
                                                                           
  

  
   تخصص إدارة الخدمات التمريضية/الخطة الدراسية لمنح درجة الماجستير في التمريض

  
  

في تخصص إدارة الخدمات التمريضية من آلية الدراسات العليا / تمنح درجة الماجستير في التمريض
  :جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية شريطة ما يلي

  
التقيد بالشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير في الجامعة الصادرة عن  .1

 .م 8/8/2006بتاريخ) 492/2006(مجلس العمداء بقرار رقم 
 :ساعة معتمدة بنجاح في أحد المسارين التاليين) 34 (إتمام .2

  
  لةمسار الرسا: أوال

  :ساعة معتمدة آما يلي) 12(المتطلبات اإلجبارية ويخصص لها  .1
 الساعات المعتمدة اسم المساق المساقرمز 
 3 أسس النظريات التمريضية 701تض 
  3  )نظري( 1إدارة الخدمات التمريضية   702تض 
  2  )عملي( 1إدارة الخدمات التمريضية   704تض 
  3  طرق البحث في التمريض  790تض 
  1  الندوه  793تض 

  
  *:ساعة معتمدة من المساقات التالية) 13(المتطلبات االختيارية ويخصص لها  .2

 الساعات المعتمدة اسم المساق  المساقرمز
 3 نظم وتكنولوجيا المعلومات في الرعاية الصحية  703تض 
  3  )نظري (2إدارة الخدمات التمريضية   705تض 
  3  ادارة وتنظيم المستشفيات  706تض 
  2  )عملي( 2إدارة الخدمات التمريضية   707تض 
  3  االدارة النوعية  708تض 
  3  االدارة المالية في الرعاية الصحية  720تض 
  3  االقتصاد الصحي  722تض 
  2  تدبير وتحليل البيانات  723تض 
  3  النظم والسياسات الصحية   725تض 
  2  تخطيط وتقييم البرامج الصحية  732تض 

من برامج أخرى لها  ) 800 أو700(ساعات معتمدة مـــن مستــــــــوى ) 3(ة ما ال يزيد عن ويجوز للطالب دراس* 
  .ارتباط بخطته الدراسية لم يدرسها سابقا بقرار من عميد الدراسات العليا بناء على توصية لجنة القسم

  
  
  
  
  

 



.ساعات معتمدة) 9 (ويخصص لها) 799تض ( د وتقديم الرسالة  إعدا03  
 الساعات المعتمدة اسم المساق قالمسارمز 
 9 رسالة ماجستير  أ799تض 
 6 رسالة ماجستير  ب799تض 
 3 رسالة ماجستير  ج799تض 
 0  رسالة ماجستير  د799تض 

 
 

مسار االمتحان الشامل: ثانيا  
  :ساعة معتمدة آما يلي) 23(المتطلبات اإلجبارية ويخصص لها  .1
 مدةالساعات المعت اسم المساق  المساقرمز

 3 أسس النظريات التمريضية 701تض 
)نظري (1إدارة الخدمات التمريضية   702تض   3  
 3 نظم وتكنولوجيا المعلومات في الرعاية الصحية  703تض 
)عملي( 1إدارة الخدمات التمريضية   704تض   2  
)نظري (2إدارة الخدمات التمريضية 705تض   3  
)ليعم( 2إدارة الخدمات التمريضية 707تض   2  
  3  طرق البحث في التمريض  790تض 
  3  تطبيقيسريري مشروع   791تض 
  1  الندوة  793تض 
  0  االمتحان الشامل  798تض 

  
  : *ساعة معتمدة من المساقات التالية) 11(المتطلبات االختيارية ويخصص لها  .2

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساقرمز 
  3  ادارة وتنظيم المستشفيات  706تض 
  3  االدارة النوعية  708تض 
  3  االدارة المالية في الرعاية الصحية  720تض 
  3  االقتصاد الصحي  722تض 
  2  تدبير وتحليل البيانات  723تض 
  3  النظم والسياسات الصحية   725تض 
  2  تخطيط وتقييم البرامج الصحية  732تض 

