ملف تعريفي

الماجستيــر المهني المصغــر
فـــــــي
إدارة المستشفيات

تفاصيــــل
الماجستير المهني المصغر في إدارة المستشفيات
مقدمة عن البرنامج
ً
ً
املاجستير املنهي املصغر في ادارة املستشفيات يهم الكوادر الطبية املتكاملة من موظفين وأطباء وممرضات ومدراء يعملون ليال ونهارا
وهو ايضا أساس إدارة املستشفى بسالسة ونجاح ،يناقش املاجستير األساليب واالتجاهات الحديثة في إدارة وتنظيم املستشفيات ،وذلك باالعتماد على
التقنيات والتكنولوجيا الحديثة  ،املاجستير يهم كل شخص يمتلك الرغبة في تطوير ذاته وتنميتها من خالل اكتساب املعرفة.
مدة تنفيذ البرنامج
 5أيام باجمالي  20ساعة تدريبية
املهتمين بالبرنامج
مدراء املستشفيات واملرافق الصحية.
األطباء واملمرضات وباقي الكوادر الطبية.
موظفو املراكز الصحية و املهتمون في تحسين الخدمات الصحية.
خريجو الكليات أو املعاهد الطبية من األطباء أو الصيادلة أو املمرضين أو مساعدي األطباء.
املوظفون العاملون في املستشفيات واملستوصفات الحكومية والخاصة.
املدراء في املراكز.
مكتسبات البرنامج
اكساب املشاركين املعارف حول مبادئ ادارة املستشفيات
اكساب املشاركين املعارف حول الوظائف األساسية للمستشفيات وتصنيفاتها .
اكساب املشاركين مهارات ادارة الهيئات الطبية واملراكز الصحية
اكساب املشاركين مهارات ادارة تشغيل املستشفيات.
اكساب املشاركين املعارف حول الجوانب السلوكية في إدارة املستشفيات.
اكساب املشاركين املعارف حول االتجاهات الحديثة في إدارة املستشفيات
اكساب املشاركين مهارات التعامل مع املؤثرات واملتطلبات البيئية وإثرها على أداء املستشفيات الحكومية.
اكساب املشاركين مهارة التعامل مع غرفة العمليات وأنواع النفايات الطبية
عدد صفحات املادة العلمية الخاصة بالبرنامج
 90صفحة

المحاور الرئيسية
الماجستير المهني المصغر في إدارة المستشفيات

املحوراالول
 oمبادئ اإلدارة في املستشفيات .
املحورالثاني
 oالوظائف األساسية للمستشفيات وتصنيفاتها .
املحورالثالث
 oالهيئة الطبية والخدمات.
املحورالرابع
 oتشغيل املستشفيات.

املحور الخامس
 oالجوانب السلوكية في إدارة املستشفيات.
املحو رالسادس
 oاالتجاهات الحديثة في إدارة املستشفيات.
املحورالسابع
 oاملؤثرات واملتطلبات البيئية وإثرها على أداء املستشفيات الحكومية.
 oغرفة العمليات.
 oأنواع النفايات الطبية

الجدول الزمني
الماجستير المهني المصغر في إدارة المستشفيات

اليوم االول
املحور األول
تابع – املحور األول

مبادئ اإلدارة في املستشفيات .
مبادئ اإلدارة في املستشفيات .

اليوم الثاني
املحور الثاني
املحور الثالث
اليوم الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
اليوم الرابع
املحور السادس
تابع  -املحور السادس
اليوم الخامس
املحور السابع
تابع  -املحور السابع

الوظائف األساسية للمستشفيات وتصنيفاتها .
الهيئة الطبية والخدمات اإلدارية .
تشغيل املستشفيات .
الجوانب السلوكية في إدارة املستشفيات .
االتجاهات الحديثة في إدارة املستشفيات .
االتجاهات الحديثة في إدارة املستشفيات .
املؤثرات واملتطلبات البيئية وإثرها على أداء املستشفيات الحكومية .
غرفة العمليات.
أنواع النفايات الطبية.

