
 : وصف مقررات البرنامج 

 4 تصميم وتقديم الرعاية الصحية تاصح  501

التعريف بطبيعة وإطار الرعاية الصحية وخصوصيتها في المنشآت الصحية بشكل عام، وفي المستشفيات والمراكز الصحية بشكل 

العديد من القضايا المعاصرة المتعلقة خاص، وإظهار الدور التنفيذي الذي يقوم به اإلداريون في هذه المنشآت، يناقش المقرر 

 بتصميم الخدمات الصحية للمستفيدين منها ودور القيادة العليا في تنظيمها، وخاصة في ضوء التحول الوطني.

 4 األنظمة الصحية الدولية تاصح  502

ومقارنتها بالنظام الصحي السعودي. يتم دراسة بعض نظم الرعاية الصحية الدولية، سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية 

التعرض لتجارب الدول المختلفة في إدارة النظم الصحية ودراسة هذه النظم من منظور مقارن، من حيث عملية التخطيط، 

دة منها والتنظيم، وأعمال الصحة الوقائية والعالجية والتشريعات الصحية المتعلقة بتقديم الرعاية الصحية للمجتمع وكيفية االستفا

 على مستوى المدراء التنفيذيين.

 4 المهنية وأخالقيات العمل الصحي تاصح 503

التعرف على مواضيع متقدمة في أخالقيات المهنة والعمل في القطاع الصحي )نظرية وتطبيقية(، وكذلك التنظيمات المتعلقة 

المقرر العديد من الموضوعات المتعلقة بضمان بضمان حقوق كل من المستفيدين من الخدمات الصحية أو مقدميها. يناقش 

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

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

 الرعاية الصحية لهم بشكل شمولي.

 4 جودة الرعاية الصحية تاصح  504

التعريف بمفهوم إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصحي ووسائل تحقيقها وعناصرها وأدواتها والمبادئ األساسية التي تقوم عليها. 

التي يمكن أن تواجهها، كما يتم دراسة بعض المؤشرات كذلك تعريف متخذ القرار بمشكالت تطبيق إدارة الجودة والتحديات 

 الصحية المتعلقة بإدارة الجودة وطرق قياسها.

 4 إدارة المشاريع الصحية تاصح  505

تمكين متخذي القرار من التعامل مع المشاريع المؤقتة والدائمة وكيفية تنفيذها بشكل يضمن ديمومة المنظمات وكفاءتها. سيتم 

مشكالت المشاريع المحلية والدولية وحلها من خالل اتخاذ القرارات في القطاع الصحي بأسلوب علمي، وكذلك التطرق لبعض 

دراسة بعض الحاالت التطبيقية التي يمكن أن تعترض متخذ القرار والطرق الممكنة لمعالجتها، باإلضافة لمواضيع مثل تقدير 

 رجات الصحية.احتياج السكان للبرامج الصحية، وقياس فعالية المخ

 4 إدارة التأمين الصحي تاصح  506

يهدف هذه المقرر إلى تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات المتعلقة بمفاهيم اداره التأمين الصحي. وكذلك يناقش هذا المقرر البدائل 

وأنواعه وكذلك خصائصه المتاحة عند خصخصة األنظمة الصحية. عالوة على ذلك، سيتم التطرق الى وظائف التأمين الصحي 

  ويتم التطرق الى العالقة بين مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين.  وتطبيقاته.

 



 4 نظم المعلومات الصحية تاصح  507

فهم أنظمة وتقنية المعلومات المستخدمة في المرافق الصحية وكيف يمكن أن تساعد متخذي القرار ومقدمي الخدمة الصحية في 

صحية أفضل. يتم التعرض لكثير من التطبيقات المعمول بها في المرافق الصحية وتقويمها وكيف يمكن تحسينها  تقديم خدمة

 واالستفادة منها وخاصة األنظمة الصحية التكاملية.

 4 اإلدارة االستراتيجية في الرعاية الصحية تاصح  508

سواء على المستوى المحلي أو التنظيمي مع طرح قضايا عملية في  يناقش المقرر المداخل العلمية المختلفة للخطط االستراتيجية

وضع استراتيجية برامج الرعاية الصحية، وكذلك تقدير االحتياجات السكانية من البرامج الصحية وتقويم البرامج الصحية القائمة. 

وتقويمها وإجراء التدخالت المناسبة كما يتم التعرف على عملية إنشاء البرامج التي يمكن أن تخدم فئات معينة من المجتمع 

 وتحسين اإلجراءات لضمان فعالية وكفاءة البرامج الصحية المقدمة.

 4 األساليب اإلحصائية في اإلدارة الصحية كمي  520

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

كذلك تعريف متخذي القرار بالمبادئ والمفاهيم اإلحصائية، واختيار المقاييس اإلحصائية المناسبة لطبيعة المتغيرات في دراسة 

 المشكالت الصحية المختلفة.

 4 تسويق الخدمات الصحية تاصح 505

التي تمكن متخذي القرار باإللمام بالمفاهيم التعرف على األساليب واألدوات المختلفة المتعلقة بتسويق الخدمات الصحية، 

والخبرات والممارسات التسويقية في مجال الخدمات الصحية والمستشفيات وتركز المادة على بيان أهمية التسويق الصحي وسلوك 

يقوم  المنتفعين بالمنتج الصحي مع شرح وتفصيل سبل تصميم وتطوير الخدمات الصحية وتسعيرها وترويجها وتوزيعها. كما

المقرر بإجراء التطبيقات العملية من واقع العمل في المرافق الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية أو مراكز اتخاذ القرارات 

 اإلدارية الصحية.

 4 تمويل النظم الصحية تاصح 513

الصحية المختلفة مثل التأمين الصحي، التعريف بطرق التمويل المختلفة لتمويل الخدمات الصحية، ودراسة بدائل تمويل الخدمات 

وخصخصة القطاع الصحي والدفع المباشر والشراكة بين القطاع العام والخاص ونحو ذلك، إذ يتم استعراض بدائل التمويل في 

 بعض الدول األخرى ومقارنتها والدروس المستفادة منها.

 4 مشروع بحث تاصح  599

القرار من إجراء دراسة علمية وعملية عن إحدى قضايا القطاع الصحي السعودي المتعلقة تم تصميم هذا المتطلب لتمكين متخذ 

بمجال العمل التنفيذي الذي يمارسه المرشح. يتم في هذه الدراسة تطبيق طرق البحث العلمي وتقنيات التحليل اإلحصائي )بنوعيه 

 يذية.الكمي أو الكيفي( على موضوع معاصر في مجال اإلدارة الصحية التنف

 


