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 0380111: المــادةرقم  منظمات األعمال الصحية إدارة :المــادةن اعنو
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 المكتبية
 البريد اإللكتروني

 32406 أستاذ مساعد أشرف أبو عاقولهد. 
 

 aabuaaqoulah@philadephia.edu.jo 

 

 :المادةوصف 

تقذذديمها ي  وأنمذذا الرعايذذة الصذذحية وال،بيذذةي وتصذذنيداتها و ذذدماتهاي  أسسذذومباد هذذ ا المسذذا  تناولي

ي الدعذذاللرعايذذة الصذذحية لنظذذاا ا األساسذذيةبذذيا الةصذذا   يومسذذتوياتهاي وعناهذذرلا المةت.دذذة . كمذذا 

نذذذاقف مدذذذاليم الحاطذذذة وال،.ذذذب يشذذذرظ نظذذذاا الرعايذذذة الصذذذحية ومكوناتذذذه وعناهذذذر  المةت.دذذذة. ويو

وضذذن نظذذم توهذذيت  ذذدمات الرعايذذة الصذذحية ون،اقهذذا يالرعايذذة الصذذحيةي وواالسذذتةداا  ذذي م ذذال 

 وم االتها ومواردلا وبحوثها .  وإدارتها
 

 

 :المادةأهداف 

 : إن ي نهاية المسا  يتوقع ما ال،الب 

  يدر  بيا مداليم الرعاية الصحيةي والةدمات الصحيةي والرعاية ال،بيذة والصذحة العامذة ي والةذدمات

 ية )المستشدوية( .الصحية المؤسس

  لكت هنف منها . األنش،ةواأللدافيصنف الةدمات الصحية ويحدد  بيعة 

   المةت.دة لتقديم الةدمات الصحيةي و بيعة و صا   كت نمط منها . األنما يحدد 

  يميذذب بذذيا المسذذتويات المةت.دذذة ل.رعايذذة الصذذحية ويسذذتوعب الميذذة لذذ ا التمييذذب  ذذي تنظذذيم الةذذدمات

 الصحية .

  لرعاية الصحية وكيدية تدا .ها وتراب،ها معاً .لنظاا ا ي.م بألم العناهر المكونة 

 .يقيم الرعاية الصحية  ي اي نظاا هحي و قاً لمعايير و صا   الرعاية الصحية ال يدة 

  اسذذذتةداا المذذذد ت النظمذذذييذذذتدح  بر يذذذة ناقذذذدة نظذذذاا الرعايذذذة الصذذذحية مذذذا  ذذذ لSystem 

Approachصا   النظاا  و هم ساسيةح.يت مكوناته االلت . 

  يدرك المية ت،بيق المباديء االدارية  ي نظم وانش،ة توهيت الةدمات الصحية والدوا ذد التذي يحققهذا

 ذلك 

  الت اريذذذذذة  –يدذذذذذر  بذذذذذيا ادارة الةذذذذذدمات الصذذذذذحية وادارة الةذذذذذدمات واالنشذذذذذ،ة  يذذذذذر الصذذذذذحية

 والصناعية....الخ .



 2 

 

 :الكتاب المقرر
 دار وا ت ل.نشر.( مباد  االدارة  ي المنظمات الصحية. 2015د.  الب سن ق د. موسى  ير الديا )

 

 :Learning Outcomesنتائج ومهارات التعلم 

 

   مهارات اإلدراك ومحاكاة األ كارCognitive Skills 

  اثناء  المحاضرةاكتساب ال،الب مهارة التداعت ما   ل المناقشة واالطابة ع.ى ما ي،رظ ما أسئ.ة 

 ( Communication Skillsتنمية مهارات االتصال والتواهت األكاديمي )مع المصادر واألشةاص 

 .تقوية روظ العمت ال ماعي بيا ال، ب وذلك ما   ل العمت ضما م موعات 

 مهارات عم.ية  اهة بالتةص  والمهنة ذات الع قة 

 Practical   And/ Or Professional Skills (Transferable Skills) 

