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 جامعة فيالدلفيا

 

                                      0202    :االعتمادتاريخ 

 الثانياإلصدار:  األعمال :كلية

 معتمدةساعات  3                              المستشفيات أدارة :قسم

البكالوريوسمرحلة:  خطة المادة الدراسية                2222-2222الدراسي: العام   

 

 معلومات المادة

 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

 موافقة القسم التدريب الميداني 0380493-4

 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

 قناة التدريب عبر التطبيق 2100-1:0:   د. ناصر سيف

 

 في تدريس المادة م المستخدمالتعل نمط

 النسبة المئوية نمط التعلم

 - التعلم الوجاهي
 %222 إللكترونيالتعلم ا

 

 المادةوصف 

 وصف المادة 

سوف تساعد الطلبة على معايشة بيئة المستشفيات ومنظمات األعمال الصحية، هذه المادة 
وذلك إلكسابهم الخبرة العملية في إحدى مؤسسات األعمال الصحية سواء كانت مؤسسة صحية 

حكومية أو خاصة. فالتدريب يقوم أساسا على مفهوم التعلم بالممارسة والربط بين المفاهيم 
سبها الطلبة كل حسب مجال تخصصه وبين الواقع العملي لبيئة العمل، والمعرفة النظرية التي اكت

 مما يؤدي إلى صقل مهاراتهم ومساعدتهم في اختيار المسار الوظيفي بعد التخرج.
 

 المادةمخرجات تعلم 

 الرقم
 لمادةاتعلم مخرجات 

 يكون قادا علىبنجاح عند اجتياز الطالب مادة التدريب الميداني 

مخرج تعلم رمز 

 المرتبط للبرنامج

 المعرفة

K1  ووضع  المستمر،لتحديد فرص التحسين  الجودة،فهم أنظمة المراقبة التي تتضمن مؤشرات

 معايير األداء ومراقبتها وتحسين الجودة
KP3   

 المهارات
S1  1 ةاالتصال المناسبأدوات من خالل يكتسب مهارة التواصل مع العاملين والمقيمين بالمستشفىPS 

 الكفايات
C1  المعايير وأفضل الممارسات ومقارنتها بالنظام الصحي  للمستشفيات مقابليقيم األداء الحالي

 الشامل
2PC 
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 مصادر التعلم

 دليل التدريب في المستشفيات الكتاب المقرر
  المراجع الداعمةوالكتب 

 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle لكترونية الداعمةالمواقع اإل
 أخرى           افتراضية    منصة تعليمية             مختبر   قاعة دراسية                 البيئة المادية للتدريس

 

 الجدول الزمني والمواضيع المقررة

 المرجع المهام أسلوب التعلم* الموضوع سبوعاأل

1 

ورسالة الكلية، والخطة واهداف  شرح رؤية

ومخرجات تعلم المادة وتطبيق معايير ضمان الجودة 

وسياسات االعتماد، ومشاركة الكلية في برنامج 

 االعتماد الوطني

سياسات االعتماد   

ذات العالقة 

بالطالب، والخطة 

 الدراسية

المبينة في دليل  التعليم التبادلي الديوان 2

التدريب مقابل 

 كل قسم

دليل التدريب 

الميداني المعتمد 

 في القسم
 التعليم التبادلي قسم الجودة 3

 التعليم التبادلي االستقبال والعالقات العامةقسم  4

  التعليم التبادلي السجل الطبي وشؤون المرضى 5

   التعليم التبادلي قسم الطواري 6

   التعليم التبادلي شؤون العاملين 7

   التعليم التبادلي المحاسبةقسم  8

   التعليم التبادلي قسم ادارة الخدمات 9

   التعليم التبادلي قسم المشتريات 10

   التعليم التبادلي تقسم المستودعا 11

   التعليم التبادلي الصيدلية 12

   التعليم التبادلي ادارة السالمة وضبط العدوى 13

   التبادليالتعليم  الخدمات التمريضية 14

   التعليم التبادلي العيادات الخارجية 15

16 
 

 االمتحان النهائي
   

 محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.1 التعلماليب تشمل أس*

 

 مساهمة المادة في تطوير مهارات الطالب

 استخدام التكنلوجيا
 اإلمكانات المتاحةاالطالع على التكنولوجيا المستخدمة في المستشفيات واستعمال بعضها حسب 

 والتواصل مهارات االتصال
والتعامل مع المرضى ضمن إطار حقوق  ،يكتسب الطالب فرص التواصل مع العاملين في المستشفيات باختالف تخصصاتهم

 المرضى ومعايشة البيئة الحقيقية للمستشفيات
 التطبيق العملي في المادة

 القوانين المعتمدة في المستشفيات إطاريكتسب الطالب الخبرة والتطبيق العملي لبعض المهام المبينة في دليل التدريب ضمن 
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   وتوزيع العالمات الطلبةساليب تقييم أ

