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 :المادةوصف 

في  المستفيايات   التزويد والمستودعاتإدارة  و خصوصية يتضمن المساق عرضاً لطبيعة و أهمية
الميييواد و أهيييدار اردارة الاعالييية لاميييواد فييي  المستفيييايات  و الطيييرق و  المستفييياد ردارة و خطييية
المتبعية لتقيييايا و الطيرق الةميية المسيتخدمة في  إعيداد الخطية  و م فيرات  و السياسيات األنفطة

و المواد التالاة و طرق التخاص منايا و معالجتايا  و أنفيطة  تيييم هذه الخطة  و إجراءات الفراء 
 .وجرد التخزين و عماياته من تخطيط و رقابة و تنظيم و تسعير

 
 

 :المادةأهداف 
 ف  نااية المساق يتوقع من الطالب : 

  ودورهييا فيي  تنايييذ واسييتمرارية العمايييات الع جييية  التزويييد والمسييتودعاتإدارة أن يييدرأ أهمييية
 .والتفخيصية ف  المستفاد

  ا  المستفيايات والطيرق والوسيا   التزويد والمسيتودعاتأن يدرأ الطبيعة الخاصة ألهدار ادارة
و ةييير تختايير تطبييييات هييذه األهييدار فيي  المستفييايات عناييا فيي  الةايايية بتقييييق هييذه األهييدار 

 .ر الصقيةغيرها من الم سسات غي
  أن يصنر المواد الطبية وغير الطبية المستخدمة ف  المستفايات وأن ييدرأ خصوصييتاا وةيير

 .التزويد والمستودعاتإدارة على نظام ادارة ت ثر هذه الخصوصية
  ف  المستفاد و إجراءاتاا  المفترياتان يتتبع التساس  المنطي  لعمايات و أنفطة إدارة

 المختااة.
 والجرد والرقابة على المخزون نظام التخزين و العمليات المخزنية في المستشفيات أن يفهم ويستوعب. 
 .أن يةّون تصوراً أولياً لخطة متةاماة لمواد المستفاد بعناصرها و مةوناتاا المختااة 
 .أن يترجم الخطة إلد موازنة تيديرية أولية لامواد 

 

 :Learning outcomesالتعلم ومهارات نتائج 
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   ماارات اردراأ ومقاةاة األفةارCognitive skills   
   اثنيياء  أسيي اةميين خيي   المناقفيية واعجابيية عاييد مييا يطيير  ميين اةتسيياب الطالييب ماييارة التااعيي

 المقاضرة
  ماارات اعتصا  والتواص  األةاديم  )ميع المصيادر واألفيخاص تنميةCommunication 

skills ) 
  الط ب وذلأ من خ   العم  ضمن مجموعات.تيوية رو  العم  الجماع  بين 
 ماارات عماية خاصة بالتخصص والمانة ذات الع قة 
 Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 
 .اةتساب الطالب ماارة التقاي   واتخاذ اليرارات وفيا لمعطيات التقاي  الت  يص  الياا 
 

 طرق التدريس:

 عات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرهامحاضرات، مجمو
 

 أدوات التقييم:

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

األول االمتحان  20 
 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي
 20 التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ المشاريع

 100 المجموع

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

 ودورها ف  المستفايات والم سسات الصقية التزويد والجردطبيعة ادارة  *
 في المؤسسات الصحية و المؤسسات غير الصحية التزويدالمقارنة بين إدارة *

 مواد المستشفيات كماً و نوعاً العوامل المؤثرة في *

(1) 

 -:طبيعة المواد المستخدمة ف  المستفايات والم سسات الصقية 
 أسس تصنيف مواد المستشفيات  -

 -:التصيفات المعتمدة لمواد المستشفيات -

 معدات و أجازة طبية و غير طبية 
       مواد و أدوية ةيميا ية 
 مواد غذا ية 
 منزل  ومواد عامة دبيرأثاث و مواد ت 

نشاط للطلبة: يوزع على الطلبة قائمة بالمواد الرئيسية الموجودة في المستشفى ويطلب منهم 

