 6تخصص اإلدارة الصحية
إد ختصنينيص اإلدارة الصنينيحية هنينيو ختصنينيص أكنينيادميي يهنينيدف إىل تنينيوفري كنينيوادر يف اإلدارة
الصحية قادرين على العمل بتميز وكفاءة وفاعلية يف الوظنيائف اإلدارينية املختلفنية يف املؤسسنيات
الصنينينيحية املتنوعنينينية يف فلسنينينيط  ،ويسنينينيتهدف هنينينيذا التخصنينينيص الكنينينيوادر العاملنينينية يف املؤسسنينينيات
الصحية ،وكل من يرغب يف االخنراط يف صناعة املؤسسات الصحية.

األهداف العامة للتخصص:
ت هدف كلية العلوم اإلدارية واالقتصنيادية إىل

قينيق جمموعنية أهنيداف منين طنيري ختصنيص

اإلدارة الصحية:
 .1تعزيز مهارات التفكري االسرتاتيجي والتخطنييط االسنيرتاتيجي لنيدف امللنيتحق مبنيا يؤهلنيهم
لبناء خطط إسرتاتيجية فاعلة للمؤسسات الصحية على أسس راسخة ذات جودة عالية.
 .2تنمينينية القنينيدرات واملهنينيارات السنينيلوكية واإلدارينينية الالزمنينية ومهنينيارات العالقنينيات العامنينية لنينيدف
امللتحق بهذا التخصص ،ومتكينينهم منين تطبينيق املفنياهيم والنظرينيات احلديثنية يف اإلدارة
الصحية يف مؤسساتهم ،ومبا يعزز أداءهم الوظيفي.
 .3إطنينيالع امللنينيتحق علنينيى آخنينير التطنينيورات واملسنينيتجدات يف حقنينيول املعرفنينية اإلدارينينية الصنينيحية
املتخصصة ،وبناء معرفة وثقافنية صنيحية متكاملنية علنيى أسنيس علمينية وتربوينية سنيليمة لنيدف
امللتح ق بالتخصص ،وتعميق العالقة ب اجلوانب النظرية والعلمية منين جهنية ،واجلواننيب
التطبيقية والعملية من جهة أخرف.
 .4تعزيز قدرات التواصل االجتماعي ب امللنيتحق واجملتمنيع منين خنيالل تطنيوير قنيدراتهم علنيى
عقد الفام والفعاليات الصحية للفئات املستهدفة.
 .5تعرينينيف امللنينيتحق مببنينيادي وأسنينيس أخالقينينيات املهنينين الصنينيحية مبنينيا يقنينيود إىل التنينيزامهم بهنينيذه
األخالقيات.
وللحصول على درجنية البكنيالوريوس يف اإلدارة الصنيحية فإننيه جينيب علنيى الطالنيب اكمنيال
دراسة ( )133ساعة معتمدة بنجاي موزعة كما يأتي:
 .1املقررات التأسيسية

( )28ساعة معتمدة

 .2املقررات األساسية

( )27ساعة معتمدة

 .3املقررات التخصصية

( )72ساعة معتمدة

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة
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المقررات التخصصية  /اإلدارة الصحية
رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األةبوعية
نظري

املتطلب ةابق

عملي

 3111مبادي علم النفس

3

3

-

-

 4123مدخل إىل الصحة العامة

3

3

-

-

 4211إدارة املوارد البيرية

3

3

-

4111

 4213التطوير التنظيمي

3

3

-

4111

 4215االقتصاد الصحي

3

3

-

4122

 4218أخالقيات املهن الصحية

3

3

-

4111

 4221إدارة اإليواء والتغذية

3

3

-

4111

3

2

1

4111

3

3

-

4111

3

3

-

4161

 4228التيريعات الصحية

3

3

-

4171

 4315األنظمة الصحية

3

3

-

4111

 4319اإلحصاء احليوي

3

3

-

1214 – 1112

 4321تدريب عملي ( )1ادارة صحية

2

-

2

-

4222
4225
4226

4322

نظم املعلومات والسجالت
الطبية
إدارة املستيفيات واملراكز
الصحية
العالقات العامة يف املؤسسات
الصحية

