
 



 رسالتنا:

في جامعة فيالدلفيا، يلتزم قسم إدارة  االعمالاتفاقا مع رسالة كلية 

الخدمات الصحية والمستشفيات بتقديم برامج تعليمية وتدريبية 

وخدمة المجتمع بجودة عالية. التعليم هو هدف حيوي للقسم، سوف 

نسعى إلى تقديم برامج نوعية تتالئم واحتياجات مؤسسات الرعاية 

والمنطقة. وسيتم تشجيع الطالب على استكمال الصحية في األردن 

جميع متطلبات هذه الدرجة العلمية في الوقت المناسب من خالل 

برنامج حديث ينفذها كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس 

 وتقديم المشورة وإسداء المشورة للطلبة.

 أهدافنا

      . تقديم البرامج الدراسية التي تدعم وتتوافق مع احتياجات 1 
 صناعة الرعاية الصحية على الصعيدين المحلي واإلقليمي.

 . بناء العالقات اإليجابية مع مجتمع األعمال الصحي.2  

تزويد الطالب بمهارات وقدرات ومعارف ذات جودة وكفاءة   .3 
 .عالية مع استخدام أحدث الوسائل التعليمية والتدريبية

الية لتلبية احتياجات . اعداد مدراء وقادة صحيين ذو كفاءة ع4 
   سوق العمل المحلي واإلقليمي

 

 مجاالت عمل الخريجين:

 ومؤسسات الرعاية الصحية لمستشفياتا -1

 المنظمات الصحية الدولية -2

 مراكز صناعة وبيع المستلزمات الطبية وغير الطبية -3

 التسويق الصحي والدوائي -4

 البحوث والدراسات الصحية -5

 جودة وإعتماد المستشفياتاستشارات في ال -6

 المرافق التعليمية:

يتوووفر لوودك الكليووة قاعووات تدريسووية مجيووزة بشووكل جيوود، إ ووافة 

إلوووووى قاعوووووات تدريسوووووية إلكترونيوووووة مجيوووووزة بشا وووووات العووووور  

DataShow  وأجيووووزة الكمبيوووووتر المتصوووولة بشووووبكة ا نترنووووت

ممووووا يوووودعم العمليووووة التعليميووووة. وتحتوووووي مكتبووووة الجامعووووة علووووى 

العديوووود موووون الكتووووب والوووودوريات الحديصووووة فووووي مجووووال التخصوووو  

وتوووووووفر المكتبووووووة وصوووووووالا سوووووويالا لقواعوووووود البيانووووووات والكتووووووب 

(,وقاعووووودة (EBSCOLIBRARYا لكترونيوووووة المعروفوووووة مصووووول 

ترونيوووووة  ل بحووووواث العلميوووووة والطبيوووووة تضوووووم مجوووووالت بيانوووووات الك

 . (SCIENCE DIRECT)وكتب الكترونية  ةأكاديمي

 التدريب الميداني ومشروع البحث :

بوجووووووود مووووووادة التوووووودريب  إدارة المستشووووووفياتيتميووووووز تخصوووووو  

الميوووداني للطلبوووة فوووي السووونة األخيووورة حموووادة اجباريوووة( حيوووث ان 

ليووووا  المستشووووفيات إدارةمووووادة التوووودريب الميووووداني لطلبووووة قسووووم 

أهميوووة كبيووورة. باعتبارهوووا النافوووذة التوووي يطووول منيوووا الطالوووب علوووى 

الميووووودان, ويتعووووورف مووووون خالليوووووا علوووووى العالقوووووة بوووووين الجانوووووب 

النظوووري األكووواديمي الوووذي يحصووول عليووو  مووون خوووالل دراسوووت  فوووي 

 إدارة المستشوووفياتالجامعوووة وبوووين الجانوووب العملوووي .ولووودك قسوووم 

 . ومستشفياتمؤسسات رعاية صحية مع  اتفاقيات 

يووووووفر القسوووووم بووووورامج تدريبيوووووة  أخووووورك تسووووواعد الطالوووووب علوووووى 

اكتسووووواب الميوووووارات والمعرفوووووة المرتبطوووووة بالتخصووووو  بشوووووكل 

 يساعد على الدخول إلى سوق العمل بسيولة.

تتضووومن الخطووووة الدراسوووية أيضوووواا موووادة مشووووروع البحوووث والووووذي 

يووووتمكن الطالووووب موووون خالليووووا إكتسوووواب ميووووارة إعووووداد البحوووووث 

 ي التخص حمادة اجبارية(.والدراسات ف

ويخطووول القسوووم فوووي بدايوووة كووول سووونة وعلوووى مووودك الفصووولين االول 

رعايوووووة صوووووحية مؤسسوووووات والصووووواني لزيوووووارات ميدانيوووووة  الوووووى 

يطلووع موون خالليووا الطلبووة ميوودانياا  ومستشووفيات حكوميووة وخاصووة

يسوواعدهم علووى اكتسوواب علووى  اليووة عموول هووذه المؤسسووات وهووذا 

 .ميارات عملية
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2273سكرتيرة القسم:  

 

 

 


