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مقــــدمـــــــة
تهدف رؤية اململكة العربية السعودية  0202يف اجملال التعليمي إىل
االرتقاء جبودة التعليم؛ ومن مقاييس ذلك دخول  5جامعات سعودية
قائمة أفضل  022جامعة يف العامل ،وربط التعليم بسوق العمل ،وتزويد
الطالب والطالبات باملعارف واملهارات الالزمة لوظائف املستقبل من خالل
تأهيل الكادر التعليمي وحتفيزه للعطاء ،وجتويد البيئة التعليمية،
وتطوير املناهج الدراسية.
إن أجبديات الرؤية وخمرجات التعليم ستنعكس على املستقبل وسوق
العمل وتلك املعطيات والطموحات ال ميكن الوصول إىل نتائجها
اإلجيابية إال من خالل  4نقاط:
ا
أوًل :تأهيل الكادر التعليمي وحتفيزه للعطاء من خالل منحه كافة سبل
الراحة واألمان الوظيفي فهو الركيزة األساسية لتحقيق األثر اإلنساني
الذي يظهر على سلوك النشء ومستقبل البلد واألمن االجتماعي.
ا
ثانيا :تأهيل البيئة التعليمية بإنشاء معامل باجلامعات حتقق تطلعات
اململكة يف السنوات املقبلة ،وإجياد بيئة جامعية تؤثر يف سلوك املتعلم
بإجيابية .
ا
ثالثا :تطوير املناهج الدراسية لتتوافق مع آمال الرؤية املستقبلية من خالل
الرتكيز على اجلوانب السلوكية واإلنسانية واملهنية اليت تعكس لآلخر
أصالة املكون االجتماعي السعودي وقدرته على التكيف مع متطلبات
املستقبل بطرق علمية صحيحة.
ا
رابعا :سد الفجوة بني خمرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل
واالستمرار يف االستثمار يف التعليم وتزويد الطالب والطالبات باملعارف
واملهارات الالزمة لوظائف املستقبل.
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رؤيـــــة الربنامج
أن يكون أحد الربامج االكادميية املتميزة يف الدراسات العليا من خالل
حتقيق برنامج عالي اجلودة بتزويد الطالب بأحدث املهارات يف جماالت
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات.

رسالــة الربنامج
إعداد خرجيني على مستوى عالٍ من الكفاءة واملهارة مبا يممكنههم من شغل
مناصب إدارية وأكادميية ،وإجراء البحوث األساسية والتطبيقية
واملساهمة يف خدمةجمتـمع األعمال من خالل إعداد قادة إداريني يعظمون
املنفعة العائدة على املستفيد من اخلدمات اليت تقدمها املنشآت الصحية
مبختلف أنواعها.

مـــدة الربنامج
تستغرق الدراسة بالربنامج سنتني متضمنة أربعة فصول دراسية واملشروع
العملي والذي يتم الرتكيز فيه على مشكلة معينة بالتنسيق مع املشرف
األكادميي.
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أهداف الربنامج
وبهذا فإن برنامج املاجستري يف إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات يعمل
على حتقيق األهداف التالية:
 تطوير الفكر اإلداري يف اجملتمع من خالل املزج بني الفكر العلميوالتطبيق العملي .
 املساهمة يف تنمية دور قطاع اخلدمات الصحية يف خدمة االقتصادالوطين من خالل تطوير طريقة األداء وأسلوب حتديد وحل
املشكالت وحتسني قدرات التعامل بوسائل علمية وطرق حديثة.
 مواكبة حركة منو اإلستثمارات يف جمال اخلدمات الصحيةواملستشفيات وتدفقها يف ضوء مناخ االستقرار باململكة مما يتطلب
الدفع بقيادات إدارية متميزة قادرة على شغل الوظائف اإلدارية
الوسطى والعليا باملنشآت الصحية الناجتة عن تلك االستثمارات.
 إعداد قيادات قادرة على إدارة املنظمات الصحية وحل مشكالتاألعمال واإلستجابة للضغوط البيئية العامة واخلاصة املباشرة
وغري املباشرة بشكل يطور كفاءة وفعالية وتنافسية أعمال
منظماتهم وذلك يف ضوء املعايري املعمول بها عامليا.
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-