تطبيقات حاسوبية يف املؤسسات

 111ساعة تدريبية بعد اجتياز 41س  .م

3

1

2

1112

3

3

-

4111

 4328إدارة امليرتيات واملخازد الصحية

3

3

-

4111

 4421تدريب عملي ( )2ادارة صحية

2

-

2

4321

4324

الصحية
التأم الصحي والضماد
االجتماعي
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 111ساعة تدريبية بعد اجتياز  61س  .م

رقم
املقرر

عنوان املقرر

واسبة تكاليف اخلدمات

الساعات
املعتمدة

الساعات
األةبوعية
نظري

املتطلب ةابق

عملي

3

3

-

4132

3

3

-

4111

3

3

-

4111

3

3

-

4111

 4431علم األوبئة

3

3

-

-

 4441تدريب عملي ( )3إدارة صحية

2

-

2

4421

4425

الصحية

 4426إدارة األزمات
4427
4429

إدارة اجلودة الياملة يف
املؤسسات الصحية
الرقابة اإلدارية يف املؤسسات
الصحية

 111ساعة تدريبية بعد اجتياز  81س.م

 4499ميروع التخرج

3

1

2

اجملموع

72

61

11
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انهاء املستوف الثال

توصيف المقررات التخصصية لتخصص اإلدارة الصحية
 3111مبا ئ علم النفس  3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
يهدف هنيذا املقنيرر إىل اإلملنيام باملبنيادي والقنيوان السنييكولوجية العامنية لسنيلوك اإلنسنياد و
التعرف على العوامل واملتغريات اليت

كم السلوك ،وفهم السلوك والتنبنيؤ بنيه واحلكنيم علينيه

من خالل تناول املوضوعات العامنية األساسنيية لعلنيم النينفس ،ويتضنيمن هنيذا املقنيرر التعرينيف بعلنيم
النينفس ،ومننياه البحني يف علنيم النينفس ،ومنينيدارس علنيم النينفس ،واجلهنينياز العصنيا والسنينيلوك،
ودوافع السلوك ،واالنفعاالت ،والعمليات العقلية العليا ،والتعلم ،والفروق الفردينية اليخصنيية،
واجملاالت التطبيقية لعلم النفس.

 4123مدخل إىل الصحة العامة 3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب/ة مبفهوم ومبنيادي وأسنيس الصنيحة العامنية ،ومفهنيوم
املنينيرمل ،وتنينياريخ الصنينيحة العامنينية ،والصنينيحة العامنينية احلديثنينية ،واملهنينيام األساسنينيية للصنينيحة العامنينية،
وعناصر البيئة وصحة اإلنساد ،ويتناول املقرر مفهوم املقاومة واملناعنية ،واحملنيددات االجتماعينية
للصنينيحة ،والتعرينينيف بالعالقنينية ب ني صنينيحة الفنينيرد واألسنينيرة واجملتمنينيع ،والتعرينينيف مببنينيادي الصنينيحة
البيئينينية والصنينيحة املهنينينية ( الوظيفينينية ) والصنينيحة العقلينينية ،ويتننينياول املقنينيرر العالقنينية ب ني العوامنينيل
السكانية والصحة ،واأل اط الصحية يف الدول النامية والدول املتقدمة ،واملسنيتويات املختلفنية
للرقابة الصحية ،ومفهوم وأهمية التثقيف الصحي وغري ذلا.

 4211إ ا ة املوا البش ية  3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يركز هذا املقرر علنيى مفهنيوم املنيوارد البينيرية ومفهنيوم إدارة املنيوارد البينيرية ومفهنيوم
تنمية املوارد البيرية ،وأسس وأساليب

