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 كليـــة: األعمال

 مصفوفة خطة تقييم نتاجات تعلم برنامج البكالوريوس في ادارة المستشفيات 

 مستوى األداء المستهدف طريقة التقييم بالتفصيل اسم المواد التي تقّيم المخرج مخرجات تعلم البرنامج الرقم

 المعرفة

KP1 
تميز المفاهيم االساسية في تخصص ادارة المستشفيات وشرح عملية 

 اتخاذ القرارات االدارية   
 %70% من الطالب يحققوا عالمة 60 تقييم موضوعي السلوك التنظيمي في المستشفيات

 %70% من الطالب يحققوا عالمة 65 تقييم موضوعي إدارة السجالت الطبية  

KP2  70% من الطالب يحققوا عالمة 60 تقييم موضوعي السلوك التنظيمي في المستشفيات المؤسسات الصحية المحلية والدوليةتصنيف وظائف وعمليات% 

  
دراسة حاالت إدارية في 

          المستشفيات    
 %70% من الطالب يحققوا عالمة 75 دراسة حالة

KP3 
للمؤسسات امتالك المعرفة المهنية بمعايير الجودة واالعتماد 

 والمجالس ذات الصلة بالقطاعات الصحية.
 %70% من الطالب يحققوا عالمة 65 تقييم موضوعي التخطيط الصحي

 %70% من الطالب يحققوا عالمة 70 تقييم موضوعي السياسات الصحية                 

KP4 
تقييم مجاالت وظائف االعمال ومدى تأثيرها على األداء المستدام 

واالحاطة بالعالقة المتبادلة بين منظمات االعمال وبيئاتها للمنظمات 
 الخارجية

 اقتصاديات القطاع الصحي  
 تقييم موضوعي

 %70% من الطالب يحققوا عالمة 60

 %70% من الطالب يحققوا عالمة 60 تقييم موضوعي السياسات الصحية   
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 مستوى األداء المستهدف طريقة التقييم بالتفصيل المخرجاسم المواد التي تقّيم  مخرجات تعلم البرنامج الرقم

 المهارات

Sp1 

التواصل مع اآلخرين بشكل فعال وكفء 
باللغتين العربية واإلنجليزية سواء من خالل 

المحادثات الشفوية أو إعداد التقارير 
 والعروض التقديمية.

 %70% من الطالب يحققوا عالمة 70 عروض تقديمية التخطيط الصحي

 %70% من الطالب يحققوا عالمة 80 مشروع فردي  1 تدريب ميداني  

Sp2 
توظيف التكنولوجيا في جمع وتحليل وتفسير 

 البيانات والمعلومات.
 %70% من الطالب يحققوا عالمة 60 مهمة تطبيقية  اساليب البحث العلمي

 %70يحققوا عالمة % من الطالب 70 مهمة تطبيقية االدارة المالية في المستشفيات  

Sp3 
استخدام ملكة التفكير النقدي في اتخاذ 

القرارات اإلدارية وحل مشكالت وقضايا 
 األفراد والعمل والمجتمع.

اساليب البحث العلمي 
 لألعمال

 %70% من الطالب يحققوا عالمة 60 مشروع فردي

 %70الطالب يحققوا عالمة % من 90 مشروع فردي مشروع بحث                                     
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 مستوى األداء المستهدف طريقة التقييم بالتفصيل اسم المواد التي تقّيم المخرج مخرجات تعلم البرنامج الرقم

 الكفايات

Cp1 

صياغة استراتيجيات واتخاذ قرارات 
مواكبة للممارسات األخالقية الخاصة 

المستدامة بالمهنة ومفاهيم التنمية 
والمسؤولية االجتماعية المرتبطة ببيئة 

 األعمال.

 التشريعات واخالقيات العمل الصحي عروض تقديمية اقتصاديات القطاع الصحي

  
 مهمة تطبيقية اإلدارة المالية في المستشفيات  

التأمين الصحي والضمان االجتماعي   )إدارة التأمين الصحي 
 والضمان االجتماعي (  

  
- 

استطالع رأي خريجي البرنامج 
 العاملين.

% من الطالب على تقدير )جيد( في استطالع رأي 100يحصل 
 خريجي البرنامج العاملين.

  
 امتحان الكفاءة الجامعي -

% من الطالب كفاية المعرفة بالقواعد والسلوكيات 100يتقن 
 األخالقية.

Cp2 

تطوير الكفاءة المهنية من خالل 
التعلّم مدى الحياة المواظبة على 

وتطبيقها من منظور عالمّي وفي 
 سياقات متنوعة.

تطبيقات حاسوبية في المؤسسات 
 الصحية

 %70% من الطالب يحققوا عالمة 60 مشروع فردي

 %70% من الطالب يحققوا عالمة 65 استطالع راي الجهات التدريبية           2تدريب ميداني   

  
- 

نهاية  استطالع رأي أرباب العمل
 دورة التقييم.

% من الطالب على تقدير )جيد( في استطالع رأي 100يحصل 
 أرباب العمل.

  
- 

استطالع رأي خريجي البرنامج 
 العاملين.

% من الطالب على تقدير )جيد( في استطالع رأي 100يحصل 
 خريجي البرنامج العاملين.

 القدرة على التعلم والتكيف. % من الطالب كفاية100يتقن  امتحان الكفاءة الجامعي -  

Cp3 

العمل بشكل تعاوني مع االخرين 
واظهار المقدرة القيادية على مستويي 

األفراد والفرق لتحقيق أهداف ومشاريع 
 فاعلة.

إدارة الموارد البشرية في 
 المستشفيات

 عروض تقديمية

 %70% من الطالب يحققوا عالمة 60

 %70% من الطالب يحققوا عالمة 90 مشروع فردي مشروع بحث                                     

   
- 

استطالع رأي خريجي البرنامج 
 العاملين.

% من الطالب على تقدير )جيد( في استطالع رأي 100يحصل 
 خريجي البرنامج العاملين.

  
 امتحان الكفاءة الجامعي -

كفاية العمل في فريق والمهارات % من الطالب 100يتقن 
 القيادية.

 


