
 : وصف مقررات البرنامج 

 4 اإلدارة الصحية اصح 501

التعريف بطبيعة العملية اإلدارية وخصوصيتها في المنشآت الصحية بشكل عام, وفي المستشفيات والمراكز الصحية 

بشكل خاص, وإظهار الدور الذي يقوم به اإلداريون في هذه المنشآت. يناقش المقرر العديد من القضايا المعاصرة 

 المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين منها.

 4 األساليب اإلحصائية في اإلدارة الصحية كمي 520

تنمية قدرات الطالب على فهم واختيار وتطبيق المفاهيم اإلحصائية الكمية والكيفية التي يمكن تطبيقها في إدارة الخدمات 

اإلحصائية, واختيار المقاييس اإلحصائية المناسبة لطبيعة المتغيرات الصحية. كذلك تعريف الطالب بالمبادئ والمفاهيم 

 في دراسة المشكالت الصحية المختلفة.

 4 بحوث الخدمات الصحية اصح 503

دراسة الطرق المختلفة لتصميم البحوث الصحية بشكل علمي واختيار مناهج البحوث الصحية المناسبة, وطرق جمع 

 التعرف على الطرق اإلحصائية المختلفة الالزمة لتحليل البيانات وتفسيرها.البيانات وأدواتها. كذلك 

 4 أخالقيات الرعاية الصحية اصح 504

والعمل في القطاع الصحي وكذلك التنظيمات المتعلقة بضمان حقوق  المهنةالتعرف على المبادئ األساسية ألخالقيات 

تعقلة بمضان المحافظة كل من المستفيدين من الخدمات الصحية أو مقدميها. يناقش المقرر العديد من الموضوعات الم

العالج أو على أسرار المرضى وخصوصياتهم وأمنهم وسالمتهم داخل المرافق الصحية سواء أثناء عملية التشخيص أو 

إجراء البحوث الصحية. كما يناقش المقرر تحليل األنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بحقوق المرضى وتقديم 

 الرعاية الصحية لهم.

 4 اقتصاديات الصحة اصح 524

الصحية وتحليل تطوير مفهوم االقتصاد كأداة إدارية في بناء االختيارات التي تساعد على التوزيع االمثل للموارد 

المشاكل العامة في تمويل وتنظيم الخدمات الصحية. كما يؤكد هذا المقرر على ضرورة تطبيق النظرية االقتصادية 

لمشاكل  اإلنتاج والتسعير والتوزيع والعرض والطلب لخدمات الصحة والمستشفيات كسلعة عامة. كما يبرز المقرر 

 بعض التطبيقات على القطاع الصحي السعودي

 4 جودة الرعاية الصحية اصح 505

ساسية التي تقوم التعريف بمفهوم إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصحي ووسائل تحقيقها وعناصرها والمبادئ األ

عليها. كذلك تعريف الطالب أو الطالبة بمشكالت تطبيق إدارة الجودة الشاملة والتحديات التي يمكن أن تواجهها. كما يتم 

 المؤشرات الصحية المتعلقة بإدارة الجودة وطرق قياسها. دراسة بعض

 



 4 حل المشكالت واتخاذ القرارات الصحية اصح 506

تمكين الطالب على التعامل مع حل المشكالت واتخاذ القرارات في القطاع الصحي بأسلوب علمي. وكذلك دراسة بعض 

 والطرق الممكنة لمعالجتها.الحاالت التطبيقية التي يمكن أن تعترض متخذ القرار 

 4 مقدمة في الصحة العامة اصح507

دراسة المفاهيم األساسية المتعلقة بالصحة العامة والمتغيرات البيئية المختلفة المؤثرة على صحة المجتمع مثل العوامل 

المتعلقة بالصحة الجسمية البيولوجية والفيزيائية. يتم مناقشة بعض القضايا الصحية في المجتمع السعودي مثل تلك 

 والعقلية واالجتماعية وكيفية التعامل مع المشكالت المرتبطة بمثل هذه القضايا

 4 نظم المعلومات الصحية اصح 523

التعرف على أنظمة وتقنية المعلومات المستخدمة في المرافق الصحية وكيف يمكن أن تساعد متخذي القرار ومقدمي 

خدمة صحية أفضل. يتم التعرض لكثير من التطبيقات المعمول بها في المرافق الصحية الخدمة الصحية في تقديم 

 وتقويمها وكيف يمكن تحسينها واالستفادة منها.

 4 قياس وتحليل األداء اصح 508

تحسين أداء مختلف أنواع المنظمات الصحية من حيث منهجيات وضع معايير أداء المنظمات الصحية, وطرق مراقبة 

لضبط االنحرافات وتصحيحها, والتعرف على الموضوعات الحديثة في مجال تحسين األداء في المنظمات  األداء

 الصحية ودراسة تجارب الدول االخرى في هذا المجال.