قيق هذه التنمية بصورة مستدامة  ،ويتناول الوظائف

املختلفنينية إلدارة املنينيوارد البينينيرية وأهمهنينيا وظنينيائف ختطنينييط االحتياجنينيات منينين املنينيوارد البينينيرية ،
واالسنينيتقطاب واالختينينيار والتعنينيي و لينينيل وتصنينيميم وتوصنينييف العمنينيل ،وتصنينيميم نظنينيم األجنينيور
والرواتب واحلوافز واملزايا ومكافنيآت نهاينية اخلدمنية ،وتقنيويم أداء العنيامل  ،وختطنييط املسنيار
الوظيفي و س جودة حياة العمل ويتناول هذا املقرر الوضع التنظيمي إلدارة املوارد البيرية،
واملزاينينينيا التنافسنينينيية للمنينينيوارد البينينينيرية ،واإلدارة اإللكرتونينينينية للمنينينيوارد البينينينيرية ،وإدارة املنينينيوارد
البيرية متعددة اجلنسية ،وأسس تطوير رأس املال البيري.
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 4213التطوي التنظيمي  3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر مفهنينيوم التطنينيوير التنظيمنينيي واملسنينياهمات املختلفنينية للفكنينير اإلداري يف
التطنينيوير التنظيمنينيي ،واالجتاهنينيات احلديثنينية يف التطنينيوير التنظيمنينيي ومننينياه التطنينيوير التنظيمنينيي،
ويركز املقرر على تعريف الطالب/ة باسرتاتيجيات التغيري التنظيمي وونيددات ومعوقنيات هنيذا
التغنينييري ،ويتننينيا ول املقنينيرر أيض نياً القنينيوة والصنينيراع يف املنظمنينيات ،ويركنينيز علنينيى إبنينيراز العالقنينية ب ني
التطنينيوير التنظيمنينيي منينين جهنينية ،وجمموعنينية منينيتغريات تنظيمينينية وإدارينينية منينين جهنينية أخنينيرف مثنينيل التنينيوتر
التنظيمي والنيوالء التنظيمنيي وتفنيويض الصنيالحيات وإدارة الوقني وإدارة اجلنيودة الينياملة وإعنيادة
اهلندسنينية واخلصخصنينية واإلبنينيداع وغريهنينيا ،كمنينيا يتننينياول املقنينيرر جتنينيارب بعنينيض النينيدول يف التطنينيوير
التنظيمي.

 4215االقتصا الصحي  3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  4122مبادي االقتصاد ()2
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب/ة بالعناصنير األساسنيية الضنيرورية والالزمنية لتطبينيق
املبنينيادي األساسنينيية للمخرجنينيات ومتطلبنينيات تنينيوفري اخلنينيدمات الصنينيحية والتنينيزود بهنينيا بصنينيورة كفنينيؤة
وفاعلة ،ويركز هذا املقرر على دراسنية و لينيل الفرضنييات النييت جينيب تلبيتهنيا لتقنيديم خنيدمات
صحية على درجة عالية من النجاي وقادرة على املنافسة ،ويهتم هذا املقرر بالنيدم بني النظرينية
االقتصنينيادية احلديثنينية والبحنينيوث االقتصنينيادية احلديثنينية ومينينيكالت السياسنينيات الصنينيحية ويقنينيدمها
كمنينيدخل متكامنينيل خينينيدم حقنينيل اإلدارة الصنينيحية ،ويسنينياهم يف بننينياء أسنينيس منهجينينية تسنينياعد يف
التعنينياطي منينيع القضنينيايا املهمنينية النينييت تواجنينيه تقنينيديم خنينيدمات الرعاينينية الصنينيحية مثنينيل قضنينيايا التموينينيل
وقضايا االرتباط ب املنافع والصحة و االرتباط ب اخلنيدمات الطبينية والصنيحية ،ويتننياول هنيذا
املقنينيرر عنينيرمل اخلنينيدمات الصنينيحية والطلنينيب علنينيى هنينيذه اخلنينيدمات والنينيدور االسنينيرتاتيجي ل،طبنينياء
واملؤسسنينيات الطبينينية ،ويتننينياول الطلنينيب علنينيى خنينيدمات التنينيأم الصنينيحي وعنينيرمل هنينيذه اخلنينيدمات
وإدارتهنينينيا ،ودور احلكومنينينية يف تقنينينيديم خنينينيدمات التنينينيأم الصنينينيحي ،كمنينينيا يتننينينياول هنينينيذا املقنينينيرر
موضوعات متجددة ذات ارتباط باقتصاديات الصحة.
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 4218أخ قيات املهن الصحية  3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يركنينيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى تعرينينيف الطالنينيب/ة مبفهنينيوم أخالقينينيات املهننينية وأخالقينينيات املهنينين
الصنينيحية املختلفنينية ،كمنينيا يتننينياول املقنينيرر النينيرؤف واالجتاهنينيات الفلسنينيطينية املتعنينيددة النينييت تعنينياجل
وتتعنينياطى منينيع املسنينيائل والقضنينيايا األدبينينية واألخالقينينية يف ممارسنينية املهنينين الصنينيحية املختلفنينية ،منينيع
التطنينيرق إىل التينينيريعات واألنظمنينية واللنينيوائح النينييت تتعلنينيق بأخالقينينيات املهنينين الصنينيحية ،وأسنينياليب
واجنينيراءات التعنينياطي منينيع األخطنينياء الصنينيحية النينييت قنينيد تقنينيع يف املؤسسنينيات الصنينيحية ،ويتننينياول هنينيذا
املقنينينيرر أيضنينياً االنعكاسنينينيات النامجنينينية عنينينين االلتنينينيزام بأخالقينينينيات املهننينينية علنينينيى اجملتمنينينيع واملرضنينينيى
والعنينينيامل يف املؤسسنينينيات الصنينينيحية وعلنينينيى مسعنينينية هنينينيذه املؤسسنينينيات ،ويركنينينيز هنينينيذا املقنينينيرر علنينينيى
السياسات واألساليب واألدلة اإلرشادية اليت تساعد يف مراجعة طنيرق العمنيل وتنيدقيقها ملسنياعدة
صانعي القرار يف املؤسسات الصحية على إرساء احللول والقواعد السلوكية املناسنيبة واملقبولنية
يف ضوء معايري وأسس أخالقيات املهن الصحية.

