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 جامعة فيالدلفيا

 

                                            :تاريخ االعتماد

 الثانياإلصدار:  األعمال :كلية

 معتمدةساعات  3                       ادارة المستشفيات         :قسم

 مرحلة: البكالوريوس خطة المادة الدراسية    2020/2021  العام الدراسي: 

 

 معلومات المادة

 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

 - التشريعات و اخالقيات العمل الصحي 0610030

 رقم القاعة وقت المحاضرة نوع المادة

 62200 1:10-2:00حثم إجباري     اختياري      متطلب تخصص    متطلب كلية  √  متطلب جامعة     

 

 التدريسمعلومات عضو هيئة 

 رقم المكتب االسم
رقم 

 الهاتف
 لكترونيالبريد اإل الساعات المكتبية

  32417 هبه حتامله
 حثم02:00-0:00

 نر02:11 -00:001
hhatamlah@philadelphia.edu.jo 

 

 في تدريس المادة م المستخدمالتعل نمط

 النسبة المئوية نمط التعلم

%0 التعلم الوجاهي  
%011 إللكترونيالتعلم ا  

 

 المادةوصف 

 وصف المادة 

تتناول هذه المادة القضايا القانونية واألخالقية الالزمة لممارسة الرعاية الصحية وإجراء البحوث 

ذات الصلة بالصحة. وتقدم لمحة تاريخية عن تطور وأهمية القضايا القانونية واألخالقية في 

بالمريض مثل الخصوصية والسرية، اإلدارة الصحية. وسوف تشتمل على مواضيع ذات عالقة 

والموافقة الواعية، ومنح التراخيص والممارسات الخاطئة، وغيرها. يضاف لذلك التعرف على 

دور القضايا األخالقية والقوانين والتعليمات الصحية األردنية في صنع القرار الصحي لضمان 

 الجودة، والسالمة، ومالءمة الرعاية الصحية.

 

 

 المادةمخرجات تعلم 

 لمادةاتعلم مخرجات  الرقم
مخرج تعلم رمز 

 المرتبط للبرنامج

 المعرفة

K1  تبيان المفاهيم واألسس الرئيسة بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب فادر على

 في السلوك اإلداري الرصين ومنهجيات التفكير العلمي السليم
2PK 

 المهارات
S1  استخدام ملكة التفكير النقدي في اتخاذ بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادرعلى

 القرارات اإلدارية وحل مشكالت وقضايا األفراد والعمل والمجتمع.
3PS 

 الكفايات  

C1  صياغة استراتيجيات و اتخاذ بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادرعلىCp1 

√

√

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

 االجتماعيه المرتبطه ببيئة العمل

C2 تقييم مجاالت وظائف األعمال ومدى على  بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادر
إلحاطة بديناميكية العالقة المتبادلة بين منظمات األعمال تأثيرها على األداء المستدام للمنظمات وا

 وبيئاتها الخارجية

Cp3 

 

 مصادر التعلم

الكتاب 

 المقرر

, دار الحامد للنشر و التوزيع عمان, المحامي 2002في المملكه االردنيه الهاشميه,مجموعة التشريعات الصحيه 

 هيثم مصاروه و االستاذ عبدالمهدي البواعنه

الكتب 

المراجع و

 الداعمة

 المملكه االردنيه الهاشميهالقوانين و االنظمه و التعليمات الصحيه المعمول بها في 1 

 محاضرات اضافيه من اعداد مدرس الماده. 2

المواقع 

لكترونية اإل

 الداعمة

 https://www.moh.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=231&pageID=

231  

 https://www.moh.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=164  

 https://www.moh.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=165  

 https://www.moh.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=166  

 https://www.moh.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=167  

 

البيئة 

المادية 

 للتدريس

 أخرى           افتراضية    منصة تعليمية             مختبر   قاعة دراسية                

 

 الجدول الزمني للقاء الطلبة والمواضيع المقررة

 الموضوع سبوعاأل
أسلوب 

 التعلم*

 المهام
 المرجع

1 

شرح رؤية ورسالة الكلية، والخطة واهداف 

ومخرجات تعلم المادة وتطبيق معايير ضمان 

الجودة وسياسات االعتماد، ومشاركة الكلية 

 في برنامج االعتماد الوطني

سياسات   

االعتماد ذات 

العالقة بالطالب، 

والخطة 

 الدراسية

2 

 مدخل الى اخالقيات العمل الصحي

  مفهوم اخالقيت العمل
 الصحي 

  مبادئ االخالقيات بالمهن
 الصحيه

  اهمية االخالقيات في
 العمل الصحي 

 محاضرات 
  تعلم تشاركي

 
 

