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 - ادارة المستشفيات و المؤسسات الصحيه 0110330
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 هيئة التدريسمعلومات عضو 

 رقم المكتب االسم
رقم 

 الهاتف
 لكترونيالبريد اإل الساعات المكتبية

  32417 هبه حتامله
 حثم30:00-3:00

 نر30:11 -33:331
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 في تدريس المادة م المستخدمالتعل نمط

 النسبة المئوية نمط التعلم

%0 التعلم الوجاهي  
%011 إللكترونيالتعلم ا  

 

 المادةوصف 

 وصف المادة 

 

سوف تمكن هذه المادة الطلبة من فهم المبادئ والوظائف، والمصطلحات والمفاهيم اإلدارية األساسية في 
اإلدارة الصحية كإطار لتنظيم المعارف والتقنيات في مجال الرعاية الصحية. وستسهم كذلك بإثرائهم 

العملية اإلدارية في مؤسسات تقديم الخدمات الصحية مثل )التخطيط بالمعرفة والقدرة على تطبيق وظائف 
والتنظيم والتوظيف والتوجيه والسيطرة(. خالل دراسة هذه المادة سوف يتم التركيز على األمثلة العملية 

 والتطبيقات، والقضايا، والتمارين التي تتطلب التفكير الناقد والعروض الخطية والشفهية.

 

 المادةمخرجات تعلم 

 لمادةاتعلم مخرجات  الرقم
مخرج تعلم رمز 

 المرتبط للبرنامج

 المعرفة

K1  توضيح وظائف االعمال في بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب فادر على

 .مؤسسات الرعايه الصحيه, و شرح العالقات المتبادله بين منظمات االعمال و بيناتها
1PK 

K2  من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادر على توظيف المهارات القياديه و بعد االنتهاء

ت العمل االداري في القطاع التطبيقات االداريه و التكنولوجيه و مالئمتها لظروف و حيثيا

 الصحي.

 

Kp4 

 المهارات

√

√

* 
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S1  توظيف التكنولوجيا في جمع و تحليل بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادرعلى

 و تفسير البيانات و المعلومات. 

 

2PS 

 الكفايات  

C1  

صياغة استراتيجيات و اتخاذ بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادرعلى 

قرارات مواكبة للممارسات االخالقيه الخاصه بالمهنه و مفاهيم التنميه المستدامه و المسؤوليه 

 االجتماعيه المرتبطه ببيئة العمل

Cp1 

 

 مصادر التعلم

( مبادئ االدارة في المنظمات الصحية. دار 5102د. غالب سنجق د. موسى خير الدين ) الكتاب المقرر

 وائل للنشر

 ,Introduction to Health Care Management, Sharon B. Buchbinder, Nancy H. Shankers .1 المراجع الداعمةوالكتب 

Jones & Bartlett learning, 2016 . 

 

 2.Health Care Management.Stephen M. Shortell and Arnold D. Kaluzny, Fifth Edition, 

Delmar Cengage Learning, 2005. 

-https://www.openschoolofmanagement.com/certified .1 لكترونية الداعمةالمواقع اإل

healthcare-management-professional  

2. https://www.pdfdrive.net/strategic-management-of-health-care-

organizations-e33475609.html  

3. https://www.pdfdrive.net/national-integrated-accreditation-for-

healthcare-organizations-e724422.html  

4. http://hcac.jo/ar-jo  

5. https://www.ache.org/pubs/White%20Sample.pdf  

 

 أخرى           افتراضية    منصة تعليمية             مختبر   قاعة دراسية                 للتدريس البيئة المادية

 

 الجدول الزمني للقاء الطلبة والمواضيع المقررة

 المرجع المهام أسلوب التعلم* الموضوع سبوعاأل

1 

شرح رؤية ورسالة الكلية، والخطة واهداف 

المادة وتطبيق معايير ومخرجات تعلم 

ضمان الجودة وسياسات االعتماد، ومشاركة 

 الكلية في برنامج االعتماد الوطني

سياسات االعتماد   

ذات العالقة 

بالطالب، والخطة 

 الدراسية

2 

 مفاهيم االدارة الصحية  

 اهمية الرعاية الصحية  

 خصائص االدارة الصحية  

  

 محاضرات 
  تعلم تشاركي

بقائمة ببعض يزود الطلبة 
المنظمات الصحية في األردن 

ويطلب منهم تصنيفها 
مستويات الرعاية  حسب

ويتم مناقشة عمل  الصحية
  الطلبة في الصف.

لكتاب ا
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

3 

 نشأة وتطور الرعاية الصحية  

 الحضارة القديمة  

 الحضارة االسالمية  

 الحضارة الحديثة  

  

 محاضرات.
  تعلم تشاركي

الطلبة تحضير   يطلب من
منظمات  جدول مقارنة بين

الرعاية الصحية ومنظمات 
ويتم   االعمال التجارية

مناقشة عمل الطلبة في 
  الصف.