 العالمة سلوب التقييمأ
 توقيت التقييم 

 )األسبوع الدراسي(

مخرجات تعلم المادة 

 المرتبطة بالتقييم

 K1, S1, C1 61األسبوع  % 40 التقييم االول
 K1, S1, C1 61األسبوع  % 20 *أعمال فصلية

 K1, S1, C1 61األسبوع  % 40 االمتحان النهائي
  61األسبوع  %100 المجموع

 .الخ..... ، عرض تقديمي، امتحان قصير، مشروعقصيرة *تشمل1 واجبات                          

 

 والتقييم التعلممواءمة مخرجات تعلم المادة مع أساليب 

 أسلوب التقييم** أسلوب التعلم* لمادةاتعلم مخرجات  الرقم

 المعرفة   

K1  لتحديد فرص التحسين  الجودة،فهم أنظمة المراقبة التي تتضمن مؤشرات

 ووضع معايير األداء ومراقبتها وتحسين الجودة المستمر،
 المناقشة والمقابلة التبادلي

 المهارات     
S1  أدوات من خالل يكتسب مهارة التواصل مع العاملين والمقيمين بالمستشفى

 ةاالتصال المناسب
 المناقشة والمقابلة 

 الكفايات      
C1  المعايير وأفضل الممارسات ومقارنتها  للمستشفيات مقابليقيم األداء الحالي

 بالنظام الصحي الشامل
 المناقشة والمقابلة 

 اليب التعلم1 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 التقييم1م**تش

 المادةسياسات 

 متطلبات السياسة السياسة

 (.%50مة النهايية هو )الاألدنى للعوالحد ( %00األدنى 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  المةع ، توضع لهادةملعميد 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 ، الساعات المقررة للمادةمن مجموع ( %0:ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

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

( من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهاري يقبلاه عمياد الكلياة، 0%:)

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

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

 المادة وتطبق علية أحكام االنسحا . 

 األكاديمية النزاهة

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

النزاهة األكاديمية القيام بعمل ينتهك بمن يثبت عليه  تعليمات الجامعةالمنصوص عليها في 

 ، حقوق الملكية الفكرية.كاديمية(، التواطؤالغش، االنتحال )السرقة األ 1مثل
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 التي يتم تقييمها في المادةمخرجات تعلم البرنامج 

 البرنامجتعلم مخرجات  الرقم
اسم المادة التي 

 تقيم المخرج
 التقييمأسلوب 

مستوى األداء 

 المستهدف

امتالك المعرفة المهنية بمعايير الجودة واالعتماد  :

للمؤسسات والمجالس ذات الصلة بالقطاعات 

 الصحية

 %00 المناقشة والمقابلة تدريب ميداني

التواصل مع اآلخرين بشكل فعال وكفء باللغتين  2

العربية واإلنجليزية سواء من خالل المحادثات 

 الشفوية أو إعداد التقارير والعروض التقديم

 %00 المناقشة والمقابلة تدريب ميداني

صياغة إستراتيجيات واتخاذ قرارات مواكبة  5

للممارسات األخالقية الخاصة بالمهنة ومفاهيم 

التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية المرتبطة 

 ببيئة األعمال

 %00 والمقابلةالمناقشة  تدريب ميداني

 

 في المادة مخرجات تعلم البرنامج وصف متطلبات تقييم

رقم 

 المخرج
 لمتطلب تقييم المخرج الوصف التفصيلي

K1 مناقشة التقارير وملف التدريب وتقييم المدر  الداخلي والخارجي 

S1 مناقشة التقارير وملف التدريب وتقييم المدر  الداخلي والخارجي 

C1  التقارير وملف التدريب وتقييم المدر  الداخلي والخارجيمناقشة 

 

 

 في المادة مخرجات تعلم البرنامجسلم تقييم أداء متطلب تقييم 

 متميز جيد مقبول اقل من المقبول المجال

 االتصال

 غيا  القدرة العالية 

 على التواصل الفعال 

 شفهيا وكتابة

 على  الضعيفةالقدرة 
 التواصل الفعال

 شفهيا وكتابة  

 على  الجيدةالقدرة 
التواصل الفعال شفهيا 

 وكتابة

 القدرة العالية على 
التواصل الفعال شفهيا 

 وكتابة

 المقيم الخارجي

باالعتماد على نموذج 

التقييم في ملف 

 البرنامج

 متميز جيد مقبول اقل من المقبول

 الداخليالمقيم 

باالعتماد على نموذج 

التقييم في ملف 

 البرنامج

 متميز جيد مقبول اقل من المقبول

 