 4221إ ا ة اإليوا والتغذية 3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب/ة باملبنيادي واألسنيس النييت تنيؤدي إىل تقنيديم خنيدمات
اإليواء للمرضى بدرجة عالية من اجلودة ،مع التعريف باخلدمات التكميلية املرتبطنية خبنيدمات
اإليواء ،ويتناول هذا املقرر أسس التغذية السليمة للمرضى وللعامل يف املستينيفيات ،وتعرينيف
الطالب/ة بأسس وضع خطط سليمة إلدارة التغذية بكفاءة وفاعلينية ويركنيز هنيذا املقنيرر أيضنياً
علنينيى أسنينيس إدارة عملينينيات النظافنينية يف املؤسسنينيات الصنينيحية ،واخلطنينيط املختلفنينية لتحقينينيق ذلنينيا،
وطرائنينينيق التنظينينينيف الصنينينيحيحة والفاعلنينينية ،ومينينينيكالت التعامنينينيل مني نيع النفاينينينيات ،وإعنينينيادة تنينينيدوير
النفاينينينيات ،والتعامنينينيل منينينيع احلينينينيرات والقنينينيوارمل ،وإجنينينيراءات صنينينيحة األغذينينينية والرقابنينينية عليهنينينيا،
ومصادر تلوث األطعمة واألشربة ،والتسمم الغذائي ،والتعقيم والتطهري وضنيماد صنيحة أمنياكن
تقديم األطعمة واألشربة وغري ذلا.
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 4222نظ صصم املعلومص صصات والس صص

ت الطبي صصة  3 :سص صصاعات معتمص صصدة ( 2نظ صص ي 1

عملي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر مفهنينيوم نظنينيام املعلومنينيات وأركاننينيه األساسنينيية واألنظمنينية الفرعينينية لنظنينيام
املعلومات وعناصنير النظنيام ومسنيتلزماته الضنيرورية ودوره يف

قينيق جننياي املؤسسنيات الصنيحية،

وجينيري يف هنيذا املقنيرر التعرينيف مببنيادي وأساسنييات التعامنيل منيع السنيجالت الطبينية ،والرتكينينيز
علنينيى كيفينينية معاجلنينية البياننينيات واالسنينيتفادة منينين املعلومنينيات و تعرينينيف الطالنينيب/ة مبفهنينيوم البياننينيات
واملعلومنيات الطبينية وقواعنيد املعرفنية الطبينية وعناصنينير نظنيام املعلومنيات اإلدارينية النييت

قنيق جنينيودة

املستيفى ،كما يتضمن املقرر تعريف الطالب/ة باملفاهيم احلديثة يف جمال السجالت الطبينية
والتطنينينيورات املسنينينيتمرة يف أسنينينياليب ووسنينينيائل تسنينينيجيل وحفنينينيظ واسنينينيرتجاع السنينينيجالت الطبينينينية،
والتطورات اليت تطرأ على مهنة السجالت الطبية وعلى جماالت االستفادة من هنيذه السنيجالت،
والتطورات املستمرة على اذج السجالت الطبينية وأننيواع النمنياذج والتقنيارير املكوننية للسنيجالت
الطبية للمرضى وغريها.