لكتاب ا
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

4 

 الرسالة الصحية  

 تقديم خدمة شاملة  

 خصائص الخدمة الصحية  

 محاضرات
   تعلم تشاركي

مجموعات نقاشية للتفريق بين 
اساليب اإلدارة في المؤسسات 
الصحية وايجابيات وسلبيات 

   كل منهما.

لكتاب ا
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

      

https://www.openschoolofmanagement.com/certified-healthcare-management-professional
https://www.openschoolofmanagement.com/certified-healthcare-management-professional
https://www.pdfdrive.net/strategic-management-of-health-care-organizations-e33475609.html
https://www.pdfdrive.net/strategic-management-of-health-care-organizations-e33475609.html
https://www.pdfdrive.net/national-integrated-accreditation-for-healthcare-organizations-e724422.html
https://www.pdfdrive.net/national-integrated-accreditation-for-healthcare-organizations-e724422.html
http://hcac.jo/ar-jo
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  قيادة قيادة مدير متخصص او

  طبيب
 

  

5 

  التخطيط في المؤسسات الصحية

 مفهوم التخطيط  

 انشطة التخطيط  

 أنواع التخطيط  

  التخطيطمبادئ  

 معايير التخطيط  
. 

 محاضرات
الطلبة   يطلب من   تعلم تشاركي

اسماء مستشفيات في  تحضير
األردن وتقسيم هذه 

المستشفيات تباعاً لألبعاد التي 
   تم دراستها

لكتاب ا
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

6 

  التنظيم في المؤسسات الصحية

 معنى التنظيم  

 مبادئ التنظيم  

 خصائص التنظيم  

 تصميم هيكل تنظيمي  

  النموذج االداري لمنظمة

  الرعاية الصحية
 

 محاضرات 
  تعلم تشاركي

 

فترة اجراء 
االمتحان 

 األول
 
 

  عمل خطة لمعالجة مشكلة
  ما في مستشفى 

لكتاب ا
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

7 

 التوجيه في المنظمة الصحية 
 تعريف التوجيه وعناصره 

 مبادئ التوجيه 
  

 

 
 

مناقشة 
االمتحان 

االول 
واالجابات 
النموذجية 

ونتائج الطلبة 
ونقاط القوة 

والضعف في 
 اجابات الطلبة.

 

الطلبة تحضير   يطلب من
جدول مقارنة بين الهيكل 

التنظيمي للمستشفى والهيكل 
التنظيمي لمنظمة اعمال 

تجارية كالبنك ويتم مناقشة 
  عمل الطلبة في الصف

  فترة إجراء االمتحان االول

لكتاب ا
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

8 

 القيادة  

 االتصال  

 الصراع  

  

 
 محاضرات 
  تعلم تشاركي

 

ادارية  دراسة حاالت لقضايا
مرتبطة  في القطاع الصحي

بأنماط قيادية مختلفة والية 
  التعامل معها

لكتاب ا
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

9 

  في المنظمة الصحية الرقابة

 الرقابة ومؤشرات االداء  

 أهمية الرقابة  

 خطوات العملية الرقابية  

 مؤشرات االداء 
 

  

  

امتحان عملي 
  قصير

 

يطلب من الطالب تحضير 
ملخص عن أهم مؤشرات 

األداء الرئيسية المستخدمة في 
ثم القطاع الصحي ومن 

   مناقشته مع الطلبة.

لكتاب ا
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

10 

 أخالقيات المهنة  

 المسؤولية القانونية  

 المسؤولية االجتماعية 
 

 

 

 

 
 

   محاضرات

  حوارات صفية

  تعلم تشاركي

 
موضوع للنقاش: الفروق بين  

المسؤولية القانونية واألخالقية 
  في المنظمات الصحية.

  
مناقشة حاالت ادارية مرتبطة 

بقضايا قانونية في 
  المستشفيات.

لكتاب ا
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة
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11 

  إدارة الموارد البشرية

 أهداف إدارة الموارد  

 وظائف إدارة الموارد  

 تقييم االداء 

 
 

 
فترة اجراء 

االمتحان 
 الثاني

 

 فترة اجراء االمتحان الثاني
 

لكتاب ا
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

12 

 إدارة الجودة الشاملة  

  المرتكزات االساسية إلدارة

  الجودة

  

مناقشة 
االمتحان 

الثاني 
واالجابات 
النموذجية 

ونتائج الطلبة 
ونقاط القوة 

والضعف في 
 اجابات الطلبة.

