
 كلية إدارة األعمالالكلية : 

   القسم : اإلدارة الصحية

  )ماجستير إدارة الصحة واملستشفيات( املستمر /البرنامج : األكاديمي

 

:
ً
  املقررات اإلجبارية أوال

 

 الفصل األول 

 مالحظات عدد الوحدات الدراسية اسم املقرر  رمز املقرر  م

  4 اإلدارة الصحية اصح 501 1

  4 نظم الرعاية الصحية الدولية اصح 527 2

  8 مجموع عدد الساعات 

 

 الفصل الثاني

 مالحظات عدد الوحدات الدراسية اسم املقرر  رمز املقرر  م

  4 بحوث الخدمات الصحية اصح  503 1

  4 األساليب اإلحصائية في اإلدارة الصحية كمي 520 2

  8 مجموع عدد الساعات 

 

 الفصل الثالث

 مالحظات عدد الوحدات الدراسية اسم املقرر  املقرر رمز  م

  4 أخالقيات الرعاية الصحية اصح  504 1

  4 اقتصاديات الصحة اصح 524 2

  8 مجموع عدد الساعات 

 

 الفصل الرابع

 مالحظات عدد الوحدات الدراسية اسم املقرر  رمز املقرر  م

  4 جودة الرعاية الصحية اصح 505 1

  4 حل املشكالت واتخاذ القرارات الصحية اصح 506 2

  8 مجموع عدد الساعات 

 

 الفصل الخامس

 مالحظات عدد الوحدات الدراسية اسم املقرر  رمز املقرر  م

  4 مقدمة في الصحة العامة اصح 507 1

  4 نظم املعلومات الصحية اصح 523 2

  4 مشروع البحث اصح 599 3

  12 مجموع عدد الساعات 
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 مسار جودة الرعاية الصحية

 

  السادسالفصل 

 مالحظات عدد الوحدات الدراسية اسم املقرر  رمز املقرر  م

  4 قياس وتحليل األداء اصح  508 1

  4 ضبط الجودة في الرعاية الصحية اصح 509 2

  4 إدارة ومراجعة استخدام املوارد الصحية اصح  510 3

  12 مجموع عدد الساعات 

 

 مسار السياسات الصحية

 

 الفصل السادس 

 مالحظات عدد الوحدات الدراسية اسم املقرر  رمز املقرر  م

  4 تحليل السياسات الصحية اصح 517 1

  4 اإلدارة االستراتيجية في منظمات الرعاية الصحية اصح 518 2

  4 تخطيط وتقويم البرامج الصحية اصح  519 3

  12 مجموع عدد الساعات 

 

 مسار التأمين الصحي

 

 الفصل السادس 

 مالحظات عدد الوحدات الدراسية اسم املقرر  رمز املقرر  م

  4 إدارة الخطر والتأمين مال 512 1

  4 تمويل النظم الصحية اصح 513 2

  4 إدارة التأمين الصحي اصح 514 3

  12 مجموع عدد الساعات 

 

 

 

 

 

 

 

 


