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  العلوم اإلدارية واالقتصادية آلية

  )2010/2011من العام األآاديمي  اإلدارة الصحيةالخطة الجديدة المعتمدة لتخصص (
  

  :المتطلبات التأسيسية وهي: أوال
  :ساعة معتمدة) 23(المقررات اإلجبارية 

رقم 
  المقرر

الساعات   عنوان المقرر
  المعتمدة

المتطلب   الساعات األسبوعية
  عملي  نظري  السابق

      2  2  تعلم آيف تتعلم  0101
    1  2  3  الحاسوب  0102
     3  3  مبادئ اإلحصاء  0103
     1  1  تاريخ القدس  0104
     2  2  )1(اللغة العربية   0111
  0111   2  2  )2(اللغة العربية   0112
      2 2  )1(اللغة اإلنجليزية 0113
  0113    2 2  )2(اللغة اإلنجليزية 0114
  0103    3 3 بحث العلميمناهج ال 0204
      3 3 فلسطين والقضية الفلسطينية 0205
   1 22 23  المجموع 

  
  :ساعات معتمدة من المقررات اآلتية) 6( ة/الطالبيدرس : المقررات االختيارية  - 2

رقم 
  المقرر

الساعات   عنوان المقرر
  المعتمدة

المتطلب   الساعات األسبوعية
  عملي  نظري  السابق

  --  --  3  3  فة االسالميةالثقا  0206
  --  --  3  3  الحضارات البشرية ومنجزاتها  0300
  --  --  3  3  المسؤولية المجتمعية  0306
 -- --  3  3  التعايش مع التكنولوجيا  0307
 -- --  3  3  الحضارة العربية االسالمية  0308
 -- --  3  3  الوطن العربي والتحديات المعاصرة  0409
 -- --  3  3  التربية الوطنية  5336
  --  --  3  3  )1(لغة فرنسية   0211
  0211  --  3  3  )2(لغة فرنسية   0212
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  :ساعة معتمدة) 27( اإلدارة الصحيةلتخصص  المتطلبات األساسية: ثانيا
 الرقم اسم المقرر رقم المقرر م.عدد س متطلب سابق

 .1 مبادئ اإلدارة 4101 3 -
 .2 )1(مبادئ االقتصاد  4121 3 -

 .3 )2(مبادئ االقتصاد  4122 3 4121
 .4 )1(مبادئ المحاسبة  4131 3 -

 .5 )2(مبادئ المحاسبة  4132 3 4131
 .6 مبادئ التسويق 4161 3 4101
4101 3 4102 Business Essentials  7. 

 .8 الرياضيات في اإلدارة 6104 3 -
 .9 مبادئ القانون وحقوق اإلنسان 4171 3 -

 المجموع     27 
 

:ساعة معتمدة) 75( اإلدارة الصحيةالمقررات التخصصية لتخصص : ثالثا  
م .عدد س    اسم المقرر  الرقم

  نظري
  متطلب سابق

  --  3  4123  مدخل إلى الصحة العامة   1
  4101  3  4225  إدارة المستشفيات والمراآز الصحية  2
  ____  3  3110  مبادئ علم النفس  3
  4101  3  4203  التطوير التنظيمي  4
  4171  3  4228  التشريعات الصحية  5
 4101  )1+2(3  4222  نظم المعلومات والسجالت الطبية  6
  4101  3  4220  إدارة اإليواء والتغذية  7
  4122  3 4205  االقتصاد الصحي 8
  4101  3 4208  أخالقيات المهن الصحية 9
  4161  3 4226  العالقات العامة في المؤسسات الصحية 10
  4101  3  4201  شرية ومؤشرات تنميتهاإدارة الموارد الب  11
  4101  3  4305  األنظمة الصحية  12
ساعة 100(ساعتان عملي  4320  )1(تدريب عملي  13

  )تدريبية بموجب ترتيبات خاصة
  4101  3  4328  إدارة المشتريات والمخازن الصحية  14
  0204/ 0102  3  4309  اإلحصاء الحيوي  15
 4101  3  4324  يالتأمين الصحي والضمان االجتماع  16
  0102  )2+1( 3  4322  تطبيقات حاسوبية في المؤسسات الصحية  17
  4132  3  4425  محاسبة تكاليف الخدمات الصحية  18
  4101  3  4427  إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية  19
  4101  3  4428  السياسات الصحية  20
  --  3  4430  علم األوبئة  21
 4101  3  4426  إدارة األزمات   22
  الرقابة اإلدارية في المؤسسات الصحية  23

  
4429  3  4101 
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 4420  )2(تدريب عملي  24
 

ساعة  100(ساعتان عملي  
تدريبية بموجب ترتيبات خاصة 

  )1بعد إنهاء تدريب عملي 
ساعة  100(ساعتان عملي   4440  )3(تدريب عملي   25

تدريبية بموجب ترتيبات خاصة 
  )2بعد إنهاء تدريب عملي 

إنهاء المستوى   )2+1( 3  4499  مشروع التخرج 26    
  الثالث

     75  المجموع
 


