
 1 

 
 جامعة فيالدلفيا

 كلية العلوم االدارية والمالية

 قسم ادارة المستشفيات
 

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

إدارة الموارد الصحية وتطبيقاتها العملية :المــادةن اعنو 0380445:المــادةرقم    

:مستوى المادة  المتطلب السابق و/ أو المرافق 

  وقت المحاضرة:

 
اعاتس 3 عدد الساعات المعتمدة:  

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 
 

 االسم
رقم المكتب 

 ومكانه 
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 Ajluni1@gmail.com  32417 د. موسى العجلوني

 

 

 :المادةوصف 

تركز هدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بالمبادئ والمفاهيم والتقنيات الالزمة لتحسين إدارة الموارد الصحية. وت

على المهارات اإلشرافية الالزمة إلدارة الموارد الصحية والمتضمنه على الموارد البشرية والمالية والمعدات 

نطوي عليها إدارة تواللوازم الطبية والمرافق وغيرها. المادة سوف تتناول التعقيدات والقضايا المتعددة التي 

الطالب بدراسة الدور االستراتيجي إلدارة الموارد  الموارد المختلفة في مؤسسات الرعاية الصحية. سيقوم

 .الصحية في ضوء االستجابة للمتغيرات المتسارعة في صناعة الرعاية الصحية

 

 

 :المادةأهداف 

 -تحقيق االهداف التالية للطالب: المادةيتوقع في نهاية 

 .المفاهيم والتقنيات الالزمة لتحسين إدارة الموارد الصحيةالتعرف على  -1

إلدارة المااوارد الصااحية والمتضاامنه علااى المااوارد البشاارية  المناساابةساااب المهااارات اإلداريااة اكت -2

 . والمالية والمعدات واللوازم الطبية

تواجااه المستشاافيات الحدييااة فااي ادارة  التااي ايا والمشاااكو والتحااديات ضااالقتعريااف الطالااب باااهم  -3

 .الموارد  وطرق مواجهتها

 اكو وحلها باتباع األسلوب العلمي .التعرف على اساليب تشخيص المش -4

 

 ، مناظرات، وغيرهامناقشة حاالتمحاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، 

 

 

 

 

 أدوات التقييم:
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 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع              

 

 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

: التعريف، المجاالت، األهمية  مدخو عام  الدارة الموارد 

 الموارد في المستشفى. واألقسام المعنية بشكو مباشر في ادارة

 

(1) 

اإلتجاهات الحديية في الؤسسات الصحية وانعكاساتها على ادارة 

 الموارد في المستشفى.

 

(2) 

  : ادارة الموارد البشرية في القطاع الصحي والمستشفيات

 خصوصية المواردالبشرية  ، المواردالتاريخي الدارة التطور

ة في القطاع الصحي والدور الصحية ، اهم المهن العامل البشرية  

  الرئيسي لكو مهنة .

 

(3) 

تحليو . :ادارة الموارد البشرية في القطاع الصحي والمستشفيات

الوظائف ، وصف الوظائف وتقييمها ، ادارة االجور والرواتب 

 .والتعويضات

 

(4) 

اختباااارات  :ادارة المووووارد البشووورية فوووي القطووواع الصوووحي والمستشوووفيات

م اداء المااوظفين ، االتصاااالت ، التاادريب والتطااوير ومتابعااة االفااراد ، تقيااي

 .الوظيفي وصف ،ال التأهيو للموظفين

 

(5) 

حااالت :ادارة الموارد البشرية في القطاع الصحي والمستشفيات

  وتطبيقات عملية في ادارة الموارد البشرية في المستشفيات.

 

 

(6) 

االمتحان 

 األول

 

: مقدمة عامة حول المواد وأهميتها في الصحية ادارة المواد

المستشفيات، قسم ادارة المواد في المستشفى ووظائفه الرئيسية،دورة 

 المواد.

(7) 

:طرق المحافظة على المواد، التخزين ادارة المواد الصحية

الفعال، حماية المواد من السرقة والحرق، اإلستخدام الفعال 

 للمواد.

 

(8) 

 يانة المعدات واألجهزة(:ادارة المواد الصحية)ص
تخطيط عمليات الصيانة في المؤسسات  -                     

 الصحية

 تنظيم ادارة الصيانة في المؤسسات الصحية  -

الرقابااة علااى عمليااات الصاايانة فااي المؤسسااات   -

 الصحية

أساليب الصيانة وطرق تحدييها وتطويرهاا فاي   -

 المؤسسات الصحية 

ادارة الماواد فاي لصيانة فاي قضايا ومشكالت ا  -

(9) 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

رات القصيرة/الواجبات الدراسية/ المشاريعالتقارير/ المشاريع البحثية/ االختبا  20 

 100 المجموع
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 .وطرق حلهاالمستشفى 

حااالت وتطبيقات عملية في ادارة المواد  :ادارة المواد الصحية

 في المستشفيات
(10) 

مصادر تمويو في المستشفيات: المالية درادارة الموا

 .المستشفيات، الموازنة المالية  في المستشفى

 

(11) 

االمتحان 

 الثاني

 

ادارة تكلفة الخدمات في المستشفيات:  المالية درادارة الموا

 .االستشفائية
(12) 

ادارة تكلفة الخدمات في المستشفيات:  المالية درادارة الموا

 و تحليو الكاليف  االستشفائية
(13) 

) احتووووال التكووواليف والسووويطرة فوووي المستشوووفيات الماليوووة درادارة المووووا

صااااحية وطاااارق الساااايطرة اسااااباب ارتفاااااع تكاااااليف الخاااادمات ال:عليهووووا(

 عليها.اسباب ارتفاع تكلفة األدوية وكيفية السيطرة عليها

(14) 

حاالت وتطبيقات عملية في ادارة  :في المستشفيات الماليةادارة 

 الموارد المالية في المستشفيات
(15) 

 (16) مراجعة عامة

االمتحان 

 النهائي

 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

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

 

 )المواظبه( سياسة الدوام

%( مان مجماوع 15إذا غاب الطالب أكير مان )و%( من مجموع الساعات المقررة للمادة. 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكير من )          

عميد الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبار نتيجتاه فاي تلا   مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهرة للالساعات المقر

ا كان الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبلاه عمياد الكلياة التاي تطارا الماادة ، يعتبار منساحباً مان تلا  أما إذالمادة)صفراً(، 

 . المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب

 

 

 :عـالمراج
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