من برامج أخرى لها  ) 800 أو700(ن مستـــــــوى ساعات معتمدة مــــ) 3(ويجوز للطالب دراسة ما ال يزيد عن * 
 .ارتباط بخطته الدراسية لم يدرسها سابقا بقرار من عميد الدراسات العليا بناء على توصية لجنة القسم

 
  .بواقع صفر ساعة معتمدةو  بنجاح)798تض ( اجتياز االمتحان الشامل  .3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف المساقات
 

  )ساعات معتمدة 3: (يةضلتمريا أسس النظريات 701تض 
ات                          وم ونظري ة تطور عل ات آأساس لمعرف وم وتطور النظري سفة العل يعرف هذا المساق الطلبة بمراحل تطور المعرفة وفل

ات                   . التمريض ذه النظري م ه ضية وعرض أله ات التمري ى تطور النظري ل      . محتوى هذا المساق يرآز عل ة بتحلي وم الطلب يق
المنطق و أسس التحليل العلمي واستنباط ما إذا آانت هذه النظريات قابلة لالستخدام والتطبيق              وتقييم هذه النظريات باستخدام     

 .في المجاالت العملية للتمريض أم أنها بحاجة إلى تطوير لتواآب آخر التطورات في مجاالت التمريض
  

  ) ساعات معتمدة3 (:)نظري (1إدارة الخدمات التمريضية  702تض 
صحية       يزود هذا المساق الط    شمل  : لبة بالمعرفة المتعلقة بانظمة الرعاية التمريضية ضمن المؤسسة ال ات  : المواضيع ت نظري

ات                    ام االدارة، نظري ادئ االدارة، مه املة عن االدارة ومب االدارة التمريضية، نظرية االنظمة، االنظمة التمريضية، نظرة ش
سياسة       وذ وال ضية، النف ة التمري ديم الرعاي ات االدارة،      االدارة، انظمة تق سيطرة، تقني اخ االداري، التخطيط، التنظيم، ال ، المن

  .يرياالدارة بواسطة االهداف، الهيكل التنظيمي للمؤسسة، بيئة المؤسسة، التفويض، وادارة التغ
  

  ) ساعات معتمدة3 (: نظم وتكنولوجيا المعلومات في الرعاية الصحية703تض 
ى سوية      تدعم نظم وتكنولوجيا المعلومات عملية إت      خاذ القرار اإلداري والسريري لضمان تقديم رعاية تمريضية وصحية عل

ة،                       . عالية ة التقني شمل الناحي ات وت ة الخاصة بجوانب استخدامات نظم المعلوم يزود هذا المساق الطلبة بالمعلومات التطبيقي
ا صادية له سية واالقت سانية، المؤس ويم، مق. االن ى شروط خاصة بتق ب عل يتعرف الطال اتس ة المعلوم ار انظم ة واختي . ارن

ة       ة وآيفي ة المعلوماتي ي لالنظم التطبيق العمل ة ب ايير المتعلق ات، والمع ة والبيان اهيم التكنولوجي ى المف ب عل يتعرف الطال س
دماتها           صحية وخ ة ال ة الرعاي ي انظم رارات ذات دالالت واضحة ف ى ق شمل موضوعات المساق   . استخدامها للوصول ال : ت

ة                 مكونات ومهام ن   ة، انظم صحية االلكتروني سجالت ال اتي، ال ظام المعلومات في الرعاية الصحية، البيانات، الثالوث المعلوم
ة                        ات، المعلوماتي ة المعلوم اة انظم ات، دورة حي ادئ قواعد البيان صحية، مب دعم القرارات، معايير تقويم انظمة المعلومات ال

صحية والت         ة ال صنيفات الرعاي ضية التمريضية، مصطلحات وت ي              . مري ضية ف ة التمري ق المعلوماتي ى تطبي يتم التطرق ال وس
  .االبحاث التمريضية، وإلى تاريخ المعلوماتية الصحية والتمريضية

