
 

 األعمال: كلية
 الدراسية المواد مع(  ادارة المستشفيات)  بكالوريوس برنامج تعلم جاتنتا ربط مصفوفة

 اسم المادة

 )رقم المادة(

 

 جات تعلم البرنامج*نتا

 الكفايات المهارات المعرفة

KP1  KP2  KP3  KP4  SP1  SP2  SP3  CP1  CP2  CP3  

 
تميز المفاهيم 

االساسية في  

تخصييييييييييي  

ادارة 

المستشييييفيا  

وشييييييييييييييييي   

عملييية اتخييا  

القيييييييييي ارا  

 االدارية    

تصيييييي ي  

وظيييييييا   

وعملييييا  

المؤسسيييييا

  

الصيييييي ية 

الم لييييييييية 

 والدولية

اميييييتمع الم  فييييية 

المه ييييييية رم ييييييايي  

الجييي دة واالعتمييياد 

للمؤسسييييييييييييييييييييييا  

والمجيييييييييييال   ا  

الصييلة رالقعاعييا  

 .الص ية

 مجييييييياال  تقيييييييييم

 االعمييييا  وظيييا  

 تأثي هيييييييا وميييييييد 

 األداء عليييييييييييييييييييي 

 المسيييييييييييييييييييييييييييتدا 

 للم ظميييييييييييييييييييييييا 

 رال مقية واالحاطة

 ريييييييييي  المتبادلييييييييية

 االعمييا  م ظمييا 

 .الخارجية وريئاتها

الت اصييم مييخ ان يي ي  

رشييييعم ف ييييا  و يييي ء 

رييييييييييالليتي  ال  رييييييييييية 

واإلنجليزييية سيي اء ميي  

 يييييييييم  الم ادثيييييييييا  

الشيييييييييف ية  و  عيييييييييداد 

وال ييييي و  التقييييياري  

 التقديمية.

ت ظييييييييييييييييييييييي  

التع  ل جيييا فيي  

جميييييخ وت لييييييم 

وتفسي  البيانا  

 والم ل ما .

اسييييييتخدا  ملعيييييية 

التفعي  ال قدي ف  

اتخييييا  القيييي ارا  

اإلدارييييييية وحييييييم 

مشييعم  وقيييايا 

األفيييي اد وال مييييم 

 والمجتمخ.

صيييييييييييييييييييييييييييييييييييا ة 

است اتيجيا  واتخا  

قييييييي ارا  م ا بييييييية 

للممارسييييييييييييييييييييييييا  

األ مقييييية الخاصيييية 

يم رالمه ييييييية ومفييييييياه

الت ميييييية المسيييييتدامة 

والمسيييييييييييييييييييييييؤولية 

االجتماعيييييييييييييييييييييييييية 

الم تبعيييييييية ربيئيييييييية 

 األعما .

تعي ي  العفيياءة المه ييية 

ميييي   ييييم  الم اظبيييية 

عل  الت لّم مد  ال يياة 

وتعبيقهيييا مييي  م ظييي ر 

عيييالمّ  وفييي  سيييياقا  

 مت  عة.

 مييييخ ت يييياون  رشييييعم ال مييييم

 المقييييدرة واظهييييار اال يييي ي 

 األفي اد مسيت ي  عل  القيادية

  هيييييييدا  لت قيييييييي  والفييييييي  

 .فاعلة ومشاريخ
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    2 1 2 3 2 2 
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للمؤسسييييييييييييييييييييييا  

والمجيييييييييييال   ا  

الصييلة رالقعاعييا  

 .الص ية

 مجييييييياال  تقيييييييييم

 االعمييييا  وظيييا  

 تأثي هيييييييا وميييييييد 

 األداء عليييييييييييييييييييي 

 المسيييييييييييييييييييييييييييتدا 

 للم ظميييييييييييييييييييييييا 

 رال مقية واالحاطة

 ريييييييييي  المتبادلييييييييية

 االعمييا  م ظمييا 

 .الخارجية وريئاتها

الت اصييم مييخ ان يي ي  

رشييييعم ف ييييا  و يييي ء 

رييييييييييالليتي  ال  رييييييييييية 

واإلنجليزييية سيي اء ميي  

 يييييييييم  الم ادثيييييييييا  

الشيييييييييف ية  و  عيييييييييداد 

وال ييييي و  التقييييياري  

 التقديمية.

ت ظييييييييييييييييييييييي  

التع  ل جيييا فيي  

جميييييخ وت لييييييم 

وتفسي  البيانا  

 والم ل ما .

اسييييييتخدا  ملعيييييية 

التفعي  ال قدي ف  

اتخييييا  القيييي ارا  

اإلدارييييييية وحييييييم 

مشييعم  وقيييايا 

األفيييي اد وال مييييم 

 والمجتمخ.

صيييييييييييييييييييييييييييييييييييا ة 

است اتيجيا  واتخا  

قييييييي ارا  م ا بييييييية 

للممارسييييييييييييييييييييييييا  

األ مقييييية الخاصيييية 

يم رالمه ييييييية ومفييييييياه

الت ميييييية المسيييييتدامة 

والمسيييييييييييييييييييييييؤولية 

االجتماعيييييييييييييييييييييييييية 

الم تبعيييييييية ربيئيييييييية 

 األعما .

تعي ي  العفيياءة المه ييية 

ميييي   ييييم  الم اظبيييية 

عل  الت لّم مد  ال يياة 

وتعبيقهيييا مييي  م ظييي ر 

عيييالمّ  وفييي  سيييياقا  

 مت  عة.

 مييييخ ت يييياون  رشييييعم ال مييييم

 المقييييدرة واظهييييار اال يييي ي 

 األفي اد مسيت ي  عل  القيادية

  هيييييييدا  لت قيييييييي  والفييييييي  

 .فاعلة ومشاريخ

  2  2  2  2                         0380493   1تدريب ميداني    

  2  2  2  2                        0380494    2تدريب ميداني    

 37 36 34 43 37 45 25 34 31 25 المجموع

 

 

* Refer to the amount of coverage the outcome in the course. 0: (None) ،1: Little (1 week)،2: Moderate (2-5 weeks) ،3: A lot (6-15weeks). 

 

 

 