الكتاب المقرر 
والمراجع الداعمة 
وعروض تقديمية 
من اعداد مدرس 

  المادة

3 

  مدخل إلى أخالقيات العمل الصحي
 

 نظريات األخالق  

 األسس األخالقية عند الغرب   

 الصفات األخالقية االسالمية  

 

 محاضرات.
  تعلم تشاركي

اهم النظريات  استعراض

االخالقية ومناقشتها في 

  مجموعات عمل

الكتاب المقرر 
والمراجع الداعمة 
وعروض تقديمية 
من اعداد مدرس 

  المادة

4 

  القيم األخالقية

 مصادر القيم األخالقية  

 خصائص القيم األخالقية   

 القواعد األخالقية للمهن الصحية 

 محاضرات
   تعلم تشاركي

  

   مجموعات نقاش طالبية

  

الكتاب المقرر 
والمراجع الداعمة 
وعروض تقديمية 
من اعداد مدرس 

      

https://www.moh.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=231&pageID=231
https://www.moh.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=231&pageID=231
https://www.moh.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=164
https://www.moh.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=165
https://www.moh.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=166
https://www.moh.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=167
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  المادة 

5 

  أخالقيات الوظيفة العامة

 مفهوم الوظيفة العامة  

 واجبات الموظف العام  

 التنمية األخالقية للموظف العام  

 

 محاضرات
   تعلم تشاركي

 واجب

الكتاب المقرر 
والمراجع الداعمة 
وعروض تقديمية 
 من اعداد مدرس

  المادة

6 

   أخالقيات األعمال في الموارد البشرية

 

 االختيار والتعيين – االستقطاب  

 والتطوير التدريب  

  التقييم - والمكافآت األجور  

 محاضرات 
  تعلم تشاركي

 

فترة اجراء 
االمتحان 

 األول
 
 

 فترة اجراء االمتحان األول
 

الكتاب المقرر 
والمراجع الداعمة 
وعروض تقديمية 

اعداد مدرس من 
  المادة

7 

 االعتبارات القانونية في خدمات اإلدخال

   

 السجالت كوثائق قانونية  

 دليل السياسات واالجراءات  

  تفويضات العالج واالجراءات

  الخاصة

 .المغادرة  

 سرية المعلومات وحاالت االفشاء  

 
 

مناقشة 
االمتحان 

االول 
واالجابات 
النموذجية 

ونتائج الطلبة 
القوة ونقاط 

والضعف في 
اجابات 
 الطلبة.

 

مناقشة االمتحان االول 
واالجابات النموذجية ونتائج 

الطلبة ونقاط القوة والضعف في 
 . اجابات الطلبة

الكتاب المقرر 
والمراجع الداعمة 
وعروض تقديمية 
من اعداد مدرس 

  المادة

8 

  األخطاء الطبية

 

 أنواع األخطاء الطبية  

 أسباب األخطاء الطبية  

 األخطاء  الفرق بين

  والمضاعفات الطبية

 .كيفية منع حدوث االخطاء الطبية  

 
 محاضرات 
  تعلم تشاركي

 

  

حلقات نقاشية وواجب 

  منزلي

 

الكتاب المقرر 
والمراجع الداعمة 
وعروض تقديمية 
من اعداد مدرس 

  المادة

9 

  التشريعات الصحية:

 

  مقدمة في المفاهيم العامة للتشريعات -

  القوانين الصحية باألردن -

 

 قانون الصحة العامة  

 قانون نقابة األطباء األردنية  

  

  

 محاضرات

  

الكتاب المقرر 
والمراجع الداعمة 
وعروض تقديمية 
من اعداد مدرس 

  المادة

10 

  القوانين الصحية باألردن

 

 قانون المجلس الصحي العالي  

 المجلس التمريضي االردني قانون  

  قانون المجلس الطبي األردني  

 قانون المسؤولية الطبية والصحية  

   محاضرات

حوارات 
  صفية

  تعلم تشاركي

 

قراءاة بنود القانون ومناقشته 
  .على شكل فرق عمل

الكتاب المقرر 
الداعمة والمراجع 

وعروض تقديمية 
من اعداد مدرس 

  المادة

11 

  القوانين الصحية باألردن

 