  
  )تان معتمدتانساع (:)عملي( 1 إدارة الخدمات التمريضية 704تض  

ق المعلومات   يزود هذا المساق الطلبة بالخبرة العملية في االدارة التمريضية والقيادة حيث يوفر        الفرصة لدمج وتكامل وتطبي
ضية    ات اإلدارة التمري ي ممارس درات ف ارات والق ن      . والمه الي م ط والع ستويين االوس ى الم ي عل ق العمل يكون التطبي س

ه، ومخرجات                . مستويات االدارة في المؤسسة الصحية     شمل اهداف خاصة ل ي ت سيقوم آل طالب بكتابة خطة للتطبيق العمل
ساق        . مسؤوليات المترتبة عليه، يتم االتفاق عليها مع المشرف المسؤول ومدرس المساق             هذه االهداف، ال   ذا الم من خالل ه

  .يتوقع من الطالب ان يكونوا مسؤولين عن مشروع واحد بتوجيه من قبل المشرف العملي
  

  ) ساعات معتمدة3 (:)نظري(2 ادارة الخدمات التمريضية 705تض 
ضية       يشكل هذا المساق استمرارية لم     ارف           .)1(ساق ادارة الخدمات التمري د الطالب بالمع ذا المساق هو تزوي  الهدف من ه

ل اإلداري التمريضي             ا من قب شمل المواضيع   . والمبادىء والنظريات الضروري امتالآه ق،        : ت اء الفري ادة، بن ز، القي التحفي
ويم  االشراف، االتصال، ادارة الخالفات، التواصل داخل المؤسسة،  توزيع برامج ا         لعملي، حل المشاآل واتخاذ القرارات، تق

رك العمل                   ين، ت اقم والتعي ار الط وظيفي، اختي د االجتماعات ، الجذب ال سي، عق ة، ادارة الضغط النف االداء والتغذية الراجع
  .المتكرر، االستبقاء، التغيب عن العمل، التدريب والتطوير

  
  ) ساعات معتمدة3 (: إدارة وتنظيم المستشفيات706تض 

يتعرف الطالب    . يقدم هذا المساق نظرة شاملة عن اهم المفاهيم التنظيمية والسلوآية الخاصة باالدارة الفاعلة في المستشفيات              
ي    ة ف دات االدارة المختلف ة، االدوار ووح ة اإلداري ات االدارة، العملي ام مؤسسي، تقني شفى آنظ ى المست ساق عل ذا الم ي ه ف

شفيات،      نظرة ع: المواضيع تشمل  .المستشفى شفيات، ادوار المست شأة المست شفيات، تطور ون دارة ار إدوأامة عن نظام المست
ي       اقم الطب ضية، الط ة التمري شفيات، الخدم ي ادارة المست ة ف ب القانوني شفيات، الجوان ي ادارة المست ديات ف شفى، تح المست

ة  خدمةالو ة الحث        الطبي سام العناي ات، اق ل ، العملي ة النق ة الطوارئ، خدم ة       ، خدم ائي، خدم ل والعالج الفيزي ادة التأهي ة، اع يث
ل                       ا قب ة م دير، خدم ة التخ صيدلية، خدم المختبرات، خدمة التشخيص باالشعة والتصوير، مخاطر االشعة، بنك الدم، خدمة ال

شفى،    ي المست ة المعلومات ف ية، انظم شفى الهندس ة المست والدة، خدم د ال والدة وبع شفياتال ي المست بة ف ةدور الحوس  ، خدم
ة، عالت ل، النظاف ي، النق دبير المنزل ة الت سيل، خدم ة الغ شفى، خدم ي المست ة ف ة التغذي ة، خدم سجالت الطبي زي، ال يم المرآ ق