 تصنيفها الى: مواد طبية ،مواد غير طبية، اجهزة ومعدات طبية واجهزة ومعدات غير طبية

 

(2) 

فييي   التزوييييدالتنظيميييية   والتنظييييم اليييداخا  ردراة  اعرتباطييياتالموقيييع التنظيمييي    
 -:المستفايات 

  ف  المستفايات  التزويدإدارة و تنظيم إدارة 
 و العوام  الم ثرة فيه  موقع التنظيمال 
  ع قاتاا التنظيمية مع اردارات األخرى 
 تنظيماا الداخا  و العوام  الم ثرة فيه 
   أوجه التنظيم الداخا 
  خصوصييية مييواد المستفييايات و ت ثيرهييا عاييد التنظيييم

 أعمالاا.و عاد أنفطتاا و  التزويدالداخا  ردارة 

(3) 
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 مراق  وساساة عماية التزويد ف  المستفاد 
 في المستشفيات التزويددارة نشاط للطلبة: يطلب من الطلبة وضع هيكل تنظيمي مقترح  إل

 ويتم مناقشة عمل الطلبة في الصف.

 -:جودة الفراء 
  تعريااا 
 ثرة فياامالعوام  ال  
  ساطة تقديد الجودة 
 معايير الجودة 
 طرق وصر الجودة 
 طرق فقصمستوى الجودة 

(4)  

 استراتيجيات الفراء:
 الفراء يةاستيراتيجتعريا 
 المرةزية وال مرةزية ف  الفراء 
 قسب القاجة او الةميات الدنيا الفراء يةاستيراتيج 
 ام التصنيع الفراء يةاستيراتيج 
 لاتخزين)الفراء الميدم( الفراء يةاستيراتيج 
 لغرض المضاربة الفراء يةاستيراتيج 
 الفراء ة المبادلة ف استراتيجي 
اختياراستراتيجيات الشراء التي تناسب المستشفيات في االردن نشاط للطلبة: يطلب من الطلبة 

 .ومناقشتها في الصف

 

(5) 

 لطابية الفراء:تقديد القجم اعقتصادي 
  العوامييي  المييي ثرة عايييد ةميييية الميييواد الميييواد الواجيييب

توفرهييا) طريييية ارنتيياف  ظييرور العييرض والطاييب  
 قرةة األسعار  اليدرة المالية لامستفاد(

    تقيييييدد القجييييم اعقتصييييادي لطابيييييية العواميييي  التيييي
 )تةالير ارقتااظ بالمخزون  نايات الفراء(الفراء

 

(6) 
االمتحان 

 األول

 األحد

 

 تقديد القجم اعقتصادي لطابية الفراء) الجزء الثان (: 
  تقديد القجم اعقتصادي لطابية الفراءطرق: 

 استخدام الجدو  التتابع  .1
 طريية المعادلة الجذرية .2
 طريية الرسوم البيانية .3

 نشاط للطلبة: تمارين صفية على طرق تحديد الحجم االقتصادي لطلبية الشراء

(7) 

 

 

 :الفراء المناسباختيار مصدر 
 فوا د اختيار المورد المناسب 
  عوام  اختيار الموردين 
 مراق  اختيار المورد المناسب 
 فن التااوض مع الموردين 
  وسا   تنمية الع قات الطيبة مع الموردين 

 

 (8) 

 :است م وفقص المفتريات 
 است م وفقص المفتريات اهمية وأهدار 
 المفترياتاست م وفقص مراق  عماية 

 ارست م والاقص الظاهري .1
 الاقص الدقيق .2

   مةان فقص طابية الفراء )الاقيص داخي  المستفياد
 الاقص خارف المستفاد( 

  است م اراقصوتيريرال 
 

(9) 



 4 

 :تيييم اداء وظياة الفراء
  تيييم اداء وظياة الفراءمااوم 
   تيييم اداء وظياة الفراءاهدار 
  اداء وظياة الفراءتيييم الجاات الت  تيوم ب 
  تيييم اداء وظياة الفراءمعايير 
  المقييور التنظيميي   تيييم اداء وظيايية الفييراءمقيياور (