 موعد تسليم الخطه

لكتاب ا
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

13 

 جودة الخدمة  

 تكلفة الجودة  

   محاضرات

  

لكتاب ا 
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

14 

 االعتماد في المنظمات الصحية  
 جوائز الجودة  

  

  حوارات صفية

  تعلم تشاركي

الطلبة تحضير   يطلب من
عرض 

لخمس  PowerPoint تقديمي

   معايير
العتماد المستشفى وعرضه 

  الصف ومناقشته في
 

لكتاب ا
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

15 

 وظائف المنظمات الصحية  
 الوظيفة المالية  
 وظيفة االفراد  

لكتاب ا   تعلم تشاركي
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

16 

 وظيفة التسويق  

 وظيفة السياحة العالجية  

 وظيفة العالقات العامة  
  مراجعة عامة.

مناقشة عامة للخطة الدراسية مع الطلبة 
 ومدى تحقق مخرجات التعلم المتوقع

 

لكتاب ا  محاضرات 
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

 محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.: التعلماليب تشمل أس*

 

 

 تطوير مهارات الطالبمساهمة المادة في 

 لوجياواستخدام التكن

 تكليف الطلبه بواجبات تتطلب الية استخدام تكنولوجيا انظمة المعلومات الصحيه داخل المستشفيات

 

 

 

 والتواصل مهارات االتصال

على الطلبه  عرضهاادارة المستشفيات ليتم  تتعلق فيتكليف الطلبه بأعداد عروضات تقديميه عن مواضيع 
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 خالل المحاضرات 

 

 

 التطبيق العملي في المادة

 

 مثال مدى تطبيق المستشفيات للسياسات الصحيه  ذات عالقة بالمادةواقعية  ابحاثتكليف الطلبة بمجموعة 

 

 

 

 

   وتوزيع العالمات الطلبةساليب تقييم أ

 العالمة سلوب التقييمأ
 توقيت التقييم 

 )األسبوع الدراسي(

المادة مخرجات تعلم 

 المرتبطة بالتقييم

 1K السادس % 20 ولاالمتحان األ

 1S الثاني عشر % 20 االمتحان الثاني

   % 20 *أعمال فصلية

 K1, S1,C1 السادس عشر % 40 االمتحان النهائي

   %100 المجموع

 .الخ .....، عرض تقديمي، امتحان قصير، مشروعقصيرة *تشمل: واجبات                          

 

 والتقييم التعلممواءمة مخرجات تعلم المادة مع أساليب 

 أسلوب التقييم** أسلوب التعلم* لمادةاتعلم مخرجات  الرقم

 المعرفة   

K1  توضيح وظائف بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادرعلى

بين االعمال في مؤسسات الرعايه الصحيه و شرح العالقات التبادليه 

 منظمات االعمال و بيئاتها

 محاضرات
  موضوعي امتحان

K2  توظيف بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادرعلى

المهارات القياديه و التطبيقات االداريه و التكنولوجيا و مالئمتها لظروف و 

 حيثيات العمل االداري في القطاع الصحي

 محاضرات
  موضوعي امتحان

 المهارات     
S1  بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادرعلى توظيف

 التكنولوجيا في جمع و تحليل و تفسير البيانات و المعلومات. 

 

 

 محاضرات و

, موضوعي امتحان تعلم تشاركي

  عروض تقديميه

 الكفايات  

C1  صياغة بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادرعلى

استراتيجيات و اتخاذ قرارات مواكبة للممارسات االخالقيه الخاصه بالمهنه 

 و مفاهيم التنميه المستدامه و المسؤوليه االجتماعيه المرتبطه ببيئة العمل

 محاضرات و

, موضوعي امتحان تعلم تشاركي

  حوارات صفيه

 اليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.تشمل أس* 

 امتحان، مشروع فردي/ جماعي، واجبات منزلية، عرض تقديمي، المشاركة والمناقشة، امتحان قصير... الخ.  ل أساليب التقييم:م**تش

 المادةسياسات 

 السياسة متطلبات السياسة

 (.%11مة النهائية هو )الاألدنى للعوالحد ( %10األدنى للنجاح في المادة هو )الحد  النجاح في المادة
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 الغياب عن االمتحانات

 معلن عنه بدون عذر مريض أو عذر قهري يقبل به  يكل من يتغيب عن امتحان فصل

 فيمتحان وتحسب الا في ذلكصفر  المة، توضع له عادةملعميد الكلية التي تطرح ا

 .النهائية عالمته

  معلن عنه بعذر مريض أو قهري يقبل به عميد الكلية  فصليكل من يتغيب عن امتحان

 وفيأسبوع من تاريخ زوال العذر،  خالل، عليه أن يقدم ما يثبت عذره المادةالتي تطرح 

 .أن يعقد امتحاناً تعويضياً للطالب المادةمدرس  علىهذه الحالة 

  بعذر مريض أو عذر قهري يقبل به عميد الكلية التي  ئيتغيب عن امتحان نهاكل من

 .المتحانأيام من تاريخ عقد ذلك ا خالل ثالثةعليه أن يقدم ما يثبت عذره  لمادةتطرح ا

 الدوام )المواظبة( 

أي ما يعاادل ، من مجموع الساعات المقررة للمادة( %31ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