ان              ن وأم شفى، ام ل المست دوى داخ بط الع اطر، ض ن والمخ ث، ادارة االم ظ الجث شفى، حف ضالت المست ن ف تخلص م ال
  .المستشفى، وادارة الكوارث



  )تان معتمدتانساع (:)عملي( 2 إدارة الخدمات التمريضية 707تض 
ق المعلومات          يزود هذا المساق الطلبة بالخبرة العملية في االدارة التمريضية والقيادة حيث يوفر الفرصة لدمج وتكامل وتطبي

ضية    ات اإلدارة التمري ي ممارس درات ف ارات والق ط   . والمه ستويين االوس ى الم ي عل ق العمل يكون التطبي ن  س الي م  والع
ه، ومخرجات                . مستويات االدارة في المؤسسة الصحية     شمل اهداف خاصة ل ي ت سيقوم آل طالب بكتابة خطة للتطبيق العمل

ساق        . هذه االهداف، المسؤوليات المترتبة عليه، يتم االتفاق عليها مع المشرف المسؤول ومدرس المساق                ذا الم من خالل ه
  . عن مشروع واحد بتوجيه من قبل المشرف العملييتوقع من الطالب ان يكونوا مسؤولين

  
  ) ساعات معتمدة3 (:االدارة النوعية 708تض 

ة               إدارة الجودة الكلي ة ب ادئ المتعلق م المب ستمر      يهدف هذا المساق لفه ة الم ي            وتحسين النوعي ذه الجودة ف تمرار تطور ه  واس
صحية      ى ط       . الخدمات التمريضية وخدمات الرعاية ال ة عل يتعرف الطلب ارات الخاصة بتحسين           س ة والمه ق النظري رق تطبي

ة    د      والجودة في مختلف مواقع الرعاية الصحية وعلى ادوات التقويم الخاصة بالجودة النوعي ه وتحدي يم سير العمل وادارت تقي
سينه ة     . طرق تح ودة النوعي سين الج رامج تح يط وادارة ب ى التخط ادر عل ب ق يكون الطال ساق س ذا الم ن ه اء م د االنته عن

  .المقدرة على استخدام التقنيات المتعارف عليها في ادارة الجودة النوعيةو
  

  ) ساعات معتمدة3 (: االدارة المالية في الرعاية الصحية720تض 
ة         رارات المالي اذ الق ي اتخ يزود ها المساق الطالب بالمعرفة والمهارات الضرورية المتالك المقدرة على المشارآة الفاعلة ف

ة                  واية الصحية   في منظمات الرع   بة اإلداري ة والمحاس بة واإلدارة المالي ة حول المحاس اهيم عام  يقدم هذا المساق مبادىء ومف
صحية  سة ال ي المؤس يع. ف ضمن المواض سيطرة : تت ا، ال ات وأنواعه داد الموازن ةإع د   والمراقب ة، تحدي الل الموازن ن خ  م

ة،        رامج         التخطيط  الاألسعار، قياس تكلفة الخدمات، اإلدارة المالي ل الب ة وتموي ل الميزاني ة، تحلي ة والمنفع ل التكلف الي، تحلي م
  .الصحية

  
  ) ساعات معتمدة3 (: االقتصاد الصحي722تض 

اهيم     يتناول . وتطبيقاته في قطاع الرعاية الصحية     ومفاهيمه يناقش هذا المساق مبادىء اإلقتصاد     ات والمف ساق النظري هذا الم
: تتضمن المواضيع . ومحاولة فهم ظواهر وقضايا خاصة بالرعاية الصحية والتمريضية    وأدوات التحليل اإلقتصادي لمناقشة     

أمين الصحي،                    ة، الت ة الحي صحية، الحاجة وطلب الرعاي ة ال واتج نظام الرعاي صاد، ن وادر    مقدمة إلى اإلقت ى الك  الطلب عل
ة  نمو االنفاق على الرعاية الصحية، مشاآل تحديد سعر الرعاية       البشرية والتمريضية،     الصحية وعدالة توزيع خدمات الرعاي

