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لماذا جامعة فيالدلفيا ؟ 
جامعتك  في  المستشفيات  إدارة  قسم  يتميز 

بإمكانية التخصص في مسارين:
1. إدارة السالمة والكوارث  .

2. إدارة الجودة والتميز.
في  دراسية  ساعة   12 يعادل  ما  ستدرس  حيث 
معرفتك  من  يزيد  مما  تختاره،  الذي  المجال 
كما  تنوًعا،  أكثر  عمل  لفرص  ويؤهلك  ومهاراتك 
والمهارات  األساسية  المعرفة  القسم  يغطي 
قبل  من  والمطبقة  المقبولة  والكفايات 
متخصصين في اإلدارة الصحية في المستشفيات 
تعزيز قدراتك  إلى  باإلضافة   ، الصحية  والوظائف 
فرصتك  وزيادة  العمل  سوق  في  التنافسية 
القطاع  في  مرموقة  وظائف  على  للحصول 

الصحي .

ما هو تخصص إدارة المستشفيات ؟ 
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ماذا سأعمل في المستقبل؟
 

الصحية  الصحة والمراكز  الصحة، مديريات  إداري في وزارة   .1
في المحافظات.

2. إداري في المراكز الطبية الخاصة والطوارئ.
اإلغاثة  وهيئات  الدولية  الصحية  المنظمات  في  إداري   .3

العالمية. 
4. إداري في شركات التأمين الصحي.

وغير  الطبية  المستلزمات  وبيع  صناعة  مراكز  في  إداري   .5
الطبية.

مجال  وفي  األدوية.  ومستودعات  مصانع  في  إداري   .6
التسويق الصحي والدوائي.

7. باحث في مؤسسات البحوث والدراسات الصحية.
8. إداري في مراكز التدريب واالستشارات الصحية.

يطرح البرنامج مجموعة مختارة من المواد التي تؤهلك للمنافسة في سوق العمل، وُتقسم المواد التي ستدرسها إلى:

1.متطلبات الجامعة التي تساهم في بناء مهاراتك اللغوية واالتصال باللغتين العربية واإلنجليزية، كما أنها تساهم في صقل شخصيتك 
والمسؤولية  القيادة  واالبتكار،  الريادة  والتواصل،  االتصال  مهارات  مثل:  لديك  المواطنة  حس  وتنمية  التفكير  مهارات  وتطوير 

االجتماعية، ومهارات التفكير، والتربية الوطنية.

الربحية مثل  الربحية وغير  المنظمات  إدارة  تزودك بمعلومات أساسية حول وظائف األعمال وأهميتها في  التي  الكلية  2.متطلبات 
مبادئ االقتصاد، المحاسبة المالية، مبادئ اإلدارة.

3.  متطلبات التخصص التي يتم طرحها بشكل متسلسل حيث تبدأ بالمواد العامة واألساسية ثم يتم االنتقال إلى المواد المتخصصة 
األكثر عمًقا ومنها: إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية، التشريعات وأخالقيات العمل الصحي، التخطيط الصحي، إدارة السجالت 
التخصص، حيث  الميداني أحد متطلبات  التدريب  العامة، كما يعتبر  إدارة السالمة  المستشفيات،  الشاملة في  الجودة  إدارة  الطبية، 
عاليًا  تأهيًال  المؤهلة  الفنية  الكوادر  بتخريج  يسهم  مما  الصحية  المؤسسات  أو  المستشفيات  أحد  في  ساعة   (288) بواقع  ندربك 

لاللتحاق بسوق العمل.
     

يعتبر تخصص إدارة المستشفيات أحد التخصصات الهامة في مجال اإلدارة الصحية وقد جاء التّخصص استجابة للتطورات االقتصادية 
واإلجتماعية والصحية التي تتطّلب اكسابك المهارات اإلدارية الالزمة في المؤسسات الصحية، حيث يعتبر حلقة الوصل في األمور 
االدارية واألنشطة اليومية بين مقدمي ومتلقي الرعاية الصحية .اكتسب التخصص اهتماًما متزايدا في القطاع الصحي ، حيث تشير 

 covid-19 التقارير المتخصصة إلى أن هنالك طلبًا متزايدًا على المتخصصين في اإلدارة الصحية خاصة بعد ظهور جائحة كورونا
هذا ما يمكن مالحظته من خالل زيادة الوظائف التي تتطلب هذه المهارات على الصعيدين المحلي والدولي.

ماذا سأدرس خالل رحلتي الدراسية في تخصص إدارة المستشفيات ؟
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كم معدل القبول في التخصص،
وما هي الفروع الثانوية العامة المتاحة؟

مرحبا ، أنا عبدالله نبيل صالح حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات من جامعة فيالدلفيا بتقدير امتياز وعلى درجة 
الماجستير في إدارة الجودة والسياسات الصحية، بدأت مساري المهني بالعمل كإداري في مكتب شؤون المرضى في مستشفى 
العبدلي، وحصلت على عدة دورات مهنية في مجال إدارة المستشفيات الحديثة، وسأستمر في تطوير نفسي لقناعتي بأن االنسان 

الطموح ال يشيخ.

تعّرف على أحد خريجي تخصص إدارة المستشفيات : 

معدل القبول في برنامج بكالوريوس إدارة المستشفيات للجنسية األردنية هو (60%)، أما لباقي الجنسيات (50%)، ويحق لطلبة 
جميع فروع الثانوية العامة االلتحاق بالتخصص.   
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في  الدكتوراه  درجة  أحمل  الراعوش  عاطف  د.  أنا 

تخصص إدارة المتشفيات، ونشرت عددًا من األبحاث 

العلمية في مجالت علمية محكمة ومصنفة عالميا 

في مجال: القيادة الصحية، إدارة الجودة واالعتماد 

األداء  تطوير  المالية،  اإلدارة  المرضى،  وسالمة 

من  عدد  على  حصلت  أنني  كما   ، المؤسسي. 

ومقيم  كمستشار  المتخصصة   المهنية  الشهادات 

معتمد في إدارة الجودة الصحية ، وأعمل كعضو في 

األردنية  الجمعية  مثل:  المهنية  الهيئات  من  عدد 

إدارة  في  سابقة  خبرة  ولي   ، المستشفيات  إلدارة 

التطوير  الصحة/مديرية  وزارة  في  المستشفيات 

المؤسسي وضبط الجودة. 

تعّرف على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في 
سنترافق  حيث  المستشفيات،  إدارة  قسم 
مًعا في رحلة دراسّية ستستمر ألربع سنوات 

من المعرفة والعطاء. 
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Philadelphia Campus
Tall Al-Rumman
Amman-Jerash HWY
15 minutes from North Amman

Mail 
P.O.Box 1
Philadelphia University 
19392  - Jordan

Liaison Office
Abu Al Haj Bldg
Queen Rania Street
+962 6 516 3498 

Tel: +962 6 479 9000  
Mob: +962 79 785 0909
Email: info@philadelphia.edu.jo


