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 معلومات المادة

 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

 ادارة المستشفيات ادارة السالمة في المستشفيات 0400830

 رقم القاعة وقت المحاضرة نوع المادة

 عن بعد 11419-5439 إجباري     اختياري      متطلب تخصص    متطلب جامعة     متطلب كلية      

 

 معلومات عضو هيئة التدريس

 لكترونيالبريد اإل الساعات المكتبية رقم الهاتف رقم المكتب االسم

 موقع المادة على التطبيق 18440-11440   د. ناصر سيف

 

 في تدريس المادة م المستخدمالتعل نمط

 النسبة المئوية نمط التعلم

  التعلم الوجاهي
 %200 إللكترونيالتعلم ا

 

 المادةوصف 

 وصف المادة 

لكي تكون الرعاية آمنة في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، يجب أن يولى االهتمام 
وُتكّرس الجهود إلدارة السالمة في بيئة المستشفى واألصول المادية كاألجهزة والمستخدمات 

تطبق  لتكون آمنه. ال بد أن يكون للمستشفى خطط معينة إلدارة سالمة وأمان بيئته، ويجب أن
هذه الخطط، بحيث يتم تدريب جميع الكادر المعني على مسؤولياتهم المتعلقة بسالمة 

المستشفيات. ويجب أن يتم جمع وتحليل البيانات التي تحّدد وتقّرر فعالية مستويات السالمة في 
 .المستشفيات ومعالجة النواقص التي تؤثر على مستوى السالمة في المستشفيات

 

 المادةمخرجات تعلم 

 لمادةاتعلم مخرجات  الرقم
مخرج تعلم رمز 

 المرتبط للبرنامج

 المعرفة

K1  تحديد العناصر والمنهجيات الالزمة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية من خالل تطبيق معايير

 السالمة في المستشفيات المعتمدة.
KP3   

 المهارات
S1 وعرضها التكنولوجيا في جمع وتحليل وتفسير البيانات والمعلومات استخدام 

 
2PS 

 الكفايات
C1  تحديد المخاطر المحتملة للسالمة والصحة في مكان العمل وتحديد كيفية التخفيف من المخاطر

 والضوابط اإلدارية ومعدات الحماية الشخصية الصحيةمن خالل الضوابط 

 

CP2 
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 مصادر التعلم

 Handbook of Modern Hospital Safety Second Edition المقررالكتاب 

  المراجع الداعمةوالكتب 
 http://hcac.jo/ar-jo لكترونية الداعمةالمواقع اإل

 أخرى           افتراضية    منصة تعليمية             مختبر   قاعة دراسية                 البيئة المادية للتدريس

 

 الجدول الزمني للقاء الطلبة والمواضيع المقررة

 المرجع المهام أسلوب التعلم* الموضوع سبوعاأل

1 

شرح رؤية ورسالة الكلية، والخطة واهداف 

ومخرجات تعلم المادة وتطبيق معايير ضمان الجودة 

وسياسات االعتماد، ومشاركة الكلية في برنامج 

 االعتماد الوطني

سياسات االعتماد   خرائط المفاهيم

ذات العالقة 

بالطالب، والخطة 

 الدراسية

2 
مقدمة في ادارة السالمة األهداف والواجبات 

 والمتطلبات

تعلم متمركز 

 حول فكرة

الفصل األول  

 مترجم

3 
مقدمة في ادارة السالمة األهداف والواجبات 

 والمتطلبات

تعلم متمركز 

 حول فكرة

الفصل األول  مناقشة اسئلة

 مترجم

4 

التخطيط والتنظيم  متطلبات السالمة في المستشفيات

 والتوجيه

 

تعلم متمركز 

 حول فكرة

 الثانيالفصل  

 مترجم

5 

متطلبات السالمة في المستشفيات التخطيط والتنظيم 

 والتوجيه

 

تعلم متمركز 

 حول فكرة

تقديم ورقة بحثية 

بمهام مدير 

 190السالمة 

 كلمة

 الثانيالفصل 

 مترجم

6 
 ضعف نظام السالمة في المستشفياتنتائج 

 

قراءة الفصل  االستقراء

 4المترجم 

الفصل الثالث 

 مترجم

7 
 نتائج ضعف نظام السالمة في المستشفيات

 