  .الصحية
  

  )تان معتمدتانساع (: تدبير وتحليل البيانات723تض 
ي   دائي ف ساق ابت ات حاسوبية  م تخدام تطبيق م اإلحصائي  اس ل والفه ذا المساق الطالب   . ألغراض التحلي زود ه بأساسيات  ي

م  .  الجداول والتحليل اإلحصائي وبرمجياتستخدام تطبيقاتإومهارات   سيتم الترآيز على تفسير وفهم النتائج اإلحصائية وفه
ذلك                   ة ب ة المتعلق م الجوانب الحاسوبية والبرمجي ل وفه يتم  . الجوانب اإلحصائية للبحوث المنشورة وتحضير البيانات للتحلي س

ر حاسوب           ي مختب ي ف ات       .  تدريس هذا المساق آمساق عمل ام، حفظ البيان ات الخ راءة المعطي ل  تتضمن المواضيع ق ، تحوي
  .وتبادل البيانات بين برامج مختلفة، وإعداد وتنفيذ العمليات اإلحصائية األساسية وتحضير التقارير

  
  ) ساعات معتمدة3 (: النظم والسياسات الصحية725تض 

دد من       يزود هذا المساق الطالب بفهم الجوانب المالية واإلقتصادية والسياسية ألنظمة الرعاية الصحية            ي ع دول    المختلفة ف  ال
ي       المساق يزود. المتقدمة ودراسة معمقة للنظام الصحي في األردن  أثير الفاعل ف ة الضرورية للت الطالب بالقاعدة المفهوماتي

صحية ومختلف       . تشكيل وتطوير الرعاية الصحية على آافة المستويات       سيطور الطلبة فهمهم لتمويل وطرق تقديم الرعاية ال
  .رة النظام الصحي على تقديم خدماته بفعالية وآفاءة وعدالة وجودةالعوامل والقوى المؤثرة في مقد

  
  )تان معتمدناتعسا (: تخطيط وتقييم البرامج الصحية732تض 

ستفيدين        ات الم .  في هذا المساق يتم إعطاء الطالب الفرصة لتقييم الحاجات الصحية وتصميم استراتيجيات صحية لمختلف فئ
اليب           ومن خالل مراجعة آخر األبحاث، ا      ية واألس ى الموضوعات األساس يتعرف الطالب عل ات س لمناقشات الصفية والواجب

  .والحلول للمشاآل التي تواجه المخططين في المجال الصحي
  

  )ساعات معتمدة 3 (:تطبيقيسريري  مشروع 791تض 
ا      ي مج ل تخصصه، حيث   يقوم الطالب وتحت إشراف عضو هيئة تدريس بدراسة موضوع له عالقة باالحتياجات الصحية ف

وم التمريض                             ات وعل تجد من أدبي ا اس ى م اءا عل شكلة بن ذه الم والمشكالت  . يقوم بتحديد المشكلة ووضع خطة عمل لحل ه
ق الصحي                       ع أو أعضاء الفري ة أو المجتم الفرد أو العائل ذا المشروع يمكن أن تكون مرتبطة ب درج تحت ه . الصحية التي ت



ذا             حيث يقوم الطالب بتنفيذ وتقويم خطة ا       ائج ه ة وعرض نت ة علمي ديم ورق لعمل للمشروع المقترح وينتهي هذا المشروع بتق
  .المشروع أمام زمالئه ومجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية

  
  )ساعة معتمدة: ( الندوة793تض 

  .في هذا المساق يقوم الطالب بتحليل وتقديم مواضيع مستجدة في التمريض ومتعلقة بمجال تخصصه
  

  )ساعة معتمدة صفر (:تحان الشامل االم798تض 
ذه              اديمي سواء آانت ه ها الطالب خالل برنامجه األآ ي درس يتم في هذا المساق عقد امتحان يشتمل على آل المواضيع الت