-

تأهيل امللتحقني بالربنامج تأهيال عمليا وأكادمييا وإكسابهم
املهارات الالزمة ملواكبة التغريات والتطورات يف بيئة أعمال
املنظمات الصحية ،على النحو الذي ينعكس على تطوير أدائهم يف
املنظمات اليت يعملون بها.
حتقيق التواصل بني اجلامعة وقطاعات األعمال اليت تقدم
اخلدمات الصحية املختلفة.
متكني الدارسني من املهارات االسرتاتيجية املتطلبة لإلدارة الفاعلة
للمؤسسات الصحية.
متكني الدارسني من التعرف على أهم وأحدث االسرتاتيجيات
املطبقة يف إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات يف اململكة.
تعزيز قدرات املنشأة الطبية على اإلدارة اجليدة ملواردها وحتقيق
التوازن بني العرض والطلب على اخلدمة الصحية .
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نتائج التعلم املستهدفة للربنامج
أ -املعرفة :وتشمل ما يلي:
 أن يكون لديه معرفة شاملة وفهم ناقد للموضوعات األساسية،واملبادئ والنظريات وتطبيقاتها الراهنة يف جمال إدارة اخلدمات
الصحية واملستشفيات.
 معرفة عميقة فيما يتعلق بأحدث النظريات واألحباث ذات الصلةبإدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات.
 معرفة اللوائح واالنظمة والقوانني واإلجراءات احلديثة يف البيئةالصحية احمللية والدولية  ،ومعرفة التغريات اليت تطرأ عليها و
أسباب هذه التغريات وما يرتتب عليها مستقبال
ب -املهارات االدراكية :وتشمل ما يلي:
 يطبيق نظريات علمية يف جودة إدارة اخلدمات الصحية وتطويرحلول مبتكرة يف إدارة املنظمات الصحية.
 يستطيع االستخالص من األحباث املنشورة أو التقارير املهنية وتطبيقها ،ويطور األفكار اجلديدة املهمة.
 حتليل وتقييم املعرفة النظرية ذات الصلة باملناصب اإلدارية يف إدارةاملنظمات الصحية واملستشفيات
 تصميم إسرتاتيجيات فعالة تقوم على مفاهيم القيادة واإلدارة يفإدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات
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ج -مهارات التعامل مع اآلخرين وحتلمل املسوولية :وتشمل ما يلي:
 يبادر يف حتديد القضايا واملشكالت الصحية املعقدة يف السياقات-

-

األكادميية أو املهنية ويف معاجلتها بشكل إبداعي.
يتحمل املسؤولية كاملة عن عمله ،ويتعاون بشكل كاملٍ وبنـَّاء مع
اآلخرين عند معاجلة القضايا واملشكالت الصحية ،مبديا مهارات
القيادة الرمسية وغري الرمسية وذلك كلما دعت احلاجة.
يتصرف بطرق حتفز دائما فعالية اجملموعة ككل يف املواقف
اجلماعية
تقييم أثر اإلقتصاد واألخالق واملعايري املهنية ،واإلدارة املالية ،وقانون
التأمني الصحي ،على إدارة اخلدمات واملنظمات الصحية.
تطوير السياسات والربامج الصحية لتلبية اإلحتياجات يف إدارة
اخلدمات الصحية واملستشفيات.
املشاركة يف تنسيق وتطوير اخلدمات الصحية ونظم إدارة
املستشفيات
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د -مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية :وتشمل ما يلي :
 يتواصل بفعالية وباملستوى املالئم مع املتلقـهني األكادميينيواجملتمع ككل من خالل تقارير رمسية وغري رمسية وعروض
تقدميية ومنشورات أكادميية.
 حيصل على البيانات اإلحصائية والرياضية ويقوهمها بشكل ناقدٍكما يستخدمها بكفاءة ،كما يستخدم كما واسعا من تقنيات
املعلومات واالتصاالت املالئمة يف حب ث القضايا الصجية وإيصال
النتائج والتوصيات
 يطبق األساليب املالية واحملاسبية من أجل تقييم املمارسات يف جمالإدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات.
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خصائص خرجيي الربنامج
عند اإلنتهاء بنجاح من هذا الربنامج من املتوقع ان يكون الطالب قادرا على:
-

-

حتليل وتقييم املعرفة النظرية ذات الصلة باملناصب القيادية يف ادارة
املنظمات الصحية واملستشفيات.
تصميم إسرتاتيجيات فعالة تقوم على مفاهيم القيادة واإلدارة يف
إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات.
تقييم أثر االقتصاد واألخالق واملعايري املهنية ،واإلدارة املالية ،وقانون
التامني الصحي ،على إدارة اخلدمات واملنظمات الصحية.
تطوير السياسات والربامج الصحية لتلبية اإلحتياجات يف إدارة
اخلدمات الصحية واملستشفيات.
تطبيق نظريات علمية يف جودة إدارة اخلدمات الصحية وتطوير
حلول مبتكرة يف إدارة املنظمات الصحية.
تطبيق األساليب املالية واحملاسبية من أجل تقييم املمارسات يف
جمال ادارة اخلدمات الصحية واملستشفيات.
إستخدام املقارنات الدولية للخدمات الصحية ونظم إدارة
املستشفيات وآخر ما مت الوصول إليه من إصالحات أخرية ،لتحليل
النماذج املختلفة للتمويل ،واإلمداد ،واملشاركة يف تنسيق وتطوير
اخلدمات الصحية ونظم إدارة املستشفيات.
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مميزات الربنامج
-