 4225إ ا ة املستشفيات وامل اكز الصحية 3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب/ة مبفهوم املستيفى وتصنينيف املستينيفيات وأنواعهنيا
ووظائفها ،ويتننياول البيئنية الداخلينية والبيئنية اخلارجينية للمستينيفى واملراكنيز الصنيحية ،ومفهنيوم
اخلدمات الصحية وخصائصها وأبعادها ،ويركز املقرر على تعريف الطالب/ة أيضاً بالعمليات
والوظنينيائف اإلدارينينية املتنوعنينية يف املستينينيفى واملراكنينيز الصنينيحية :التخطنينييط والتنظنينييم والتوجينينيه
والرقابة ،كما يتناول أسس ومبادي تصنيميم املستينيفى واملراكنيز الصنيحية ،وجينيري التعرينيف
باألقسام التيخيصية والعالجية واإلدارية والفندقينية يف املستينيفى ،واملخنياطر وبنيرام السنيالمة
يف املستينينيفيات واملراكنينيز الصنينيحية وتقنينيويم أداء املستينينيفى واملراكنينيز الصنينيحية بنينيالرتكيز علنينيى
قياس كفاءة وفاعلية وإنتاجية املستيفى واملراكز الصحية.

227

 4226الع قات العامة ل املؤسسات الصحية  3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  4161مبادي التسويق
ينينيزود هنينيذا املقنينيرر الطالنينيب/ة بفكنينيرة عامنينية عنينين مفهنينيوم تسنينيويق اخلنينيدمات الصنينيحية ونظنينيم
املعلومنينيات التسنينيويقية والتخطنينييط التسنينيويقي للمؤسسنينيات الصنينيحية ،وعناصنينير املنينيزي التسنينيويقي
املختلفة يف قطاع املؤسسات الصحية ،ويهتم املقرر بتعريف الطالب/ة مبفهوم وأهمينية العالقنيات
العامنينية يف املؤسسنينيات الصنينيحية ،ويتننينياول جمنينياالت العالقنينيات العامنينية وتنظنينييم العالقنينيات العامنينية
وختطيط ألنيطة العالقات العامة ومفهوم الرأي العنيام وتكويننيه وتغنييريه وخصائصنيه وأنواعنيه،
واسنينيتخدام االتصنينياالت وأنواعهنينيا يف أنينينيطة العالقنينيات العامنينية وممارسنينيات وتطبيقنينيات العالقنينيات
العامة مع األطراف ذات العالقنية كنياجلمهور والنقابنيات واجملتمنيع احمللنيي واجلهنيات احلكومينية
وغريها.

 4228التش يعات الصحية  3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  4171مبادي القانود وحقوق اإلنساد
يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب/ة على أهم التيريعات الصحية املعمول بهنيا علنيى املسنيتوف
احمللي ،وكذلا جيري التعريف بالتيريعات املهمة يف جمموعة من الدول ،ويتم تسليط الضوء
علنينيى التينينيريعات الصنينيحية النينييت تتعلنينيق باملؤسسنينيات الصنينيحية وتتعلنينيق بالعنينيامل يف هنينيذه املؤسسنينية
وتتعلق باملرضى والتعامل معهم ،وتتعلق بالنقابات املهنية يف املؤسسنيات الصنيحية ،كمنيا يركنيز
املقنينيرر علنينيى التينينيريعات النينييت تتعلنينيق حبنينياالت التقصنينيري الطنينيا منينيع بعنينيض املرضنينيى وأسنينيس وآلينينيات
التعاطي مع هذه احلاالت ،ويركز على التيريعات اليت تهتم بإلزام طواقم املؤسسات الصنيحية
بأخالقيات املهن الصحية.

