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 جامعة فيالدلفيا
 العلوم اإلدارية والماليةكليــة 

 إدارة المستشفياتقسم 

 2021 خطة  الخطة االسترشادية

 
 السنة األولى

 الفصـــل الثاني الفصــــل األول

 

 م.س اسـم المـــادة رقم المادة

 

 سابقالالمتطلب 

 
 اســم المـــادة رقم المادة

 

 سابقالالمتطلب  م .س

 - 3 نظم المعلومات اإلدارية 0330248 - 3 االدارة مبادئ 0330100

 - 3 ء االقتصاد الجزئيىمباد 0320150 - 3 مباديء التسويق 0350110

 - 3 التشريعات واخالقيات العمل الصحي 0380161 - 3 إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية 0380112

 - 3 المصطلحات الطبية                               0380114 - 3 (1مالية)  محاسبة 0310100
        

   المجموع   المجموع

     

 السنة الثانية

 الفصـــل الثاني الفصــــل األول

 

 اســم المـــادة رقم المادة

 

 م.س

 

 اســم المـــادة رقم المادة سابقالالمتطلب 

 

 سابقالالمتطلب  م .س

 - 3 أساليب البحث العلمي لألعمال 0380260 0320150 3 اقتصاديات القطاع الصحي                 0380234
 - 3 صحة األغذية وسالمتها              0380255 - 3 السكانو  االحصاء الحيوي 0380124
 0330100 3 السلوك التنظيمي في المستشفيات 0380204 - 3 التأمين الصحي والضمان االجتماعي 0380270
 0380112 3 التخطيط الصحي                           0380235 0380112 3 إدارة الموارد البشرية في المستشفيات       0380260

        

      

 

 السنة الثالثة

 الفصـــل الثاني الفصــــل األول

 

 اســم المـــادة رقم المادة

 

 م.س

 

 اســم المـــادة رقم المادة سابقالالمتطلب 

 

 سابقالالمتطلب  م .س

 0380112 3 إدارة خدمات الغذاء وااليواء                0380312 0380112 3 إدارة السجالت الطبية                                 0380324
 0380112 3 إدارة المواد والمشتريات في المستشفيات                          0380308 0380235 3 إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات       0380355
 ساعة 60اجتياز  3 علم الوبائيات                                            0380305 0380235 3 إدارة السالمة في المستشفيات              0380380
 ساعة 60اجتياز  3 تطبيقات حاسوبية في المؤسسات الصحية 0380300 0380112  اإلدارة المالية في المستشفيات              0380334

        
      

 

 السنة الرابعة

 الفصـــل الثاني الفصــــل األول

 

 اســم المـــادة رقم المادة

 

 م.س

 

 اســم المـــادة رقم المادة المتطلب السابق

 

 المتطلب السابق م .س

 0380493 3 2ميداني  تدريب 0380494 0380235 3 الصحيةالسياسات  0380466
 ساعة90+موافقة القسم 3 مشروع بحث 0380400 ساعة 90اجتياز  3 دراسة حاالت إدارية في المستشفيات 0380416

الكوارث أو مسار استكمال مواد مسار   ساعة90+موافقة القسم 3 1ريب ميداني دت 0380493
  6 الجودة حسب اختيار الطالب

 مسار كوارثمن  تينماد 
 أو مادتين من مسار الجودة
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