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 عة القدس المفتوحةجام
  كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

 
 بطاقة اإلرشاد الذاتي لتخصص اإلدارة الصحية

  

      السنة األولى
 فصل ثاني             فصل اول 

متطلب  رقمه اسم المقرر الرقم 
 سابق

عدد 
 الساعات

 عدد رقمه اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق

 2 --- 1010 تعلم كيف تتعلم  .1
Business Essentials 

2012 3 2010 

 1012 2 1002 -2-لغة عربية  3 --- 1012 الحاسوب  .2

 1003 2 1002 -2-لغة انجليزية  2 --- 1012 1لغة عربية   .3

 2010 3 2010 تسويق. م 2 --- 1003 1لغة انجليزية   .4

 2020 3 2022 -2-اقتصاد . م 3 --- 2010 إدارة بادئم  .5

 2030 3 2032 -2-محاسبة . م 3 --- 2020 -1-اقتصاد . م  .6

     3 --- 2030 -1-محاسبة . م  .7

 11 المجموع
 ساعة

  ساعة 11  
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 جامعة القدس المفتوحة

  كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية
 

 بطاقة اإلرشاد الذاتي لتخصص اإلدارة الصحية
 
          الثانيةسنة ال

 فصل ثاني            فصل اول 

عدد  متطلب سابق رقمه اسم المقرر الرقم
 الساعات

عدد  رقمه اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق

 2010 3 2224 التشريعات الصحية 3 2010 2210 إدارة الموارد البشرية   .7

 --- 3 1012 تاريخ القدس 3 --- 2010 مبادئ القانون وحقوق اإلنسان  .8

مستشفيات إدارة ال 3 --- 1012 الرياضيات في اإلدارة  .9
 والمراكز الصحية

2224 3 2010 

 2010 3 2214 ر التنظيمييالتطو  3 --- 2023 مدخل الى الصحة العامة  .11

 2010 3 2221 إدارة اإليواء والتغذية 3 --- 3001 مبادئ علم النفس  .11

 --- 3 --- مادة اختيارية  3 --- --- مادة حرة   .12

  11   11 المجموع 
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 امعة القدس المفتوحةج

  كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية
 

 بطاقة اإلرشاد الذاتي لتخصص اإلدارة الصحية
 

 
                     الثالثةسنة ال

 فصل ثاني            فصل اول 

متطلب  عدد الساعات  رقمه اسم المقرر الرقم
 سابق

عدد  رقمه اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق

التأمين الصحي  2022 3 2214 د الصحياالقتصا  .1
 والضمان االجتماعي

2322 3 2010 

نظم المعومات والسجالت   .2
 الطبية

 1012 3 2314 اإلحصاء الحيوي 2010 3 2222
1212 

إدارة المشتريات  2010 3 2214 أخالقيات المهن الصحية  .3
 والمخازن  الصحية

2324 3 2010 

العالقات العامة في المؤسسات   .4
 الصحية

 2010 3 2314 األنظمة الصحية 2010 3 2221

تطبيقات حاسوبية في   .5
 المؤسسات الصحية

محاسبة تكاليف  1012 3 2322
 الخدمات الصحية

2224 3 2032 

 --- 2 2321 -1-تدريب عملي       .6

  11    11 المجموع 
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 جامعة القدس المفتوحة
  كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

 
 بطاقة اإلرشاد الذاتي لتخصص اإلدارة الصحية

       الرابعةسنة ال
 فصل ثاني               فصل أول 

عدد  متطلب سابق رقمه اسم المقرر الرقم
 الساعات

عدد  رقمه اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق

إدارة الجودة في  3 --- 2231 علم األوبئة  .1
 المؤسسات الصحية

2221 3 2010 

الرقابة اإلدارية في  3 2010 2221 ألزماتإدارة ا  .2
 المؤسسات الصحية

2224 3 2010 

 --- 3 2244 مشروع التخرج 2 --- 2221 -2-تدريب عملي   .3

 --- 3 --- مادة اختيارية 3 --- --- مادة حرة   .4

فلسطين والقضية  3 --- 1212 مناهج البحث العلمي  .5
 الفلسطينية

1214 3  ---

 --- 2 2221 -3-تدريب عملي       .6

  11   11 المجموع 
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