
 

 

 

 

 

 
 

 يهدف البرنامج الى تزويد امللتحقين به باملهارات التاليــــــــــــة:

 ت وعيــاتات ومبتبــرات وم احــز اــوية بــاللةاتر امل فلــة للالــو  ــس م ــا  ال ــ ون رفــد القعــاص المــمس مــا م   ــ يا

 .الخ(.....اإلتارية )أعلا  سل تاريا، املواسبة، الاالقات الاامة، االستقبا  ..

 اإلللترونية. علا  السجالت العبية واملالةماتإح اب امل ارحين املهارات واملاارف  س أ 

 واإلتارة الصويةساسية لل عاية الصوية  افي  اأ تا يف امل ارحين بامل. 

 تازيز ماارف امل ارحين  س فه  وتحليو الاللية اإلتارية والنلةذج االتارى  س امل    يات. 

 صقو قدرات امل ارحين  س تحليو وتراسة محيط املنظلة الصوية. 

 تنلية مهارات امل ارحين  س ملارسة أتوارف  اإلتارية بل اءة وفاعلية. 

 

  الناجوين  س الثانةية الاامه والذيا ل  يحال ه  الوظ الحلا  تراسته  الجاماية وي غبةن بالومة  على شهاته

 تبلةم تدريبي.

  الذيا ل  يحال ه  الوظ  س الن اح  س الثانةية الاامه ولديه  ال غبة  س الومة  على مهارات اتارية ت فله  للالو  س

 سةق الالو املولس.

 ةن  س فذا املجا  وال اغبين بتعةي  مهاراته  االتارية وال نية.الاامل 
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 25 ت ةيق الخدمات الصوية  .1

 25 إتارة القةى الب  ية  .2

 25 مباتئ االتارة املالية والتأمين الممس  .3

 25 سياسات وقةانين وانظلة واخالقيات الالو الممس  .4
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للفصل الثاني مجموع الساعات   160 
 80 امليداني التدريب الاللس  

 ( 400 ) ساعة   المجموع الكلي  



  
 يرموكـــــــــــــعة الــــــــجام

 في المهنيوصف مساقات برنامج الدبلوم 
 الخدمات الصحية ادارة المستشفيات و
 

 األول لــــــــالفص
 

 الخدمات الصحيةو  إدارة المستشفيات في مبادئ .1
يـة االدار التنظيمية و واألدوار  مبادىءالمفاهيم والبما فيها  في التنظيمات الصحية المتعددة الوظائف هذا المساق العملية اإلدارية يتناول      

الصحية على ضوء التغيرات المتسارعة والمتوقعة في بيئـة التجاهات المستقبلية الدارة الخدمات يبين ا و وتطبيقها على المؤسسة الصحية.
 .المدير الصحي

المفهوم مع التركيز على  ,ة وتنظيم المستشفى العام باعتباره المركز الرئيسي لصحة المجتمع المحلير هذه المادة على ادا كما تركز      
. والعالقات المكانية والوظيفية في دوائر المستشفى ,ت المناطة فيهوالمسؤوليامة واألنشطة اإلدارية, والواجبات الحديث للمستشفى واألنظ

 بالنظام الصحي األردني ومؤسساته والخدمات الصحية المختلفة واهدافه. ويعرف

 
 في المنشات الصحية السلوك التنظيمي .2

فيها  وكذلك السلوك الجماعي لما لهذه  يتناول تحليل سلوك المنظمات الصحية من خالل دراسة السلوك الفردي للعاملين هذا المساق      
السلوكيات من تأثير على فعالية المنظمة ومستقبلها, كما أن معدالت األداء في أية منظمة يعتمد ويتوقف على تفاعل كافة العوامل 

القيادات اإلدارية  القادرة على السلوكية لألفراد وإتجاهاتهم وشخصياتهم  وكيفية إشباع دوافعهم المتعددة وال يأتي ذلك إال من خالل توافر 
 دراسة العوامل البيئية واثرها في السلوك التنظيمي.ويهتم كذلك ب .تحقيق اإلتصاالت الكاملة داخل إدارت المنظمة

 
لتعلم, الركائز واألبعاد والمستويات الثالث األساسية للسلوك التنظيمي وهي: البعد الفردي )اإلدراك,القيم,ا لذا توضح هذه المادة     