. وإذا غااب الطالاب أكثار ماان محاضارات أياام )ن ر(، وسابع محاضاارات أياام )ح ث م(سات 

( من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهاري يقبلاه عمياد الكلياة، 31%)

يحرم من التقدم لالمتحان النهاائي وتعتبار نتيجتاه فاي تلاك المادة)صافراً(، أماا إذا كاان الغيااب 

هري يقبلاه عمياد الكلياة التاي تطارح الماادة ، يعتبار منساحباً مان تلاك بسبب المرض او لعذر ق

 المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب. 

 األكاديمية النزاهة

ويتم تطبيق العقوبات  ،اهتماًما خاًصا كاديميةاأل النزاهةا موضوع تولي جامعة فيالدلفي

النزاهة األكاديمية القيام بعمل ينتهك بمن يثبت عليه  المنصوص عليها في تعليمات الجامعة

 ، حقوق الملكية الفكرية.كاديمية(، التواطؤالغش، االنتحال )السرقة األ :مثل

 

 التي يتم تقييمها في المادةمخرجات تعلم البرنامج 

 البرنامجتعلم مخرجات  الرقم
اسم المادة التي 

 تقيم المخرج
 أسلوب التقييم

مستوى األداء 

 المستهدف

1PK : 

توضيح وظائف االعمال في مؤسسات الرعايه 

الصحيه و شرح العالقات التبادليه بين منظمات 

 االعمال و بيئاتها

ادارة المستشفيات 

و المؤسسات 

 الصحيه

من الطالب  %06 اختبارات كتابيه
يحققوا عالمة 

06% 

:Kp4 

فهم توظيف المهارات القياديه و التطبيقات االداريه 

مالئمتها لظروف و حيثيات العمل و التكنولوجيا و 

 االداري في القطاع الصحي

ادارة المستشفيات 

و المؤسسات 

 الصحيه

من الطالب  %06 اختبارات كتابيه
يحققوا عالمة 

06% 

2PS : 

توظيف التكنولوجيا في جمع و تحليل و تفسير 

 البيانات و المعلومات

ادارة المستشفيات 

و المؤسسات 

 الصحيه

من الطالب  %06 عروض تقديميه
يحققوا عالمة 

06% 

:Cp1 

صياغة استراتيجيات و اتخاذ قرارات مواكبة 

للمارسات االخالقيه الخاصه بالمهنه و مفاهيم 

التنميه المستدامه و المسؤوليه االجتماعيه المرتبطه 

 ببيئة العمل

ادارة المستشفيات 

و المؤسسات 

 الصحيه

من الطالب  %06 حوارات صفيه
يحققوا عالمة 

06% 
 

 

 

 في المادة مخرجات تعلم البرنامج وصف متطلبات تقييم

رقم 

 المخرج
 لمتطلب تقييم المخرج الوصف التفصيلي

:Kp1 عالمات اختيار من متعدد5 اختبارات  
4PK : عالمات اختيار من متعدد5 اختبارات  
2PS : عالمات اختيار من متعدد5 عروض تقديميه  

Cp1: عالمات من عالمات المشاركة 5يتم احتساب  حوارات صفيه  
 



 7من  7الصفحة 
 

 

 في المادة مخرجات تعلم البرنامجسلم تقييم أداء متطلب تقييم 

 

 
 مؤشرات األداء 

 مستهدف مقبول  أقل من المقبول محكات األداء
المعارف المتضمنة 

 بالوحدات

غير قادر على فهم المفاهيم 
 الرئيسية

قادر على فهم المفاهيم  
 الرئيسية

للمحتههههو   وصههههفا مفصههههال لديههههه
 المعرفي المتضمن بالوحدات

 

مع  قادر على اتخاذ القرار  قادر على اتخاذ القرار  غير قادر على اتخاذ القرار  اتخاذ القرار

  توضح مبررات اتخاذ القرار

توظيف المهارات االداريه  

 و القياديه

غير قادر توظيف المهارات 

 االداريه  و القياديه

توظيف المهارات قادر على 

 االداريه  و القياديه

قادر على توظيف المهارات 

االداريه  و القياديه مع 

مبررات لتوظيف هذه 

 المهارات

 

 

 

 

 