 4 ضبط الجودة في الرعاية الصحية اصح509

التعرف على األسااليب واألدوات المختلفاة المتعلقاة بضابط الجاودة والاتحكم فيهاا فاي المرافاق الصاحية ومان ذلاك خارائط 

المراقبة, وخرائط باريتو, واستمارات الفحاص والتأكاد, والمادرجات التكرارياة والرساوم البيانياة والمبعثارة ونيرهاا مان 

لتطبيقاات العملياة مان واقاع العمال فاي المرافاق الصاحية كالمستشافيات الطرق الكمية األخرى. كما يقاوم المقارر باإجراء ا

 والمراكز الصحية أو مراكز اتخاذ القرارات اإلدارية الصحية.  

 4 إدارة ومراجعة استخدام الموارد الصحية اصح 510

بماا يانعكس علاى الجاودة تطبيق المناهج العلمية لضمان حسن استخدام الماوارد الصاحية المختلفاة وتوجياه هاذا االساتخدام 

وتقليل التكاليف للمرافق الصحية المختلفة. التعرف على أساليب الجودة المتعلقة باستخدام الموارد لضمان تقليل الهادر فاي 

استخدام الموارد للمرافق الصحية أو عدم االستغالل األمثل للموارد الصاحية المتاوفرة. والتعارف علاى  تحدياد األولوياات 

 موارد الصحية بما يعمل على تحقيق رضا المتعاملين مع المرافق الصحية.في ظل ندرة ال



 4 تحليل السياسات الصحية اصح 517

التعرياف بالسياساات العاماة المتعلقاة بتقاديم الرعاياة الصااحية والعوامال الماؤثرة فيهاا, وكيفياة وضاعها, وإجاراء تحليلهااا, 

واختيارها لمواجهة المشكالت الصاحية واإلدارياة فاي النظاام الصاحي. ياتم اساتخدام  بعاض التطبيقاات العملياة والتادريب 

 بعض السياسات الصحية المختلفة. على عملية التحليل والنقد واتخاذ القرارات ل

 

 4 اإلدارة اإلستراتيجية في المنظمات الصحية اصح 518

قضايا وأساليب اإلدارة والتخطيط االستراتيجي في القطاع الصحي, مسح البيئة الخارجية, تقييم البيئاة الداخلياة للمنظماات 

والبحوث المستقبلية في الرعاية الصحية, أساليب تحليل ثقافة المنظمات الصحية, أسااليب وضاع  الصحية, أساليب التنبوء

األهداف, كيفية بنااء وإعاداد االساتراتيجيات الصاحية وتنفياذها, والقضاايا المعاصارة فاي اإلدارة والتخطايط االساتراتيجي 

 للمنظمات الصحية.

 4 تخطيط وتقويم البرامج الصحية اصح 519

المقرر المداخل المختلفة والقضايا العملية فاي تخطايط وتقاويم بارامج الرعاياة الصاحية, وكاذلك تقادير االحتياجاات  يناقش

السكانية من البرامج الصحية وتقويم البرامج الصحية القائمة. كماا ياتم التعارف علاى عملياة إنشااء البارامج التاي يمكان أن 

التادخالت المناسابة وتحساين اإلجاراءات لضامان فعالياة وكفااءة البارامج تخدم فئات معينة من المجتمع وتقويمهاا وإجاراء 

 الصحية المقدمة.

 4 إدارة الخطر والتأمين مال 512

تقسيم التأمين وأنواعاه, مفهاوم الخطار وتقسايماته, الخطار واالحتمااالت, المقااييس الكمياة للخطار, الطارق الكمياة لتقادير 

تغطيها واألخطار المستثناة في أنواع التأمين المختلفة. المباادئ أساساية إلعاادة  التعويض والمشاركة, األخطار التي يمكن

 التأمين, تقدير قسط الخطر وحساب نصيب معيدي التأمين.

 4 تمويل النظم الصحية اصح 513

مثال التاأمين التعريف بطرق التمويل المختلفة لتمويل الخدمات الصحية, ودراسة بدائل تمويل الخدمات الصاحية المختلفاة 

الصحي, وخصخصة القطاع الصحي والدفع المباشر ونحو ذلك. يتم استعراض بادائل التمويال فاي بعاض الادول األخارى 

 ومقارنتها والدروس المستفادة منها.



 4 إدارة التأمين الصحية اصح 514

التعريف بالدور التقليدي لبرامج التأمين الصحي والتعريف بوظائف التاأمين الصاحي, وأنواعاه, وعناصاره, وخصائصاه 

وآليااات تطبيقااه, وبيااان العالقااة بااين مقاادمي الخاادمات الصااحية وشااركات التااأمين الصااحي والتغيياار فااي سااوق الخاادمات 

 ية المقدمة. الصحية ومدى تأثيره على مختلف فئات المجتمع والخدمات الصح

 4 مشروع بحثي اصح 599

تم تصميم هاذا المتطلاب لتمكاين الطالاب أو الطالباة مان إجاراء دراساة علمياة وعملياة عان إحادى قضاايا القطااع الصاحي 

الساعودي المتعلقااة بالمسااار الااذي اختاااره الطالااب أو الطالبااة, يااتم فاي هااذه الدراسااة تطبيااق طاارق البحااث العلمااي وتقنيااات 

 اإلحصائي على موضوع مناسب في مجال اإلدارة الصحية وفي المسار الذي يدرس فيه الطالب أو الطالبة.التحليل 

 

 