ا ة أو خارجه ة داخل الكلي اتذة  . المواضيع مطروح ن األس دد م ه ع شرف علي ريض و ي ة التم ان داخل آلي ذا االمتح د ه يعق
  .ليةالمتخصصين في الك

   
  )ساعات معتمدة 9 (: الرسالة799تض 

ؤدي         ي ت يتم في هذا المساق إجراء األبحاث الفردية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وأعضاء لجنة رسالة الماجستير والت
ائج             شة النت إلى استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير من خالل تحضير البحث، إجراء البحث وعرض ومناق

  .النهائية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  آلية الدراسات العليا

  
  تخصص إدارة الخدمات التمريضية / درجة الماجستير في التمريض

  )مسار الرسالة (الخطة االسترشادية
 ساعة معتمدة 34

  :السنة األولى
 

المجموع الفصل الثاني الفصل األول
رمز ورقم 
  المساق

رمز ورقم م.س  المساقاسم 
  مساقال

  م.س  المساقاسم 

إدارة الخدمات التمريضية   702تض   3  أسس النظريات التمريضية  701تض 
 )عملي (1

3   

إدارة الخدمات التمريضية   704تض   3 طرق البحث في التمريض 790تض 
 )نظري (1

2  

    3   اختياريمتطلب  ....تض  2   اختياريمتطلب  ....تض
  17  8    9   المجموع

  
 

  :نيةالسنة الثا
  

المجموع الفصل الثاني الفصل األول
رمز ورقم 
  المساق

رمز ورقم م.س  المساقاسم 
  المساق

  م.س  المساقاسم 

 2 إدارة الخدمات التمريضية707تض 
  )نظري(

   6  الرسالة B 799  تض  3

  2إدارة الخدمات التمريضية 705تض 
)عملي(  

   3 الرسالة  C 799 تض  2

         1 الندوة  793تض 
       2   اختياريمتطلب  ....تض

  17  9      8   المجموع
  

  :مالحظة
  
  :لى الطالب في مسار الرسالةيجب ع 

  
  :تسجيل المساقات التالية -
   

  )نظري ( IIإدارة الخدمات التمريضية 705تض 
  ) عملي(  IIإدارة الخدمات التمريضية 707تض 

 
   ضمن القائمة االختياريةابالرغم من وجودهم

  
  
  
  
  
  
  
  



  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 
  آلية الدراسات العليا

  
  تخصص إدارة الخدمات التمريضية/ درجة الماجستير في التمريض

  )شاملمسار ال (الخطة االسترشادية
  ساعة معتمدة 34

 
  :السنة األولى

 
المجموع الفصل الثاني الفصل األول

رمز ورقم 
  المساق

رمز ورقم م.س  المساقاسم 
  مساقال

  م.س  المساقاسم 

إدارة الخدمات التمريضية   702تض   3  أسس النظريات التمريضية  701تض 
 )عملي (1

3   

إدارة الخدمات التمريضية   704تض   3 طرق البحث في التمريض 790تض 
 )نظري (1

2  

    3   اختياريمتطلب  ....تض  2   اختياريمتطلب  ....تض
  17  8    9   المجموع

 :نيةالسنة الثا
  

            

المجموع الفصل الثاني الفصل األول
رمز ورقم 
  المساق

رمز ورقم م.س  المساقاسم 
  المساق

  م.س  المساقاسم 

 2 إدارة الخدمات التمريضية707تض 
) نظري(  

   3   سريري تطبيقيمشروع 791تض   3

  2إدارة الخدمات التمريضية 705تض 
)عملي(  

   1 الندوة 793تض   2

   2   اختياريمتطلب ....تض  3   اختياريلبمتط  ....تض
   3   اختياريمتطلب ....تض   

  17  9      8    المجموع
  

  :مالحظة
  
  مسار الشامللى الطالب في يجب ع 

  
  بنجاح) 798تض (اجتياز االمتحان الشامل  - 

 