االكتشاف 

 الموجه

قراءة الفصل 

 4المترجم 

الفصل الثالث 

 مترجم

8 
 جوانب التآزر بين السالمة واإلنتاجية

 

تعلم متمركز 

 حول فكرة

الفصل الثالث  

 مترجم

9 
 جوانب التآزر بين السالمة واإلنتاجية

 

تعلم متمركز 

 حول فكرة

الفصل الثالث  

 مترجم

 hcac  حل مشكالت الوقاية من الحريق والدخان في المستشفيات 10

11 

واخالء  الوقاية من الحريق والدخان في المستشفيات

 المستشفى

 

تعلم متمركز 

 حول فكرة

تقديم عرض 

لخطة الوقاية من 

 الحريق

hcac 

12 

المستشفيات وتحديات عناصر الخطورة في البيئة 

 الداخلية

 

تعلم متمركز 

 حول فكرة
تقديم عرض 

لخطة الوقاية من 

 الحريق

hcac 

13 

المستشفيات وتحديات عناصر الخطورة في البيئة 

 الخارجية

 

تعلم متمركز 

 حول فكرة
تقديم عرض 

لخطة الوقاية من 

 الحريق

hcac 

14 

المستشفيات وتحديات العدوى المكتسبة في 

 المستشفيات

 

تعلم متمركز 

 حول فكرة
تقديم عرض 

لخطة الوقاية من 

 الحريق

hcac 

15 

 سالمة البيئة ومراجعة عامة

 

تعلم متمركز 

 حول فكرة
تقديم عرض 

لخطة الوقاية من 

 الحريق

الفصل السادس 

 مترجم

16 
 

 االمتحان النهائي
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 محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.4 التعلماليب تشمل أس*

 

 مساهمة المادة في تطوير مهارات الطالب

 استخدام التكنلوجيا

 PowerPoint presentationsاستخدام برنامج 

 

 والتواصل مهارات االتصال
الحياة العملية، والتي ينقل بموجبها الشخص أفكاراً أو مفاهيَم أو معلومات لشخص آخر  المهارات المستخدمة فياكساب الطالب 

 عن طريق رسائل كتابية أو شفهية مصحوبة بتعبيرات الوجه، ولغة الجسد وعن طريق إحدى وسائل االتصال

 

 التطبيق العملي في المادة
القواعد واإلرشادات المحلية والعالمية التي ال بد من توفرها في كافة المؤسسات بمختلف مجاالتها، وذلك اعداد الطالب لتطبيق 

لتقليل المخاطر، وحماية كافة األفراد الموجودين فيها من عاملين وزائرين، وتختلف معايير السالمة من مكاٍن آلخر تبعاً لطبيعة 

 .السالمة في المستشفيات معاييرتطبيق لسنقدم  هذه المادةعمله، وفي 

 

   وتوزيع العالمات الطلبةساليب تقييم أ

 العالمة سلوب التقييمأ
 توقيت التقييم 

 )األسبوع الدراسي(

مخرجات تعلم المادة 

 المرتبطة بالتقييم

 K3 الرابع % 20 ولاالمتحان األ

 K3,C2 الثامن % 20 االمتحان الثاني

 C2, S2 عشر الرابع -الرابع % 20 *أعمال فصلية

 K3 السادس عشر % 40 االمتحان النهائي

   %100 المجموع

 ...... الخ، عرض تقديمي، امتحان قصير، مشروعقصيرة *تشمل4 واجبات                          

 والتقييم التعلممواءمة مخرجات تعلم المادة مع أساليب 

 التقييم**أسلوب  أسلوب التعلم* لمادةاتعلم مخرجات  الرقم

 المعرفة   

K3  تحديد العناصر والمنهجيات الالزمة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية من

 خالل تطبيق معايير السالمة في المستشفيات المعتمدة.