 .اكتساب ال،الب مهارة التح.يت  واتةاذ القرارات و قا لمع،يات التح.يت التي يصت اليها 
 

 ججج

 

 طرق التدريس:

 محاضراتي م موعات نقاش
 

 :وتوزيع العالمات أدوات التقييم

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النها ي

التقارير/ المشاريع البحثية/ اال تبارات القصيرة/الواطبات الدراسية/ 

 المشاريع
20 

 100 الم موع

 

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

المواضيع األساسية والمساندة  

 التي ستغطى
 األسبوع

  مداليم االدارة الصحية 

 المية الرعاية الصحية 

 صا   االدارة الصحية  

 األول

 

 تحضير موضوع عن االدارة الصحية

  نشأة وت،ور الرعاية

 الصحية

 الحضارة القديمة 

 الحضارة االس مية 

 الحضارة الحديثة 

 

 الثاني

 

 

 الرسالة الصحية 

 تقديم  دمة شام.ة 

 الثالث
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 صا   الةدمة الصحية  

  قيادة مدير متةص  او

 قيادة  بيب

 

  المؤسسات التة،يط  ي

 الصحية

 انش،ة التة،يط 

 أنواع التة،يط 

 معايير التة،يط 

 الرابع

 

 

  التنظيم  ي المؤسسات

 الصحية

 مباد  التنظيم 

 صا   التنظيم  

 تصميم ليكت تنظيمي 

  النموذج االداري لمنظمة

 الرعاية الصحية

 الخامس

 

 االمتحان األول

 

  التوطيه  ي المنظمة

 الصحية

 مباد  التوطيه 

 

 السادس

 االمتحان االول

 عمل خطة لمعالجة مشكلة ما في مستشفى
 القيادة 

 الصراع 

 

 السابع

 

  الرقابة ومؤشرات

 االداء

 ألمية الرقابة 

  وات العم.ية، 

 الرقابية

 مؤشرات االداء 

 الثامن

 

 

 إدارة الموارد البشرية 

 ألداف إدارة الموارد 

 وظا ف إدارة الموارد 

 تقييم االداء 

 التاسع

 

 

  المهنةأ  قيات 

 المسؤولية القانونية 

 المسؤولية االطتماعية 

 العاشر

 

 موعد تسليم الخطة

 إدارة ال ودة الشام.ة 

  المرتكبات االساسية إلدارة

 ال ودة

  

 الحادي عشر 

 االمتحان الثاني
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كت  الب يتحدث عا الموضوع 

 ال ي تم تحضير 
 طودة الةدمة 

 تك.دة ال ودة 

 

 الثاني عشر

 

   المنظمات الصحيةاالعتماد  ي 

 طوا ب ال ودة 

 الثالث عشر

 

  وظا ف المنظمات الصحية 

 الوظيدة المالية 

 وظيدة اال راد 

 الرابع عشر

 

  وظيدة التسويق 

 وظيدة السياحة الع طية 

 وظيدة الع قات العامة 

 الخامس عشر

 

  
 مراطعة

 السادس عشر

 تحان النهائياالم

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

 ال،الب ما الدراسة واالعداد ل.مادة يساوي ساعتيا لكت محاضرة ما  ئة الةمسيا دقيقة                  هليما يحتاج إمعدل 

 

 سياسة الدوام )المواظبه(

إذا  ذاب ال،الذب أكثذر مذا وما م موع الساعات المقذررة ل.مذادة.  %(15)ال يسمن ل.،الب بالتغيب أكثر ما 

ما م موع الساعات المقررة ل.مادة دون ع ر مرضي أو قهري يقب.ه عميد الك.يةي يحرا ما  %(15)

التقدا ل متحان النها ي وتعتبر نتي ته  ي ت.ذك المادة)هذدراً(ي أمذا إذا كذان الغيذاب بسذبب المذر  او 

.يذة أحكذاا لع ر قهري يقب.ه عميد الك.ية التي ت،ذرظ المذادة ي يعتبذر منسذحباً مذا ت.ذك المذادة وت،بذق ع

 االنسحاب. 

 

 المراجـع

 الكتب -
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