
 

 2014/2018/2021 جدول المواد المتماثلة لجميع الخطط

 قسم ادارة المستشفيات 

 

 2021خطة 2018خطة  2014خطة 

 رقم المادة اسم المادة رقم المادة
 اسم المادة

 المادة المطلوبة لكافة الخطط
 رقم المادة

 اسم المادة
 المادة المطلوبة لكافة الخطط

 ألعماللمبادئ االحصاء  0380122 ألعماللمبادئ االحصاء  0380122 االحصاء االداري 0320208
 اساليب البحث العلمي لألعمال 0380260 اساليب البحث العلمي لألعمال 0381206 أساليب البحث واالحصاء 0320108
 إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية 0380112 إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية 0380112 إدارة منظمات األعمال الصحية 0380111

 االحصاء الحيوي والسكان 0380124 علم السكان واالحصاء الحيوي 0380129  
 التشريعات واخالقيات العمل الصحي 0380161 التشريعات واخالقيات العمل الصحي 0380161 تشريعات وأخالقيات العمل الصحي 0380315
 إدارة خدمات الغذاء وااليواء 0380312 وااليواءإدارة خدمات الغذاء  0380214 خدمات االيواء في المستشفيات 0380420
 ادارة المواد والمشتريات في المستشفيات 0380308 اإلدارة اللوجستية 0380242 إدارة التزويد والجرد الصحي 0380246
 علم الوبائيات 0380305 علم الوبائيات 0380247 إدارة صيدالنية ودوائية 0380245

 ادارة السالمة  العامة في المستشفيات 0380380 العامة في المستشفياتادارة السالمة   0380248  
   خدمات الرعاية طويلة األمد 0380251  
 ادارة الجودة الشاملة في المستشفيات 0380355 ادارة الجودة الشاملة في المستشفيات 0380264  
 المصطلحات الطبية 0380114 المصطلحات الطبية 0380316  

 التخطيط الصحي 0380235 التخطيط الصحي 0380319 السياسات واالستراتيجيات الصحية 0380419
 إدارة السجالت الطبية 0380324 إدارة السجالت الطبية 0380324 إدارة المعلومات والسجالت الصحية 0380325
 االعتماد وجوائز التميز 0380455 اعتماد المؤسسات الصحية 0380329 ادارة االعتماد والجودة الصحية 0380343
 ادوات وطرق الجودة 0380448 تطبيقات في الجودة واالعتماد الصحي  0380331 تطبيقات في الجودة الصحية 0380360
 اقتصاديات القطاع الصحي 0380234 اقتصاديات القطاع الصحي 0380333 اقتصاديات الصحة 0380332
 مالية في المستشفياتالدارة اإل 0380334 مالية في المستشفياتالدارة اإل 0380334 إدارة مالية في المنشآت الصحية 0380230

 ادارة الموارد البشرية في المستشفيات 0380261 ادارة الموارد البشرية في المستشفيات 0380354  
 السياسات الصحية 0380466 السياسات والنظم الصحية 0380366 ادارة االنظمة الصحية 0380418
 مشروع بحث 0380400 مشروع بحث 0380400 مشروع بحث 0380481
 دراسة حاالت إدارية في المستشفيات 0380416 دراسة حاالت إدارية في المستشفيات 0380416 إدارة المستشفيات 0380414
 تطبيقات حاسوبية في المؤسسات الصحية 0380300 تطبيقات حاسوبية في المؤسسات الصحية  0380423 الصحة االلكترونية وتطبيقات حاسوبية 0380432
 إدارة المخاطر 0380405 تطبيقات في االدارة الصحية 0380424 تطبيقات في االدارة الصحية 0380463

إدارة الموارد الصحية وتطبيقاتها  0380445
 العملية

إدارة التأمين الصحي والضمان  0380433
 االجتماعي

 والضمان االجتماعيالتأمين الصحي  0380270

 (1تدريب ميداني ) 0380493 (1تدريب ميداني ) 0380493 تدريب ميداني 0380492


