جامعة فيالدلفيا

كلية األعمال /قسم إدارة املستشفيات

مصفوفة ربط أهداف برنامج بكالوريوس ادارة المستشفيات مع نواتج التعلم

مخرجات تعلم البرنامج

أهداف البرنامج

G1
G2
G3
G4

إكساب الطلبة المعارف النظرية والعملية في إدارة المستشفيات
والمؤسسات الصحية.
التركيز على التطبيق العملي في كافة جوانب عمليتي التعليم
والتعلّم والبحث العلمي.
إكساب الطلبة المقدرة على إدراك متغيرات بيئة األعمال
والتفاعل معها بكفاءة.
تنمية مهارات الطلبة وكفاياتهم وأخالقيات المهنة لديهم لتعزيز
فرص نجاحهم في وظائفهم المستقبلية على الصعيدين المحلي
والدولي وتسهم في خدمة المجتمع.

*  :KPمعرفة :SP ،مهارات :CP ،كفايات

KP1

KP2

KP3

KP4

SP1

SP2

توضييي وظيييا
األعمييييييييا فيييييييي
مؤسسات الرعاية
الصيية ة ،وحيير
العالقات التبادل ية
بييييييي منظميييييييات
األعما وب ئاتها.

تب يياا المفييا
واألسييييييييييييييي
الر سيييية فيييي
السيييييييييييييييييي و
اإلداري
الرصييييييييييييييي
ومنهج ييييييييييات
التفك ر الع م
الس .

امييييييييييييييتال
المعرفييييييييييية
المهن يييييييييييييية
بمعيييييييييييياي ر
الجييييييييييييييود
واالعتميييييياد
ل مؤسسيييات
والمجيييييال
ذات الصيي ة
بالقطاعييييات
الصة ة.

تق ييييييي مجييييييياالت
وظيييا االعميييا
وميييييي تأث ر ييييييا
ع ييييييييييييييييييي األداء
المسييييييييييييييييييييييييييت ا
ل منظمييييييييييييييييييييييات
واالحاطة بالعالقة
المتبادليييييييية بيييييييي
منظمييات االعمييا
وب ئاتهييييييييييييييييييييييييييييا
الخارج ة.

التواصيييييييييي ميييييييييي
اآلخري بشك فعا
وكييييييي ء بيييييييال ت
العرب ة واإلنج زيية
سييييواء ميييي خيييييال
المةادثييات الشيييفوية
أو إعيييي اد التقييييارير
والعييييييييييييييييييييييييرو
التق يم ة.

توظ يييييييييييييييي
التكنولوج يييييييا
فييييييي جمييييييي
وتة ييييييييييييييييي
وتفسييييييييييييييييي ر
الب انييييييييييييييييات
والمع ومات.



SP3

CP1

CP2

CP3

اسييييتخ ا م كيييية
التفك ييير النقييي ي
فييييييييي اتخييييييييياذ
القيييييييييييييييييرارات
اإلداريييية وحييي
مشيييييييييييييييييييكالت
وقضيايا األفييراد
والعمييييييييييييييييييييييي
والمجتم .

صيييييييييييييييييييييييييييييييييي ا ة
إسترات ج ات واتخاذ
قيييييييرارات مواكبييييييية
ل ممارسييييييييييييييييييييييييات
األخالق يييية الخاصيييية
بالمهنييييييية ومفيييييييا
التنم ييييية المسيييييت امة
والمسيييييييييييييييييييييييؤول ة
االجتماع ييييييييييييييييييييييييية
المرتبطيييييييية بب ئيييييييية
األعما .

تطيييوير الكفييياء
المهن ييييييية مييييييي
خييال المواظبيية
ع التع ّ م
الة ييا وتطب قهييا
مييييييي منظيييييييور
عييييييالم ّ وفيييييي
سييييييييييييييييييييييي اقات
متنوعة.

العميييييييييي بشييييييييييك
تعييييييييييياون ميييييييييييي
االخيييري واظهيييار
المقيييييي ر الق ادييييييية
ع يييييييي مسييييييييتوي
األفييييييراد والفيييييير
لتةق ييييييي أ ييييييي ا
ومشاري فاع ة.















