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 اإلدارة الصحية تخصص. 6

 خمجرات  اتعلم  اقمصووة:: أوال:

حتقيةق  رجةات    (اإلدارة الصةحية يتوقع من الطالب/ة بعد إنتهائ /ا من متطلبات برنةام  ) 

 التعلم املقصودة يف اجملاالت التالية:

 املعرفة والفهم:

 ويتحقق هذا املستوو من جيمل املعرفة والفهم واإلستيعاب ملا يلي: 

 املفاهيم ومصطلحات اإلدارة الصحية. .1
 جيصائص اإلدارة الصحية ووظائفها. .2
 طرق واساليب اإلدارة يف املؤسسات الصحية. .3

  إلدراكية(:املهارات الذهنية ) ا 

 ويتحقق هذا املستوو من جيمل التالية:
  .ستنتاجات الوظيفية منهاإلوحتليل ااحلديثة  الصحية حل املشكمت اإلدارية .1
 إدراك أهداف وفلسفة علم اإلدارة الصحية وطرق توظيفها. .2

  :العملية أو املهنية تاملهارا

 ويتحقق هذا املستوو من جيمل التالية:

كري والتاطيا اإلسرتاتيجي ومؤهل وبناء جيطا إسرتاتيجية إستادام مهارات التف .1

 فاعلة للمؤسسات الصحية علو اسس راساة ذات جودة عالية.
 تطبيق النظريات واملفاهيم احلديثة يف اإلدارة الصحية مما يعبز األداء الوظيفي. .2

 ومن أهمها: املهارات املنقولة / العامة:

 املهارات السلوكية واإلدارية ومهارات  .1
 العمقات العامة احلديثة يف اإلدارة الصحية. .2
 البحث العلمي وأساليبة وأدوات  يف جمال اإلدارة الصحية. .3
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 ومن أهمها القدرة علو: مهارات االتصال وتقنية املعلومات:

توظيف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف التواصل مع املستفيدين من اخلدمات  .1

 يات الصحية للفئات املستهدفة.الصحية وإدارة الربام  والفعال
مهارات استادام تكنولوجيا املعلومات يف عمليات اإلتصال والتواصل بهدف إيصال  .2

 الرسائل والتوعية الصحية.
 ومن أهمها: الجتاهات والقيم والبعد األجيمقي:ا

 مدركًا ملباديء وأسس أجيمقيات املهن الصحية. .1
 ألبناء اجملتمع.  اإللتبام واإلسهام يف احلفاظ علو بيئة صحية .2

 فجرص اتلمل:ثتنيًت: 

البةةةدء رشةةةاريعهم اخلاصةةةة أو العمةةةل يف مةةن   مإعةةةدادا مناسةةةبًا ميكةةةنه/ة إعةةداد الطالةةةب 

 املؤسسات يف القطاعيني العام واخلاص ومن أهمها:

 املؤسسات الصحية العامة واخلاصة. .1
 املؤسسات الصحية التعليمية . .2

 

 قمنفجرة:ثتتثًت: معطمبت  ختوص اإلةار: اتوحية/ا

للحصةول علةةو درجةةة البكةةالوريوس يف ختصةةص اإلدارة الصةةحية/املنفرد، علةةو الطالةةب ان  

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:123يتم بنجاح )

 

 

 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 21 - 3 18 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 81 - 12 69 متطلبات التاصص

 6 6 - - ات حرةمقرر

 123 اجملموع



 

39 
 

 :/ التخصص المنفرد المقررات التخصصية. 1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:81تتكون هذه املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي69: وتتكون من  إجباريةمقررات تخصصية  .1 .1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 سبوعيةاأل
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 4101 - 3 3 أساسيات االعمال )باللغة االجنليبية( 4102

 4121 - 3 3 (2مبادئ االقتصاد ) 4122

 - - 3 3 مدجيل اىل الصحة العامة 4123

 4131 - 3 3 (2مبادئ احملاسبة ) 4132

 4101 - 3 3 إدارة املوارد البشرية 4201

 4122 - 3 3 حياالقتصاد الص 4205

 4101 - 3 3 اجيمقيات املهن الصحية 4208

 4101 - 3 3 إدارة االيواء والتغذية 4220

 4101 1 2 3 نظم املعلومات والسجمت الطبية 4222

 4101 - 3 3 إدارة املستشفيات واملراكب الصحية 4225

 - - 3 3 التشريعات الصحية 4228

 0102 - 3 3 االحصاء احليوي 4309

4320 
ساعة  100) (1تدريب عملي )

 تدريب(
3 - 3 

إجتياز ما ال 

 60يقل عن 

 ساعة معتمدة

4322 
تطبيقات حاسوبية يف املؤسسات 

 الصحية
3 1 2 0102 

 4101 - 3 3 التأمني الصحي والضمان االجتماعي 4324

 4101 - 3 3 ادارة املشرتيات واملاازن الصحية 4328

 3 - 3 (2تدريب عملي ) 4321

ياز ما ال إجت

 75يقل عن 

 ساعة معتمدة

 4132 - 3 3 حماسبة نكاليف اخلدمات الصحية 4425

 4101 - 3 3 إدارة االزمات 4426
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 سبوعيةاأل
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

4427 
إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات 

 الصحية
3 3 - 4101 

 4101 - 3 3 الرقابة االدارية يف املؤسسات الصحية 4429

 - - 3 3 علم االوبئة 4430

 2 1 3 التارج مشروع 4499
، إنهاء 5303

 املستوو الثالث

  11 58 69 اجملموع

 

معتمدة يختارها الطالب من  ساعة( 12مقررات تخصصية اختيارية: وتتكون من   .2.1

 المقررات اآلتية:

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 م النفسمبادئ عل 3110

 - - 3 3 مبادئ القانون وحقوق االنسان 4171

 4101 - 3 3 السلوك التنظيمي 4202

 4101 - 3 3 التطوير التنظيمي 4203

 4161 - 3 3 العمقات العامة يف املؤسسات الصحية 4226

 - - 3 3 الرياضيات يف االدارة 4237

 4161 - 3 3 تسويق اخلدمات 4260

 4101 - 3 3 االسرتاتيجية االدارة 4306

 4122 - 3 3 اقتصاديات املوارد والبيئة 4311

 4161 - 3 3 تسويق اخلدمات الصحية 4313

 4122 - 3 3 االقتصاد الفلسطيين 4421

 4101، 0102 1 2 3 إدارة املشاريع 4451
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 المقررات الحرة:  .2

ن بةةني متطلبةةات التاصةةص مةةن داجيةةل كليتةة  )مةة  ( سةةاعات معتمةةدة6يسةةتطيع الطالةةب اجيتيةةار )

/ جيةةةارج اخلطةةةة الدراسةةةية    مةةةن ختصصةةةات اجلامعةةةة    مةةةن أي ختصةةةص  جيةةةر   االجيتياريةةةة( أو 

ون املةةادة التعليميةةة مكةةررًا يف مقةةررات   علةةو أن ال يكةةون مضةةم كمقةةررات حةةرة    لتاصصةة ،

 .وأن ال تكون ممنوعة من التاصص أجيرو كمًا و/أو كيفًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