 قانون الدواء والصيادلة  

 الدراسات الدوائية إجراءات قانون  

 قانون المخدرات والمؤثرات 

  .العقلية

 
فترة اجراء 

االمتحان 
 الثاني

 

 فترة اجراء االمتحان الثاني
 

الكتاب المقرر 
والمراجع الداعمة 
وعروض تقديمية 
من اعداد مدرس 

  المادة

http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/JordanMedicalCouncilAct.aspx
http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/ConductingofPhamaceiticalResearchesL.aspx
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12 

   األنظمة الصحية باألردن

  

 المدني نظام التأمين الصحي  

 االمان  لشبكة التأمين الصحي المدني

والمناطق  االجتماعي والمناطق االشد فقرا

  النائية

  نظام ترخيص المختبرات الطبية  

 نظام اللجان الطبية  

مناقشة 
االمتحان 

الثاني 
واالجابات 
النموذجية 

ونتائج الطلبة 
ونقاط القوة 

والضعف في 
اجابات 
 الطلبة.

مناقشة االمتحان الثاني 
واالجابات النموذجية ونتائج 

الطلبة ونقاط القوة والضعف في 
  .اجابات الطلبة

الكتاب المقرر 
والمراجع الداعمة 
وعروض تقديمية 
من اعداد مدرس 

  المادة

13 

  األنظمة الصحية باألردن

 

  نظام المستشفيات الخاصة  

  قانون اإلنتفاع بأعضاء جسم

  اإلنسان

 نظام الوقاية من اضرار التدخين  

 تعليمات ادارة النفايات الطبية  

   محاضرات

  

الكتاب المقرر  
والمراجع الداعمة 

تقديمية وعروض 
من اعداد مدرس 

  المادة

14 

  .الدستور الطبي  

  التبليغ   قائمة األمراض الواجب

  عنها

 حماية البيئة  

  قانون الوقاية االشعاعية و االمن و

  .االمان النووية

  

 محاضرات

  تعلم تشاركي

واجب وتقديم عروض تقديمة 

للطلبة على نصوص في 

القوانين الطبية ومناقشة 

  بنوده

الكتاب المقرر 
والمراجع الداعمة 
وعروض تقديمية 
من اعداد مدرس 

  المادة

15 

  تعليمات استخدام الملف الطبي

  التراخيص واالعتماد

  

 منح التراخيص  

 المستشفيات اعتماد  

عروض تقديمة للطلبة   تعلم تشاركي

القوانين على نصوص في 

  الطبية ومناقشة بنوده

الكتاب المقرر 
والمراجع الداعمة 
وعروض تقديمية 
من اعداد مدرس 

  المادة

16 

 
  مراجعة عامة.

مناقشة عامة للخطة الدراسية مع الطلبة ومدى 
 تحقق مخرجات التعلم المتوقع

  استعراض المحاور االساسية في

  تشريعات واخالقيات العمل الصحي. مادة
 النهائياالمتحان 

  

 

 

الكتاب المقرر   محاضرات 
والمراجع الداعمة 
وعروض تقديمية 
من اعداد مدرس 

  المادة

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

 

 

 مساهمة المادة في تطوير مهارات الطالب

 لوجياوالتكناستخدام 

في حفظ التشريعات و القوانين التي تحكم الرعايه تكنولوجيا التكليف الطلبه بواجبات تتطلب الية استخدام 

 الصحيه

 

 

 

http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/LicensingofPrivateMedicalLabs.aspx
http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/HealthInsuranceR.aspx
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 والتواصل مهارات االتصال

التشريعات و القانين و اخالقيات العمل  تتعلق فيتكليف الطلبه بأعداد عروضات تقديميه عن مواضيع 

 على الطلبه خالل المحاضرات  عرضهاليتم  الصحي

 

 

 التطبيق العملي في المادة

 

ت للتشريعات والقوانين يامثال مدى تطبيق المستشف  ذات عالقة بالمادةواقعية  ابحاثتكليف الطلبة بمجموعة 

 الصحيه

 

 

 

 

   وتوزيع العالمات الطلبةساليب تقييم أ

 العالمة سلوب التقييمأ
 توقيت التقييم 

 الدراسي()األسبوع 

مخرجات تعلم المادة 

 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

 ...... الخامتحان قصير، مشروع، عرض تقديمي، قصيرة *تشمل: واجبات                          

 

 والتقييم التعلممواءمة مخرجات تعلم المادة مع أساليب 

 أسلوب التقييم** أسلوب التعلم* لمادةاتعلم مخرجات  الرقم

 المعرفة   

K1  تبيان بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب فادر على

اإلداري الرصين ومنهجيات التفكير المفاهيم واألسس الرئيسة في السلوك 

 العلمي السليم

 محاضرات
  موضوعي امتحان

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

التفكير النقدي في اتخاذ القرارات اإلدارية وحل مشكالت وقضايا األفراد 

 والعمل والمجتمع.