البعد التنظيمي )الهيكل  -البعد الجماعي )هيكلية الجماعة, الجماعات الرسمية وغير الرسمية( –الشخصية, االتجاهات, الدافعية( 
 تكون دراسة السلوك اإلنساني داخل المنظمات صحيحة ومتكاملة.  أنالتنظيمي واالتصال, القيادة والحفز( بهدف 

  
 بيةادارة المعلومات والسجالت الط .3

كما تكز تناقش هذه المادة تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم واتخاذ القرارات االدارية والطبية في مجال الرعاية الصحية.          
السجالت الطبية كونها حلقة الوصل ومصدر المعلومات االساسي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية, فهي تؤكد على اهمية  هذه المادة على

سجالت الطبية في عملية الرعاية الصحية للمرضى, وتستعرض اهمية الملف الطبي من الناحية القانونية, والحاجة الى اعمال التحسين ال
 في محتوى وطرق التخزين وسرية المعلومات الصحية.

 
لك تنظيم قسم السجالت الطبية مية السجالت الطبية ودورها في ادارة المستشفيات والمؤسسات الصحية . وكذهأتستعرض  اكم         

, ومحتويات السجل الطبي والنماذج االساسية والخاصة والبيانات والمعلومات الطبية وغير الطبية التي يتضمنها ونظم الفهرسة  وادارته
    ومجاالت استخدام التكنولوجيا الحديثة والحاسب اآللي في السجل الطبي. , والترقيم والحفظ والتصنيف

 
 
 
 
 



 
 صطلحات الطبية والتحليل اإلحصائي للخدمات الصحيةالم -4
المساق المصطلحات االنجليزية الطبية والصحية واإلدارية المستخدمة في مجال العمل ويشمل ذلك المفردات والمصطلحات  هذا يتناول     

 .المتعلقة باألمراض والعمليات الجراحية وترجمتها العربية وتوضيح معانيها ومفاهيمها
 

 المفاهيم األساسية لإلحصاءات التي  يبينالحيوي, كما واالحصاء  مفهوم ونشأت وأهمية االحصاء وكذلك يتطرق هذا المساق الى       
النزعة  مقاييسك واالستداللية حساب المؤشرات الوصفيةو شرح مع . تشمل طرق جمع البيانات وكيفية عرضها وتنظيمها جدوليا وبيانا

 مبادئ االحتماالت والتوزيعات العشوائية.و  ومقاييس التشتت المركزية

اهم المعدالت والنسب المستخدمة في نظام االحصاءات الطبية لمعظم  مع بيان مفهوم ومراحل التخطيط الصحي وتتوسع هذه المادة الى
 القرارات االدارية. كيفية اعداد التقارير اإلحصائية لإلحصائيات المستخدمة في المستشفات ودورها في اتخاذ وكذلكالمستشفيات.

 
 إدارة نظم المعلومات الصحية - 5

 تناقش هذه المادة تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم واتخاذ القرارات االدارية والطبية في مجال الرعاية الصحية.            
على االنظمة مات وتكنولوجيا المعلومات. ويركز لو هذا المساق مدخل الى نظم المعلومات الصحية بما فيها هيكلية و مكونات نظم المع يقدمو 

يتطرق الى تحديد االحتياجات المعلوماتية  كذلكالمشاكل الشائعه في االنظمة. و  الفرعية لنظام المعلومات الصحيه, مصادر المعلومات
 والمؤشرات وطرق تعزيز استعمال المعلومات في اخذ القرار والتخطيط.

 والطبيعي المنطقي إلى التحليل التطرق  ويجري  والمعلومات البيانات لمبادىء وعملي وصفي بتعريف لطلبةاكما يزود هذا المساق       
اجل تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقه بالخدمات الصحيه من حيث االستفاده من المزايا التي من  المعلومات إلى للوصول للبيانات ومعالجة

  .تقدمها نظم المعلومات المعتمده على الحاسوب من حيث السرعه والدقه والسهوله
 
 

 إدارة الخدمات المساندة: -6
وحيث تشمل خدمات ادخال  اإليواءكخدمات  ,ادخالهم يتناول هذا المساق الخدمات والتسهيالت التي يقدمها المستشفى للمرضى عند     