 4315األنظمة الصحية  3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالنيب/ة مبفهنيوم األنظمنية الصنيحية ،واألننيواع املختلفنية هلنيذه
األنظمة يف العاا ،واحملددات الرئيسة والعناصنير األساسنيية للنظنيام الصنيحي الفاعنيل والننياجح،
ويركز هذا املقرر على األنظمة الصحية املعتمدة يف البلداد العربية.
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 4319اإلحصا احليوي  3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  1112احلاسوب  1214مناه البح العلمي
يركز هذا املقرر على تزويد الطالب/ة باملبادي األساسية للتحليل اإلحصنيائي وتطبيقاتهنيا
علنينينيى املينينينيكالت البيولوجينينينية ،ويتننينينياول املقنينينيرر توزينينينيع االحتمنينينياالت و لينينينيل التنوينينينيع والرتابنينينيط
والتالزم ،ويتناول املقرر أيضاً األساليب اإلحصائية اليت تيمل العالقات ب جمتمعات الدراسة
والعيننينيات ومجنينيع البياننينيات وتنظيمهنينيا و ليلنينيها ،واألسنينياليب اإلحصنينيائية املسنينيتخدمة يف اختبنينيار
الفرضيات ،و ليل التباين ،واألساليب غري البارميرتية.

 4321تد يب عملي ( )1إ ا ة صحية  2 :ساعة معتمدة ( 2عملي)
 111ساعة تدريبية بعد اجتياز  41ساعة معتمدة
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعزينينيز وتطنينيوير املهنينيارات والقنينيدرات العملينينية لنينيدف الطالنينيب/ة وتطبينينيق املعرفنينية
النظرية يف احلقنيل املينيداني منين خنيالل التنيدرب يف إحنيدف املؤسسنيات الصنيحية ملنيدة 111سنياعة عملينية ،
ويكنينينيود ذلنينينيا يف إحنينينيدف املواقنينينيع اإلدارينينينية أو اإلشنينينيرافية أو التنفيذينينينية اإلدارينينينية ذات الصنينينيلة بتخصنينينيص
الطالب/ة يف العملية التدريبية من خالل ترتيبات خاصة بالتعاود ب اجلامعة واملؤسسة الصحية.

 4322تطبيقات حاسوبية ل املؤسسات الصحية  3 :ساعات معتمدة (1نظ ي2 ،عملي)
متطلب سابق  1112احلاسوب
يتناول هنيذا املقنيرر جمموعنية منين التطبيقنيات احلاسنيوبية ذات االرتبنياط بأنينيطة املؤسسنيات
الصحية ،وجينيري تعرينيف الطالنيب/ة علنيى النيفام وتطبيقاتهنيا ومزاياهنيا للمؤسسنيات الصنيحية،
وهذا املقرر يعمل على مواكبة كل ما هو جديد يف جمال هذه التطبيقات.

 4324التأمني الصحي والضمار االلتماعي 3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يهدف هذا املقنيرر إىل تعرينيف الطالنيب/ة باملفنياهيم األساسنيية يف التنيأم الصنيحي وأنواعنيه
وإجراءاتنينيه والعقنينيود القانونينينية للتنينيأم الصنينيحي وأسنينياليب حسنينياب األقسنينياط التأمينينينية ،ومفهنينيوم
الضماد االجتماعي ودور الضماد االجتماعي يف
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قيق رفاهية اجملتمع وسنيعادة املنيواطن فيمنيا

يتعلق مبا قد يتعرمل لنيه املواطننيود منين أخطنيار وإصنيابات عمنيل ،والتعرينيف بالوظنيائف األساسنيية
ملؤسسات الضماد االجتماعي والتأم الصحي.

 4328إ ا ة املشرتيات واملخازر الصحية  3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يركنينينيز هنينينيذا املقنينينيرر علنينينيى تعرينينينيف الطالنينينيب/ة علنينينيى العملينينينيات والوظنينينيائف اإلدارينينينية املتعنينينيددة إلدارة
املينينيرتيات واملخنينينيازد الصنينيحية ،وجينينينيري يف هنينيذا املقنينينيرر تننينياول ماهينينينية وظيفنينية املينينينيرتيات والتخنينينيزين يف
املؤسسنينيات الصنينيحية ،وتنظنينييم وظيفنينية الينينيراء والتخنينيزين ،واسنينيرتاتيجيات الينينيراء املختلفنينية ،و دينينيد
احلجنينيم االقتصنينيادي لطلبينينية الينينيراء ،واختينينيار مصنينيادر الينينيراء املناسنينيبة ،واسنينيتالم املينينيرتيات وفحصنينيها
للتأكنينيد منينين مطابقنينية املواصنينيفات ،والسنينيجالت اخلاصنينية بوظيفنينية الينينيراء ،وتقنينيويم أداء وظيفنينية الينينيراء،
واختينينيار مواقنينيع املخنينيازد وتصنينيحيحها ،و دينينيد مسنينيتويات املخنينيزود واجنينيراءات العمنينيل واملناولنينية والرقابنينية
وغري ذلا.