-

-

إستهدف اجلانب التجرييب أو التطبيقي للمساهمة يف تنمية قدرات
ومهارات امللتحقني.
التوجه حنو تطويرطرق وأدوات وأساليب جديدة ملزاولة املهنة.
الطبيعة التطبيقية للربنامج واالجتاه حنو استخدام أساليب حديثة
يف التعليم تتالءم مع نوعية امللتحقني بالربنامج وخمرجات التعلم
املستهدفة.
الرتكيزعلى أسلوب احلاالت العملية وحلقات العمل يف التدريس
والتدريب.
ترسيخ املنهج العلمي وتزكية روح التفكرياالبتكاري واالسرتاتيجي
لدى امللتحقني بالربنامج.
إستخدام األسلوب الشامل يف حب ث ودراسة املادة العلمية ،حي ث أنه
يغطي اجلوانب اإلدارية واالقتصادية واملالية والقانونية واألخالقية
للخدمة الصحية.
إظهار وعى عميق باملشاكل اجلارية والنظريات احلديثة يف جمال
اخلدمات الصحية.
أن املقررات اليت يقدمها متدهرس من قِبل أكادمييني متخصصني
وأساتذة زائرين والعاملني يف القطاع الصحي.
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 عرض املقررات الدراسية على شكل حقائب بتدريبية باستخدامأحدث الوسائل السمعية والبصرية احلديثة والتدريس بأساليب
متنوعة (احملاضرات ،املناقشات اجلماعية ،إجراء البحوث الفردية
واجلماعية ،استضافة حماضرين من القطاعني العام واخلاص
وذلك من أجل االستفادة من خرباتهم ) وأيضا هناك جوانب أخرى
يتميز بها الربنامج باجلمع بني اجلوانب العلمية النظرية ،واجلوانب
التطبيقية العملية املتعلقة باملمارسات اإلدارية يف سوق العمل
مبجال اخلدمات الصحية واملستشفيات.
 تشجيع الدارسني على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية،واالهتمام بالقضايا واملستجدات يف احلقل اإلداري مع دفعهم إىل
اإلبداع واالبتكار ،وتطويرمهارات البح ث العلمي ،وتوجيهه خلدمة
اجملتمع وقطاع األعمال ومتطلبات التنمية.

أعضاء هيئة التدريس
 األكادمييون املتخصصون. استضافة أساتذة وخرباء من الداخل أو اخلارج. -العاملون يف القطاع الصحي من الداخل أو اخلارج.
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أساليب التدريس
-

اجلماعات الصغرية.
احملاضرات اجلماعية (اجلميع أطراف العملية التعليمية).
حل املشكالت.
التقييم الشامل.
املبادأة باالعتماد على التحضري املسبق.
احلاالت الدراسية.

تكنولوجيا التعليم
-

الشبكة العنكبوتية (االنرتنت).
الوسائل السمعية والبصرية الذكية.
املراجع العلمية من الكتب واجملالت العلمية املتخصصة.
الوثائق والسجالت.
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الخطة الدراسية للبرنامج

16

اخلطة الدراسية للربنامج

يتطلب احلصول على درجة املاجستري يف إدارة اخلدمات الصحية
واملستشفيات إكمال ( )84وحدة دراسية تتضمن اآلتي:
أوالً  :املقررات التخصصية (اإلجبارية)
ثانياً :املقررات االختيارية

 34وحدة دراسية
4

وحدات دراسية
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املقررات اإلجبارية
السنة األوىل
الفصل الدراسي األول

اسم المقرر
رمز المقرر
 MHA 600إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات
 MHA 630مصطلحات طبية
 MHA 680مناهج وطرق البح ث العلمي
 MHA 620أساسيات الصحة العامة

رمز المقرر
MHA 640
HRM 600
MHA 640
STA 600

الفصل الدراسي الثاني

اسم المقرر
إدارة العمليات واخلدمات الصحية
إدارة املوارد البشرية يف القطاع الصحي

اإلدارة اللوجستية يف اخلدمات الصحية واملستشفيات

اإلحصاء الصحي

الوحدات
4
4
4
4

الوحدات
4
4
4
4
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السنة الثانية
الفصل الدراسي الثالث
رمز المقرر

اسم المقرر

الوحدات

MHA 660
ECO 600
MIS 600
-

اإلدارة االسرتاتيجية للخدمات الصحية واملستشفيات

4
4
4
4

رمز المقرر
FIN 600
MHA 670
MKT 600
MHA 680

اقتصاديات اخلدمات الصحية
نظم معلومات اخلدمات الصحية
مقرر اختياري ()1

الفصل الدراسي الرابع

اسم المقرر
اإلدارة املالية يف املنظمات الصحية
إدارة جودة اخلدمات الصحية
تسويق اخلدمات الصحية
املشروع البحثي

الوحدات
4
4
4
3
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املقررات االختيارية

رمز المقرر
ACC 600
MHA 661
MHA 663
MHA 665
MHA 667
MHA 669

 4ساعات لللمستوى الثالث

اسم المقرر
احملاسبة يف املنظمات الصحية
أخالقيات املهن الصحية
التأمني الصحي
األنظمة واللوائح الصحية
نظم صحية مقارنة
السلوك اإلداري يف املنظمات الصحية

الوحدات
4
4
4
4
4
4
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