واخراج المرضى وتشمل الخدمات الفندقية والعامة وخدمات شؤون المرضى, ويتناول المساق ادارة خدمات التغذية من حيث تنظيم وادارة 
يم الوجبات وتطويرها وأنواع الوجبات قسم خدمات التغذية والعاملين فيه وتخطيط الوجبات الغذائية للمرضى والعاملين في المستشفى وتقي

العالجية الخاصة والحميات الغذائية وكيفية طلب المواد الغذائية الخام ووضع مواصفاتها وطرق توزيع الوجبات على المرضى والعاملين 
دمات المنزلية, والمغسله, أيضا خدمات الرعاية طويلة األمد, والخ وتجميعها ثانية والشروط الصحية التي يجب مراعاتها ويتناول المساق

 والحركه, والصيانه.
 

  مهارات الحاسوب: -7

يقدم المقرر مهارات أساسية في إدارة الحاسوب الشخصي وفي تحرير النصوص وإجراء الحسابات والتعبير عن 
حاسوب أداة فعالة المعلومات باستخدام أدوات مختلفة، وكذلك البحث في مصادر المعلومات، وذلك بهدف مساعدة الطالب على جعل ال

اإللمام بمكونات الحاسوب الشخصي وكيفية عمله، ومعرفة كيفية استخدام أساسيات نظام -تخدم دراسته وفق نمط التعلم اإللكتروني. 
تمييز وتصنيف النصوص بمكوناتها المتنوعة والبيانات بأنواعها المختلفة وكيفية التعامل  -التشغيل في حفظ وتنظيم المعلومات. 

فهم العالقة بين اإلنترنت وبعض  Office. -MS- من حيث التنسيق والمعالجة والعرض باستخدام بعض تطبيقات حزمة معها

 الخدمات التي تقدمها كالويب وغيرها وكيفية التعامل معها بهدف البحث عن المعلومات وإدارة البريد اإللكتروني
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 الفصل الثاني
 

 تسويق الخدمات الصحية .1

 كما, ونظم المعلومات التسويقيةن سلوك الشرائييو  الى التعريف بأهمية التسويق , ووظائفه ودراسة البيئة التسويقية المادةف هذه تهد    
يركز المقرر على بيان أهمية كذلك  .بالمفاهيم والخبرات والممارسات التسويقية في مجال الخدمات الصحية والمستشفياتالطالب  تزود

لوك المنتفعين بالمنتج الصحي مع شرح وتفصيل سبل تصميم وتطوير الخدمات الصحية وتسعيرها وترويجها التسويق الصحي وس
 وتوزيعها.

 

 ادارة القوى البشرية  .2
كم على جوانب تخطيط وتطوير وإدامة العاملين. و المساق المفاهيم األساسية في إدارة الموارد البشرية للقطاع الصحي  يغطي هذا     

التخطيط على المستوى الوطني والمؤسساتي, تحليل وتوصيف الوظائف, التوظيف واالختيار, تقويم األداء, ك مواضيع مختلفةوتشتمل على 
 .التحفيز والرضا الوظيفي, التطوير والتدريب, ومهارات التواصل في المؤسسات الصحية

 

 مبادئ االدارة المالية والتأمين الصحي  .3
يم االقتصادية األساسية وتطبيقاتها في االدارة والخدمات الصحية ويتناول موضوعات رئيسية كالعرض يتناول هذا المساق المفاه      

تهدف هذه المادة الى تزويد الطالب بالمعارف والطلب على الخدمات الصحية وخدمات المستشفيات وعالقة ذلك بالتأمين الصحي و 
عن لتشغيل المؤسسات الصحية العامة والخاصة بطريقة اكثر فعالية وكفاءة  الالزمة والمعلومات واالساليب الضرورية الدارة الموارد المالية

, مصادر الدخل الخاصة, التنظيم المالي للمؤسسات الصحية, المبادئ المحاسبية في المستشفياتك مختلفةطريق دراسة الموضوعات 
تهدف هذه كم و  .االتجاهات المستقبلية في االدارة المالية ,طرق تحديد اجور واسعار الخدمات الصحية, تحليل التكلفة في المستشفيات