 4421تد يب عملي ( )2إ ا ة صحية 2 :ساعة معتمدة ( 2عملي)
متطلب سابق  4321تدريب عملي ( 111 )1ساعة تدريبية بعد اجتياز  61ساعة معتمدة
هذا املقرر هو مقرر تكميلي ملقرر التنيدريب العملنيي ( ،)1إذ أد الطالنيب/ة يكمنيل عملينية
التدريب يف مؤسسة صحية يف موقع آخر غري املوقع السنيابق النيذي تنيدرب فينيه لتحقينيق التننيوع يف
عملية التدريب ،وحتنيى ينيتمكن الطالنيب /ة منين

قينيق املزينيد منين النيربط بني اجلواننيب النظرينية

اليت تعلمها واجلوانب التطبيقية يف املؤسسنيات الصنيحية ،وينيتم تقنيويم أداء الطالنيب/ة يف العملينية
التدريبية من خالل ترتيبات خاصة ب اجلامعة واملؤسسة الصحية.

 4425حماسبة تكاليف اخلدمات الصحية  3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
يتننينينياول هنينينيذا املقنينينيرر واسنينينيبة التكنينينياليف منينينين حيني ني طبيعتهنينينيا وأغراضنينينيها ،تصنينينينيفات
التكنينينياليف ،تصنينينيميم نظنينينيام التكنينينياليف ودورة واسنينينيبة التكنينينياليف يف املستينينينيفيات ،ونظنينينيام
واسبة تكاليف أوامر التيغيل ،ونظام التكاليف املعيارية ومجيع اإلجراءات املتعلقة بها منين
حي وضع املعايري و ليل االحنرافات الناجتة عنين تبنياين النتنيائ الفعلينية عنين املعنيايري املوضنيوعة
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وإجراءاتهنينيا احملاسنينيبية ،باإلضنينيافة إىل الطنينيرق املختلفنينية لتوزينينيع تكنينياليف مراكنينيز اخلنينيدمات،
وأخرياً دور واسبة التكاليف يف اختاذ القرارات اإلدارية.

 4426إ ا ة األزمات  3 :ساعات معتمدة (  3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب/ة مبفهوم األزمنية وإدارة األزمنيات ،والتعرينيف بنينيأة
حقل إدارة األزمات ،وأسباب األزمات ،وأنواع األزمنيات ،وأهنيم املننياه املسنيتخدمة يف تينيخيص
األزمات والتنبؤ بآثارها ،كما جيري يف هذا املقرر التعريف باألدوات األساسنيية النييت تسنيتخدم
إلدارة األزمنينينيات بفاعلينينينينية ،والتعرينينينيف باألسنينينينياليب التقليدينينينية وغنينينينيري التقليدينينينية إلدارة األزمنينينينيات،
وسيناريوهات إدارة األزمات ،والتعريف بدور اإلعالم وأدواته يف ظل األزمات ،كمنيا يقنيدم هنيذا
املقرر جمموعة من النماذج الفاعلة إلدارة األزمات ،مع تطبيقات وحاالت عملية من واقع القطاع
الصحي.

 4427إ ا ة اجلو ة الشاملة ل املؤسسات الصحية 3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب/ة مبفهوم اجلودة وإدارة اجلودة الينياملة ودورهنيا يف
النجنينياي املؤسسنينيي وعناصنينير إدارة اجلنينيودة الينينياملة يف املؤسسنينيات الصنينيحية واقتصنينياديات اجلنينيودة
الياملة ،ويتناول هذا املقرر أدوات اجلودة ونظام إدارة اجلودة وأبعاد جنيودة خنيدمات املؤسسنيات
الصحية.

