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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

 0380334 إدارة التأمين الصحي والضمان االجتماعي    0380433

 رقم القاعة وقت المحاضرة نوع المادة

   إجباري     اختياري      متطلب تخصص    متطلب جامعة     متطلب كلية      

 

 معلومات عضو هيئة التدريس

 لكترونيالبريد اإل الساعات المكتبية رقم الهاتف رقم المكتب االسم

 1412 51423 محمود السحيمات
 حثم2099-29099

 نر22023 -92043
MSohaimat@philadelphia.edu.jo 

 

 في تدريس المادة م المستخدمالتعل نمط

 النسبة المئوية نمط التعلم

 0 التعلم الوجاهي
 %100 إللكترونيالتعلم ا

 

 المادةوصف 

 وصف المادة 

 

يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالمفاهيم والمبادئ العلمية والتطبيقية المتعلقة بالضمان 
اإلجتماعي وأساليب تحقيق الضمان االجتماعي وكذلك التأمين الصحي. يغطي المقرر 

للتأمينات المواضيع التالية: المبادئ األساسية للتأمينات اإلجتماعية، التطور التاريخي 
اإلجتماعية بالمملكة والتشريعات المتعلقة بها، التأمينات االجتماعية في بعض الدول األخرى، 
الفروع المختلفة للتأمينات االجتماعية، كيفية حساب إشتراكات ومزايا التأمينات االجتماعية، 

صحي في الدول المبادئ األساسية للتأمين الصحي، وثيقة التأمين الصحي بالمملكة والتأمين ال
األخرى، مشاكل التأمين الصحي، وثائق التأمين الصحي الفردية، التأمين الصحي الفردي 

 والجماعي، وأخيرًا أهم الشروط التعاقدية للتأمين الصحي
 

 

 

 

 

 



 5من  2الصفحة 
 

 المادةمخرجات تعلم 

 لمادةاتعلم مخرجات  الرقم
مخرج تعلم رمز 

 المرتبط للبرنامج

 المعرفة

K1  

 بالمفاهيم االساسيةبعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادرعلى االحاطة 
 .القوانين واللوائح المتعلقة بالتأمينات اإلجتماعية والتأمين الصحيو 

Kp1 

 المهارات
 الكفايات

C1  مجموعة من المعادالت الخاصة بالتامينعلى  بناء اتخاذ القراراتان يكون الطالب قادر 
 Cp1   يعالصحية والضمان االجتما

C2 القوانين والتعامل مع حل المشاكل الكمية والوصفية و التحليل  قادر علىب لان يكون الطا
 إتخاذ القرار ولديه القدرة علىالمتعلقة بالتأمينات اإلجتماعية والتأمين الصحي والتشريعات 

  .المناسب
, Cp3 

 

 مصادر التعلم

 الضمان االجتماعي والتامين الصحي االردن) الجريدة الرسمية(قانون  الكتاب المقرر
الكتب 

المراجع و

 الداعمة

 

المواقع 

لكترونية اإل

 الداعمة

https://www.ssc.gov.jo/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8

%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/ 

 
البيئة المادية 

 للتدريس
 أخرى           افتراضية    منصة تعليمية             مختبر   قاعة دراسية                

 

 المقررةالجدول الزمني للقاء الطلبة والمواضيع 

 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 ذات العالقة   
 بالطالب، والخطة الدراسية

2 

 تاريخ التامين الصحي 
 وثيقة التامين 
 اهمية التامين الصحي 

قانون الضمان االجتماعي  عروض تقديمية محاضرات
التامين الصحي تعليمات و 

 االردني 

3 

 قانون الضمان االجتماعي   محاضرات المصطلحات االجرائية في التامين الصحي
التامين الصحي تعليمات و 

 االردني 

4 

قانون الضمان االجتماعي   محاضرات وشروطة حتى يكون قابل للتامينالخطر تعريفة 
التامين الصحي تعليمات و 

 االردني 

      

https://www.ssc.gov.jo/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
https://www.ssc.gov.jo/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
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5 

 قانون الضمان االجتماعي  عروض تقديمية محاضرات المبادئ القانونية والشرعية لعقد التامين
التامين الصحي تعليمات و 

 االردني 

6 

 محاضرات االركان االساسية لعقد التامين 
 تعلم تشاركي

قانون الضمان االجتماعي  
التامين الصحي تعليمات و 

 االردني 

7 

 قانون الضمان االجتماعي   محاضرات شروط انعقاد عقد التامين
التامين الصحي تعليمات و 

 االردني 

8 

 قانون الضمان االجتماعي   محاضرات الجانب الشرعي لعقد التامين
التامين الصحي تعليمات و 

 االردني 

9 

 قانون الضمان االجتماعي   محاضرات اعادة التامين
التامين الصحي تعليمات و 

 االردني 

10 

 تعلم  محاضرات قانون الضمان االجتماعي
 تشاركي

قانون الضمان االجتماعي  واجب منزلي 
التامين الصحي تعليمات و 

 االردني 

11 

 الضمان االجتماعي قانون   تطبيق عملي قواعد تحديد راتب االشتراك االختيارية
التامين الصحي تعليمات و 