 ا في المجتمعات المعاصرة.وأهميتهوالضمان االجتماعي  الخاص والعام إلى تعريف الطالب بمفهومي التأمين الصحي ايضا المادة
 
 

 سياسات وقوانين وانظمة واخالقيات العمل الصحي .4
الصحية وكيفية تطبيق هذه السياسات  واالستيراتيجيات السياسات وضع في المستعملة قنياتوالت االدوات للطالب المساق هذا يقدم      

. أهمية التشريعات الصحية وتأثيرها على المؤسسات الصحي ويبينفي المنظمات الصحية المختلفه وأثرها على تقديم الخدمات الصحية, 
حية ومصادرها , ومحدداتها المختلفة مثل التكنولوجيا الطبية واتجاهات من كذلك المراحل التي تمر بها التشريعات والقوانين الصضويت

 .األمراض في المجتمع, والمؤتمرات الديمقراطية واالجتماعية واالقتصادية
 األخالقيات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الموظف,مع تبيان يقدم هذا المساق تعريفًا بأخالقيات المهنة والسلوك الوظيفي و        

كما ويتم .والواجبات ولياتؤ المسو العالقات المهنية ,و واجبات الكادر الصحي, كذلك يشرح  .لغير حميدة واالنحرافات الوظيفيةالسلوكيات او 
وأهمية المحافظة على سرية كادر الخدمات الصحية, التطرق إلى الصفات الشخصية والقدرات والمهارات الفنية التي يجب أن تتوفر في 

تعتبر القضية الرئيسة في أخالقيات المهنة وتتمحور حولها كافة  والتي عالقة الكادر الصحي بالمريضو الخاصة بالمريض, المعلومات 
 .المسائل األخالقية األخرى ذات الصلة بالسلوك المهني والمحظورات

 
 
 



 
 
 

 :مهارات االتصال .5

م االفتراضي يعد واحدًا من عوامل النجاح الحاسمة لكل من لل العاإن القدرة على التواصل مع اآلخرين سواء وجها لوجه أو من خال        
الفرد والجماعة. وحيث أن كل تفاعل مع اآلخرين يحدد كيفية إدراك اآلخرين لك, فإنه يشكل فرصة لتطوير الثقة وممارسة تأثير إيجابي لك 

  على اآلخرين.

وخاصة اولئك  ي القطاع الصحيت التي يجب االلمام  بها من قبل موظفأهم المهارا يوضح هذا المساقاما بالنسة للقطاع الصحي     
المرضى, ودور مهارات , وكذلك لبيان أهمية مهارات االتصال في ارضاء حاجات ورغبات المراجعين والمرضىالذين على اتصال مباشر مع 

 .المقدمةاالتصال في عكس صوره ايجابية عن الخدمات الصحية 
 
  

 لمستشفيات والخدمات الصحيةادارة الجوده في ا .6
وتقديم معلومات أساسية حول جودة الرعاية  في المستشفيات والخدمات الصحية,عريف الطلبة بمفهوم الجودة تهدف هذه المادة لت     

لداعمة عناصر وأسس الجودة, دور الهيئات والقوانين ا  الصحية في مواضيع مثل: التعريفات األساسية, األداء في المنشآت الصحية,
لتطبيق الجودة والتميز في الرعاية الصحية, وضمان االمتثال للمعايير التنظيمية لضبط الجودة واالعتماد. كذلك سوف يتم استعراض 

 االساليب المختلفة الالزمة للتعرف على احتياجات المرضى وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة في المستشفيات.

 

  مهارات اللغة االنجليزية: .7

 : كالتالي وهي ,Macro Skills بالـ ُتعرف أساسية مهارات أربع إلى اإلنجليزية اللغة مهارات سمتنق

 االستماع مهارات -* 

 المحادثة مهارات -*

 القراءة مهارات -*

 الكتابة مهارات -*

 

 :ليــــدريب العمــــــالت  .8
باستخدام األدوات المطلوبة إلتمام العمل الميداني بما يؤهله يهدف هذا التدريب الى اكساب الطالب المهارة التخصصية وصقل مهاراته 

 للقيام بالعمل في مجال تخصصه مستقباًل.
 

 
 

 والنجاح مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق 