المقيييور ارداري  مقيييور الع قيييات العامييية  مقيييور 
 نتا ج اعداء(

 
 

(10) 

 المااهيم األساسية ردارة المخزون:
 ماهية وظياة التخزين واهميتاا 
  توصير المواد 
  تبويب المواد 
  ترميز المواد 

(11) 
االمتحان 

  الثاني

 

 :التخزينوإدارة  تنظيم 
 التخزين واهميتاا )إدارة(وظياة تنظيم  ماهية 
   وساطاتاا التخزين )إدارة(وظياةمس وليات وماام 
   الاية  التنظيم  ردارة المخازن ف  المستفايات 
  العاماون ف  ادارة المخازن 
 المرةزية وال  مرةزية ف  التخزين 

 

(12) 

 تخطيط المخزون:
 واهمية تخطيط المخزون ماهية 
  فوا د تخطيط المخزون 
  العوام  ال ثرة ف  تخطيط المخزون 
  اختيار المخازن المناسبة 
  موقع المخازن ف  المستفاد 
  تصميم المخازن وصيانتاا 
  انواع المخزون 
    تقدييييد مسيييتويات المخيييزون) القيييد األدنيييد لامخيييزون

 نيطة)مستوى ( اعادة الطاب
المواد في  مستويات المخزون لبعض نشاط للطلبة: تمارين صفية على طرق تحديد 

 المستشفى

(13) 

 اجراءات التخزين:
 ارست م من الموردين 
  ني  المواد من المخازن الر يسية الد المخازن الارعية 
  ارجاع المواد 
  فيدان وتار المواد 
   اجيراءات اعخييراف والصييرر) سيياطة الصييرر  تقييييق

 الصرر توقيت الصرر  طرق الصرر(
  مسأ السج ت ونظام المعاومات المخزنية 

 

(14) 

 والجرد: الرقابة عاد المخزون
  الرقابة عاد المخزون تعرير 
  الرقابة عاد المخزون اهدار 
  الرقابة عاد المخزون مجاعت 
  الرقابة عاد المخزون مس ولية 
 تعرير عماية الجرد وأهميتاا 
 ) انواع الجرد) الجرد الدوري  الجرد المااج ء 

(15) 
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 (16) اعمتقان الناا  فترة  

 

االمتحان 

 النهائي
 (17) تسليم النتائج

 
 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

 الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة                  هليمعدل ما يحتاج إ

 

 سياسة الدوام )المواظبه(

إذا غرا  الطالرب أكثرر مرن ومن مجموع الساعات المقرررة للمرادة.  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من  %(15)

التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلر  المادةصفرفراً ، أمرا إذا كران الغيرا  بسربب المرر  او 

ليرة أحكرام لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرر  المرادة ، يعتبرر منسرحباً مرن تلر  المرادة وتطبر  ع

 االنسحا . 

 :المراجـع

 الكتب1-

 .المسيرة ، دار 3، طد. سليمان عبيدات و مصطفى شاويش ادارة المواد: الشراء والتخزين 

 2010للنشر، عمان،

  مبادئ ادارة المواد بالمستشفيات، د. زهير حنفي علي، مطبعة النهضة العربية، هيئة المعاهد

 بغداد العراق. -الفنية

 Effective Hospital Material Management . Edward D. Sanderson 

Rockvlle: An Aspen pub. 

 2-المجالت العلمية

1. Material Management Health Care  

2. International Journal of Physical Distribution & Logistics 

 3-المواقع االلكترونية
management.html-materials-hospital-http://www.accessmylibrary.com/archive/3648 

 

http://www.unboundmedicine.com/medline/ebm/mesh/Materials_Management,_

Hospital 

http://www.accessmylibrary.com/archive/3648-hospital-materials-management.html
http://www.accessmylibrary.com/archive/3648-hospital-materials-management.html
http://www.unboundmedicine.com/medline/ebm/mesh/Materials_Management,_Hospital
http://www.unboundmedicine.com/medline/ebm/mesh/Materials_Management,_Hospital