 االردني 

12 

 قانون الضمان االجتماعي   تطبيق عملي اصابات العمل
التامين الصحي تعليمات و 

 االردني 

13 

 قانون الضمان االجتماعي   تطبيق عملي راتب الشيخوخة
التامين الصحي تعليمات و 

 االردني 

14 

 قانون الضمان االجتماعي   تطبيق عملي تامين الوفاة الطبيعية
التامين الصحي تعليمات و 

 االردني 

15  محاضرة مديرية ضمان جرش   تطبيق عملي تامين الوفاة االصابية 
16 

 

 االمتحان النهائي

   

 محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.0 التعلماليب تشمل أس*
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 مساهمة المادة في تطوير مهارات الطالب

 لوجياواستخدام التكن

 

استخدام برمجية اكسل في احتساب المعادالت الرياضية في الضمان تكليف الطلبة بواجبات تتطلب 

 االجتماعي

 

 والتواصل مهارات االتصال

 

 

 تقرير حول احد موضوعات المادة بشكل فردي او تشاركي PowerPoint)اعداد وعرض)بالطلبة  تكليف

 

 التطبيق العملي في المادة

 احتساب المعادالت الرياضية الحتساب الرواتب التقاعديةمثل  تكليف الطلبة بمجموعة تمارين عملية واقعية

 

 

 

   وتوزيع العالمات الطلبةساليب تقييم أ

 العالمة سلوب التقييمأ
 توقيت التقييم 

 )األسبوع الدراسي(

مخرجات تعلم المادة 

 المرتبطة بالتقييم

 Kp1 السادس % 20 ولاالمتحان األ

 Cp1 الثاني عشر % 20 االمتحان الثاني

   % 20 *أعمال فصلية

 Cp3, Cp1, Kp1 السادس عشر % 40 االمتحان النهائي

  السادس %100 المجموع

 ...... الخ، عرض تقديمي، امتحان قصير، مشروعقصيرة *تشمل0 واجبات                          

 

 والتقييم التعلممواءمة مخرجات تعلم المادة مع أساليب 

 أسلوب التقييم** أسلوب التعلم* لمادةاتعلم مخرجات  الرقم

 المعرفة   

K1  بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادرعلى االحاطة
والقوانين واللوائح المتعلقة بالتأمينات اإلجتماعية بالمفاهيم االساسية 

 .والتأمين الصحي

 محاضرات

 اختبارات كتابية

 الكفايات      

C1  مجموعة من المعادالت على  اتخاذ القرارات بناءان يكون الطالب قادر
   يعالصحية والضمان االجتما الخاصة بالتامين

 تطبيق عملي
اختبارات كتابية 

 عمليةاختبارات 

C2 حل المشاكل الكمية والوصفية و التحليل  قادر علىب لان يكون الطا
المتعلقة بالتأمينات اإلجتماعية والتأمين والتشريعات القوانين والتعامل مع 

  .المناسب إتخاذ القرار ولديه القدرة علىالصحي 

 تطبيق عملي

اختبارات كتابية 

 اختبارات عملية

 محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.اليب التعلم0 تشمل أس* 

 امتحان، مشروع فردي/ جماعي، واجبات منزلية، عرض تقديمي، المشاركة والمناقشة، امتحان قصير... الخ.  ل أساليب التقييم0م**تش
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 المادةسياسات 

 متطلبات السياسة السياسة

 (.%53مة النهايية هو )الاألدنى للعوالحد ( %39األدنى للنجاح في المادة هو )الحد  المادةالنجاح في 

 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

 .النهايية 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  ييكل 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( %23ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

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

( من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهاري يقبلاه عمياد الكلياة، 23%)

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

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

 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 0مثل

 التي يتم تقييمها في المادةمخرجات تعلم البرنامج 

 البرنامجتعلم مخرجات  الرقم
اسم المادة التي 

 تقيم المخرج
 أسلوب التقييم

مستوى األداء 

 المستهدف

Cp1  واتخاذ قرارات مواكبة صياغة إستراتيجيات

للممارسات األخالقية الخاصة بالمهنة ومفاهيم 

التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية المرتبطة 

 ببيئة األعمال.

إدارة التأمين الصحي  
 اختبارات كتابية والضمان االجتماعي

من الطالب  56%
يحققوا عالمة 

07% 

 في المادة مخرجات تعلم البرنامج وصف متطلبات تقييم

رقم 

 المخرج
 لمتطلب تقييم المخرج الوصف التفصيلي

Cp1  عالمات اختيار من متعدد5اختبارات 
  

 

 في المادة مخرجات تعلم البرنامجسلم تقييم أداء متطلب تقييم 

 مؤشرات األداء 
 مستهدف مقبول  أقل من المقبول محكات األداء

المعارف المتضمنة 
 بالوحدات

فهم المفاهيم غير قادر على 
 الرئيسية

قادر على فهم المفاهيم  
 الرئيسية

للمحتههههوى  وصههههفا مفصههههال لديههههه
 المعرفي المتضمن بالوحدات

 

غير قادر احتساب المعادالت  المتضمنة بالوحداتالكفايات 

الرياضية الخاصة بالضمان 

 والتامين

غير قادر احتساب المعادالت 

الرياضية الخاصة بالضمان 

 والتامين

قادر احتساب المعادالت  

الرياضية الخاصة بالضمان 

 بكفاءة عالية والتامين

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

  توضح مبررات اتخاذ القرار
 