تعلم متمركز 

 حول فكرة
 امتحان

 المهارات     
S2 التكنولوجيا في جمع وتحليل وتفسير البيانات والمعلومات استخدام 

 وعرضها
 عرض تقديمي عرض

 الكفايات      
C2  تحديد المخاطر المحتملة للسالمة والصحة في مكان العمل وتحديد كيفية

والضوابط اإلدارية  الصحيةالتخفيف من المخاطر من خالل الضوابط 

 ومعدات الحماية الشخصية

 ورقة علمية االستقراء

 خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.اليب التعلم4 محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من تشمل أس* 

 امتحان، مشروع فردي/ جماعي، واجبات منزلية، عرض تقديمي، المشاركة والمناقشة، امتحان قصير... الخ.  ل أساليب التقييم4م**تش
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 المادةسياسات 

 متطلبات السياسة السياسة

 (.%49مة النهائية هو )الاألدنى للعوالحد ( %90األدنى للنجاح في المادة هو )الحد  النجاح في المادة

 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 

 ذر قهري يقبل به عميد الكلية التي بعذر مريض أو ع 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( %19ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

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

( من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهاري يقبلاه عمياد الكلياة، 19%)

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

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

 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(، التواطؤاالنتحال )السرقة األ الغش، 4مثل

 

 التي يتم تقييمها في المادةمخرجات تعلم البرنامج 

 البرنامجتعلم مخرجات  الرقم
اسم المادة التي 

 تقيم المخرج
 أسلوب التقييم

مستوى األداء 

 المستهدف

امتالك المعرفة المهنية بمعايير الجودة واالعتماد  1

للمؤسسات والمجالس ذات الصلة بالقطاعات 

 الصحية

في ادارة السالمة 

 المستشفيات

 امتحان

00% 

توظيف التكنولوجيا في جمع وتحليل وتفسير  8

 البيانات والمعلومات

ادارة السالمة في 

 المستشفيات

 عرض تقديمي
00% 

تطوير الكفاءة المهنية من خالل المواظبة على التعلّم  4

وتطبيقها من منظور عالمّي وفي سياقات مدى الحياة 

 متنوعة

ادارة السالمة في 

 المستشفيات

 كتابة علمية

00% 

 

 في المادة مخرجات تعلم البرنامج وصف متطلبات تقييم

رقم 

 المخرج
 لمتطلب تقييم المخرج الوصف التفصيلي

3PK   امتحان كتابي 

2PS عرض تقديمي 

2PC ورقة علمية 
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 في المادة مخرجات تعلم البرنامجسلم تقييم أداء متطلب تقييم 

 الممتاز الجيد المقبول اقل من المقبول الموضوع

 المعرفة

ليس لدى الطالب فهم 
للمعلومات؛ ال 

يستطيع الطالب 
اإلجابة على أسئلة 

 حول الموضوع

يوضح الطالب فهًما 
 طفيًفا للمعلومات،

ويمكن للطالب 
اإلجابة عن أسئلة 

 أولية حول الموضوع

يظهر الطالب معرفة 
كبيرة؛ يشعر بالراحة 

في اإلجابة على 
األسئلة المتعلقة 

لكنه يفشل  بالموضوع،
 في التفصيل

ُيظهر الطالب معرفة 
كاملة )أكثر من 

المطلوب( من خالل 
اإلجابة على جميع 
أسئلة الفصل مع 
 الشرح والتوضيح.

 ةالمهار 

العديد من الشرائح / 
المرئيات مفقودة أو 

أقل من الشرائح أو ال 
تحتوي الشرائح / 

المرئيات على 
معلومات ذات صلة. 

تم تناول الموضوع 
ولكن لم تتم مناقشته 

 أو التوسع فيه.

بعض الشرائح / 
المرئيات أو 

المعلومات ذات 
الصلة مفقودة. تمت 

مناقشة الموضوع قلياًل 
لى ولكن هناك حاجة إ

 مزيد من المواد.

جميع الشرائح / 
المرئيات المطلوبة مع 

المعلومات ذات 
الصلة. تمت مناقشة 
الموضوع إلى حد ما 
ولكن مطلوب مزيد 

 من المعلومات.

جميع الشرائح / 
المرئيات المطلوبة 
مرفقة بالمعلومات 
الصحيحة. تمت 
مناقشة الموضوع 
بوضوح وبطريقة 

 منظمة.

 القدرة

ي مناقشة سريعة ف
جميع أقسام الورقة أو 

مناقشة موجزة في 
 أقسام قليلة فقط.

حذف الطالب 
المحتوى ذي الصلة 

أو المحتوى الذي يتم 
 استعماله بشكل مفرط.

مناقشة معمقة 
وتفصيل في معظم 

 أقسام الورقة.

مناقشة معمقة 
وتفصيل في جميع 

 أقسام الورقة.

 