 4429ال قابة اإل ا ية ل املؤسسات الصحية  3 :ساعات معتمدة (3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يعرف هذا املقرر الطالنيب/ة مبفهنيوم املتابعنية والتقنيويم وتطبيقاتهنيا وأهميتهنيا يف املؤسسنيات
الصنينيحية ،وأدوات املتابعنينية والتقنينيويم وأنواعهنينيا وجماالتهنينيا ومراحلنينيها ،وينينيتم الرتكينينيز علنينيى دور
املتابعنينية والتقنينينيويم يف

قينينينيق فاعلينينينية املؤسسنينينيات الصنينيحية وكفنينينياءة خنينينيدمات الرعاينينينية الصنينينيحية

بأشكاهلا وأصنافها املختلفة ،كما يتناول هنيذا املقنيرر مفهنيوم الرقابنية اإلسنيرتاتيجية ،وارتبنياط
الرقابنينية اإلسنينيرتاتيجية بتحقينينيق جننينياي املؤسسنينيات الصنينيحية والتأكنينيد منينين
اإلسرتاتيجي هلذه املؤسسات يف ضوء عملية التخطيط اإلسرتاتيجي.
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قينينيق مؤشنينيرات األداء

 4431علم األوبئة 3 :ساعات معتمدة (  3نظ ي)
يركنيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى تعرينينيف الطالنينيب/ة مبفهنيوم علنينيم األوبئنينية وأهميتنينيه ،ويتننينياول مبنينيادي
وأساليب البح والتقصي يف جمال األوبئة املعدية وغري املعدية ،ويركز علنيى دورات األمنيرامل
واملينينيكالت الصنينيحية املعدينينية منينين حي ني انتينينيارها واالسنينيرتاتيجيات الفاعلنينية واملمكننينية للوقاينينية
منها ،ويركز املقرر عل ى املسببات والوقاية والسنييطرة علنيى هنيذه األمنيرامل متنيى وجنيدت وأينمنيا
وجدت ،ويهتم املقرر بدراسة العادات الغذائية والعادات الصحية عف الزمن ،كما يركنيز هنيذا
املقنينيرر علنينيى إجنينيراء مقارننينيات ب ني صنينيفات جمموعنينيات تعرض ني للمنينيرمل وجمموعنينيات ا تتعنينيرمل
لنفس املرمل للوصول إىل منه متكامل يف تقييم املخاطر وتيخيص املسببات.

 4441تد يب عملي ( )3إ ا ة صحية 2 :ساعة معتمدة ( 2عملي)
متطلنينيب سنينيابق  4421تنينيدريب عملنينيي ( 111 ، )2سنينياعة تدريبينينية بعنينيد اجتينينياز  81سنينياعة
معتمدة
هنينيذا املقنينيرر تكميلنينيي ملقنينيرر التنينيدريب العملنينيي ( ،)1والتنينيدريب العملنينيي ( ،)2وينينيتم يف هنينيذا
املقرر توجيه الطالب/ة حنو أ اط متخصصة من التنيدريب املتقنيدم النييت متكننيه منين االخننيراط
يف سوق العمل بنجاي ،وتساعد الطالب على بناء مهنيارات ختصصنيية عالينية ضنيمن عملينية التننيوع
يف التنينينيدريب ،ومنينينين خنينينيالل النينينيربط بنيني اجلواننينينيب النظرينينينية واجلواننينينيب التطبيقينينينية يف املؤسسنينينيات
الصحية ،ويتم تقويم أداء الطالب/ة يف العملية التدريبية من خالل ترتيبات خاصة بني اجلامعنية
واملؤسسة الصحية.

 4499مش وع التخ ج 3 :ساعات معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  5263إحصاء تطبيقي ،إنهاء املستوف الثال
يعنينيد مقنينيرر مينينيروع التخنينيرج مقنينيررًا مينينيدانياً يعنينيزز القنينيدرات واملهنينيارات البحثينينية لنينيدف
الطالب/ة ،وال ضري اد ييرتك أكثر من طالب وحبد اقصى ثالثة طنيالب يف اجننياز املينيروع،
وينبغي أد تكود امليكلة البحثية ضمن املؤسسات ذات العالقة وضمن أحد اجملاالت الرئيسة
لتخصص الطالب/ة ،ويقدم من خالل هذا امليروع جمموعة من املقرتحات الريادية يف ضنيوء منيا
ينينيتم التوصنينيل إلينينيه منينين نتنينيائ واسنينيتنتاجات اسنينيتنادا إىل املفنينياهيم واملهنينيارات واملعنينيارف النينييت تعلمهنينيا
الطلبة يف هذا التخصص
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