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 :المادةوصف 

اري في المستشفيات، تصنيف على مواضيع متعددة في مجال ادارة المستشفيات من حيث طبيعة العمل االد  المادة هتضمن هذت

المستشفيات ، الوظائف االساسية للمستشفى، عوامل تطوير المستشفيات ، المستشفى كنظام مفتوح، تخطيط المستشفيات، تصميم 

 المستشفيات، الهيئة الطبية والهيئة االدارية ، اقسام المستشفى المختلفة، المؤثرات البيئية التي تؤثر على عمل المستشفيات، نظم

 ونظام اإلعتماد في المستشفيات. المعلومات الطبية واالدارية والعالقات االنسانية في المستشفيات، تقييم المستشفيات

  

 

 :المادةأهداف 

 -تحقيق االهداف التالية للطالب: المادةيتوقع في نهاية 

 التعرف على طبيعة العمل في المستشفى االدارية وغير االدارية. -1

 ظائف االساسية التي يقوم بها المستشفى.تعريف الطالب بالو -2

 تعريف الطالب باهم العوامل التي تساعد على تطوير اداء المستشفيات. -3

 تعريف الطالب بالعالقة ما بين المستشفى والعوامل البيئية المختلفة. -4

 تعريف الطالب بآلية تقييم اداء العمل في المستشفيات . -5

 تماد في المستشفيات.التعرف على تطبيقات انظمة الجودة واإلع -6

 التعرف على المشاكل والتحديات التي تواجه المستشفيات الحديثة وكيفية مواجهتها. -7

 

 

 

 

 اساليب التدريس:
 ، مناظرات، وغيرهامناقشة حاالتمحاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، 
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 أدوات التقييم:

 

 

 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

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 

 

 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

 (1)  هاتاريخ المستشفيات وتطور 

 تعريف المستشفى 

 انواع المستشفيات 

 الخصائص المميزة للمستشفى 

(2) 

 المستشفى كجزء من النظام الصحي 

 وظائف المستشفى 

(3) 

 :نظام المستشفى ومكوناته نظرة نظمية تحليلية

 معقد فني كنظام اجتماعيالمستشفى  •

 مفتوح المستشفى كنظام •

 مكونات نظام المستشفى •

 وأهدافه المستشفى نظام وظائف •

(4) 

 :تخطيط وتصميم المستشفيات

 اهمية تخطيط وتصميم المستشفى •

 خصائص التصميم المعماري الفعال للمستشفى •

 فريق التخطيط •

بعضضا االمضضر الرئيسضضية للتصضضميم الفعضضال لضضبعا اقسضضام المستشضضفى وأجنحضضة  •

 المرضى

(5) 

 :التنظيم الداخلي للمستشفى والهيكل التنظيمي

 ونظريات التنظيم المستشفى •

 كتنظيم مصفوفالمستشفى  •

 العناصر المكونة للهيكل االداري في المستشفى •

 المداخل المتبعة لتكوين الدوائر في المستشفى •

(6) 

 االمتحان األول   

   

 

 تنظيم مجلس ادارة المستشفى 

 مدير المستشفى وواجبته ومسؤولياته 

(7) 

 يةادارة وتنظيم الهيئة الطب 

 لجان الهيئة الطبية 

(8) 

  اقسام المستشفى الطبية واالدارية

  
(9) 

 ىادارة وتنظيم خدمات التمريا في المستشف

 
(10) 

 

 مناقشة حاالت عملية في ادارة المستشفيات

 

 

(11) 

 االمتحان الثاني   

 

 (12) ضبط العدوى في المستشفيات
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 الرقابة في المستشفيات 

 في المستشفيات بية ادارة جودة الرعاية الط 

 االعتمادية في المستشفيات 

(13) 

 : المستشفى والقانون واالخالقيات

 مدخل عام للقانون واألخالقيات •

 ة)اإلهمال واألخطاء الطبية، المسائل القضايا القانونية التي تواجه المستشفى •

 ةالقانونيضضضضة، العتضضضضداء والضضضضضرر احتجضضضضضام المرضضضضضى رغمضضضضا عضضضضنهم، السضضضضضري

المضضضريا، اخضضضالن المهنضضضة، البحضضضث السضضضريري، التبضضضرع  ةموافقضضض والخصوصضضضية،

 باألعضاء ،قانون اخالن المستشفى(

 

(14) 

 الموامنة السنوية للمستشفى 

 ادارة تكلفة الخدمات االستشفائية 

(15) 

 (16) مراجعة عامة

 االمتحان النهائي

 

 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

 راسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة     الطالب من الد هليمعدل ما يحتاج إ

            

 

 )المواظبه( سياسة الدوام

%( مضن مجمضوع 15إذا غار الطالب أكثر مضن )و%( من مجموع الساعات المقررة للمادة. 15ال يسمر للطالب بالتغيب أكثر من )          

عميد الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبضر نتيجتضه فضي تلض   ر مرضي أو قهري يقبلهمادة دون عذالساعات المقررة لل

ا كان الغيار بسبب المرض او لعذر قهري يقبلضه عميضد الكليضة التضي تطضرح المضادة ، يعتبضر منسضحباً مضن تلض  أما إذالمادة)صفراً(، 

 . المادة وتطبق علية أحكام االنسحار

 

 

 :عـالمراج

 بالكت1-

 2014األولى، والتوميع الطبعةللنشر  دار المسيرة. فريد توفيق نصيرات، د. ادارة المستشفيات .1

ادارة المستشفيات:منظورشامل.د.صالح ذيار و د. عبد اإلله الساعاتي. دار الفكر للنشر  .2

 .2012والتوميع،الطبعة األولى،

     

 

  المجالت العلمية

 

The Journal of Health Organization and Management: 

http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jhom 

Journal of Health Management: 

http://jhm.sagepub.com/ 
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