الواج ال الد ا ي / 

 المشا لع
20 

 100 الماموع

 األسبوع
 ة والمساندة التي ستغطىاألساسي المواضيع

(1) 
 تعريف السجل الطبي وأهميته. -      

 تاريخ السجالت الطبية. - 

(2) 

 المعلومات في المستشفى ويشمل : نظام       

 المدخا النظم  للمعلومال 

 نظام المعلومال 

 ال يانال والمعلومال 
 نظام معلومال المالتشفى   

(3) 

 ويشمل :  اإلدارينظام المعلومات 

 اإلدا يلمحكزل  والامحكزل  لنظام المعلومال ا 

  نظام المعلومال الصح 

(4) 

 :محتويات ونماذج السجل الطبي

   محتولال الالاا الة 

  النماذج الة ي 

  تصمي  وض ط النماذج الة ي 

(5) 
نموج اوامح  التفولضالى جى نماذ) نموذج الموإ والمحوجالنماذج الطبية األساسية

 (ماطظال التلدم جيحة المحضي ى نموذالال جنماذ الة يرى 

 االمتحان األول

(6) 

 

ال ظماط اتشع ى حالفحوص المم حل ى تلحل ح)تلا ل األساسيةتابع النماذج الطبية 

العملي  الاحاطي  ى  حالمحوجى تلحل صالتمحلضى ممةط الححا ة واتنفس والن ضى ملم

 (تلحلح التمدلح ى تلحلح اال تشا ة
نشاط للطلبة: يطلب من  الطلبة احضار عينات لنماذج طبية معتمدة في بعض 

 المستشفيات األردنية ويتم استعراضها في الصف وبيان وشرح الفروقات بينها.
 

(7) 
الموطد ىالتحقي   التحقي  المتاللالا )طحق التحقي  ىالتحقي  المتاللالاى  ترقيم السجالت الطبية

  الموطد(
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 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

 يل                 الةالر م  الد ا   واالعداد للمادة لالاوي  اعتي  لكا محاضحة م  فئ  الممالي  دق لليمعدإ ما لحتاج ا

 

 )المواظبه( سياسة الدوام

اذا غياب الةالير تكثيح مي  و%( م  ماموع الالاعال الملح ة للميادة. 15ال لالمح للةالر بالتغير تكثح م  )

عميد الكليي ى لحيحم مي  التليدم  مادة دون عذ  محض  تو قتحي لل لل%( م  ماموع الالاعال الملح ة لل15)

ا كان الغياب بال ر المحض او لعذ  قتحي لل لل تما اذنتياتل ف  تلك المادة)صفحاً(ى لامتحان النتال  وتعت ح 

 . عميد الكلي  الت  تةحح المادة ى لعت ح منالح اً م  تلك المادة وتة ق علي  تطكام االنالحاب

  

 عـالمراج

       Medical Record Management, Edna Huffman. اب المقرر:الكت  

 

، موسى طه  في المستشفيات الحديثة السجالت الطبية إدارة ندة :المراجع المسا    
 .2011،دار الفكرللنشر والتوزيع ،عمان،العجلوني

 
                            

 
  

               

 

 

(8) 

)طحق الحف  ى ا تمدام اللوطال التوجيتي  ى طحق ال ح  ع   الطبيةحفظ السجالت 

 الالاال الة ي  ى محاق   طحك  الالاال الة ي (

 

طبية للغالف الخارجي لبعض السجالت النشاط للطلبة: يطلب من  الطلبة احضار عينات 

 ةعليها ارقام  المرضى  ويطلب منهم ترتيبها حسب طريقة المجموعة الرقمية األخير

 

(9) 

)تصنيف اتمحاض والعمليال ى التصنيف العالم  تصنيف وفهرسة السجالت الطبية

  (اتمحاض والعمليال  لألمحاض ى تحميز
قائمة ببعض األمراض والعمليات الجراحية ويطلب منهم  الطلبة  يعطىنشاط للطلبة: 

  مراضالتصنيف العالمي لأل استخراج الرقم الرمزي للمرض او العملية باستخدام 
 

(10) 
ى فتحس المحلض  فتا س الالاال الة ي  )تابع تصنيف وفهرسة السجالت الطبية

 ى فتحس الة ير( اتمحاض والعمليالىفتحس 

(11) 

 االمتحان الثاني

 

) تحتير الالاا الة   ى المحاجع  الكمي  والنوعي  للالاا الة    مراجعة السجل الطبي

  (ىا تكماإ النواقص ف  الالاال الة ي

نشاط للطلبة: يتم احضار عينات لبعض السجالت الطبية ويطلب من  الطلبة ترتيب 

 محتوياتها حسب الطريقة التي تعلموها .

 

 

(12) 

 ودو  قال   االطصا ال الة ي  اهمي ) نظام االحصاءات الطبية

ى محاطا تحضيح التلا لح االطصالي  و  االطصا ال الة ي  الالاال الة ي  ى تصنيف 

  ف  المالتشفى و النالر والمعدالل االطصالي  ( نظام االطصا ال الة ي  المكون

يعطى الطلبة بعض البيانات االحصائية عن نشاطات المستشفى ويطلب نشاط للطلبة:    

  المستخدمة في المستشفيات. االحصائية  منهم حساب بعض المعدالت والنسب
         بيةفي السجالت الط الحاسب وتطبيقاتهاستخدام  (13)
 قسم السجالت الطبيةإدارة وتنظيم  (14)

 قسم السجالت الطبيةتابع إدارة وتنظيم  (15)

 فترة االختبار النهائيمراجعة و   (16)