 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 

 العملو مفاهيم التنميه المستدامه و المسؤوليه االجتماعيه المرتبطه ببيئة 

 محاضرات و

موضوعي,  امتحان تعلم تشاركي

  حوارات صفيه

C2 تقييم مجاالت على  بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادر
وظائف األعمال ومدى تأثيرها على األداء المستدام للمنظمات واإلحاطة 

 الخارجيةبديناميكية العالقة المتبادلة بين منظمات األعمال وبيئاتها 

 محاضرات و

 اختبارات كتابيه تعلم تشاركي

 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 
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 متطلبات السياسة السياسة

 (.%61مة النهائية هو )الاألدنى للعوالحد ( %10األدنى للنجاح في المادة هو )الحد  النجاح في المادة

 الغياب عن االمتحانات

  معلن عنه بدون عذر مريض أو عذر قهري يقبل به  يمن يتغيب عن امتحان فصلكل

 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،  خالليقدم ما يثبت عذره  ، عليه أنالمادةالتي تطرح 

 .أن يعقد امتحاناً تعويضياً للطالب المادةمدرس  علىهذه الحالة 

 بعذر مريض أو عذر قهري يقبل به عميد الكلية التي  ئيكل من تغيب عن امتحان نها

 .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( %01ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

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

رضي أو قهاري يقبلاه عمياد الكلياة، ( من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر م01%)

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

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

 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

2PK : 

تبيان المفاهيم واألسس الرئيسة في السلوك اإلداري  

 الرصين ومنهجيات التفكير العلمي السليم

التشريعات و 

العمل اخالقيات 

 الصحي

من الطالب  %06 اختبارات كتابيه
يحققوا عالمة 

06% 

:Sp3 

استخدام ملكة التفكير النقدي في اتخاذ القرارات 

اإلدارية وحل مشكالت وقضايا األفراد والعمل 

 والمجتمع.

التشريعات و 

اخالقيات العمل 

 الصحي

من الطالب  %06 اختبارات كتابيه
يحققوا عالمة 

06% 

Cp1 : 

استراتيجيات و اتخاذ قرارات مواكبة صياغة 

للممارسات االخالقيه الخاصه بالمهنه و مفاهيم 

التنميه المستدامه و المسؤوليه االجتماعيه المرتبطه 

 ببيئة العمل

التشريعات و 

اخالقيات العمل 

 الصحي

من الطالب  %06 اختبارات كتابيه
يحققوا عالمة 

06% 

:Cp3 

ومدى تأثيرها على تقييم مجاالت وظائف األعمال 
األداء المستدام للمنظمات واإلحاطة بديناميكية العالقة 

 المتبادلة بين منظمات األعمال وبيئاتها الخارجية

التشريعات و 

اخالقيات العمل 

 الصحي

من الطالب  %06 اختبارات كتابيه
يحققوا عالمة 

06% 
 

 

 

 في المادة مخرجات تعلم البرنامج وصف متطلبات تقييم

رقم 

 المخرج
 لمتطلب تقييم المخرج الوصف التفصيلي

:Kp2 عالمات اختيار من متعدد5 اختبارات  
SP3 : عالمات اختيار من متعدد5 اختبارات  
CP1 : عالمات اختيار من متعدد5 اختبارات  



 7من  7الصفحة 
 

Cp3: عالمات اختيار من متعدد5 اختبارات  
 

 

 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 مف ههههال لديهههه 
 المعرفي المتضمن بالوحدات

 

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

  توضح مبررات اتخاذ القرار

حل مشكالت وقضايا األفراد 

 والعمل والمجتمع.

حل  على  غير قادر

مشكالت وقضايا األفراد 

 والعمل والمجتمع.

حل مشكالت قادر على 

وقضايا األفراد والعمل 

 والمجتمع.

حل مشكالت قادر على 

األفراد والعمل وقضايا 

 والمجتمع.

 

 

 

 

 


