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  خطة دراسية لدرجة املاجستير 

 

 

 أحكام وشروط عامة: أوال:

 تتفق الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة.  .1

 قبولها:التخصصات التي يمكن  .2

 صيدلة ر دكتو ، بكالوريوس صيدلةاألولوية األولى: بكالوريوس  -

 ال يوجدة الثانية: ياألولو  -
 

: شروط 
ً
 خاصة:ثانيا

أو االقتصاد الصيدالني أو متزامن مع دراسة السنة األولى في ي سنة واحدة خبرة على األقل في مجال التسويق الصيدالن 

 .البرنامج

 

: تتكون مواد هذه
ً
 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي:34الخطة من ) ثالثا

 ( ساعات معتمدة كما يلي: 16مواد إجبارية ) .1

 اسم املادة رقم املادة
الساعات 

 املعتمدة
 املتطلب السابق عملي نظري 

 / - 3 3 دارة األعمال للصيدلةإ 1203730

 / - 3 3 الصيدالني واإلحصاءمنهجية البحث  1203731

 / - 3 3 الصيدالنياالقتصاد  1203732

دارة التسويق الصيدالني والخدمات الصحيةإ 1203733  3 3 - 1203730 

 1203731 - 2 2 نظم املعلومات الصيدالنية 1203734

 / - 2 2 امللكية الفكرية الصيدالنية وحقوق  التشريعات 1203735

 

 .1 الكلية الصيدلة

 2. القسم مجموعة األقسام في كلية الصيدلة

 .3 اسم الدرجة العلمية )بالعربية( أعمال صيدالنية ماجستير إدارة

Master of Pharmacy Administration (MPA)  4 )باإلنجليزية(اسم الدرجة العلمية. 

 .5 املسار رسالة

 رسالة/شامل السنة رقم الكلية رقم القسم الدرجة التخصص رقم 
 1 2022 12 03 8 042 رقم الخطة
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 ( ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي: 9) اختيارية:مواد  .2

 اسم املادة املادةرقم 
الساعات 

 املعتمدة
 املتطلب السابق عملي نظري 

1203736 
 االستراتيجي إدارة التمويل الصيدالني

 والسياسات الصحية
3 3 - 1203730 

يٌمية والجودة 1203737
ٌ
 1203735 0 3 3 الشؤون التنظ

 1203730 0 3 3 موضوعات معاصرة في األعمال الصيدالنية 1203738

 1203730 0 3 3 التزويدسلسلة دارة إ 1601782

 1203733 0 3 3 التسويق الدولي 1604724

 1203730 0 3 3 دارة املوارد البشريةإ 1601715

 1203730 0 3 3 دارة املشاريعإ 1601717

 (.1203799( ساعة معتمدة ورقمها )9)رسالة جامعية  .3

 

 وصف املواد

 معتمدة ساعات 3  (1203730):دارة األعمال للصيدلةإ 

يتضمن هذا املساق دراسة املبادئ الرئيسية ملكونات األعمال: التسويق، االقتصاد، اإلدارة، املحاسبة واإلدارة  

 وتطبيقاتها في أدارة أعمال املؤسسات الصيدالنية املختلفة.املالية بشكل مبسط وشمولي كمدخل الحتياجاتها 

  ساعات معتمدة 3  : (1203731)الصيدالنيمنهجية البحث و اإلحصاء 

ة، ومعايير دراسة أسس منهجية البحث العلمي في علوم الصيدلة بحيث تتضمن كيفية تصميم الدراس

العينة، وجمع البيانات ومقاييس املخرجات ومن ثم تقييم نتائج  واختياراإلدخال واالستبعاد من الدراسة، 

والعلوم  ،الصيدلةفي مجاالت  األوراق العلميةالطرق املثلى لكتابة  واستنتاجات الدراسة. والتعرف على

واختبار  ،اإلحصائيالى التعرف على نظرية االحتماالت واالستدالل  باإلضافةوفهمها وتحليلها.  ،الصحية

تطبيق املبادئ العامة لإلحصاء في املجاالت الصيدالنية والحيوية املختلفة و واالنحدار واالرتباط. ،الفرضيات 

األبحاث. أساليب النمذجة اإلحصائية، تصميم التجارب وتحليل األخطاء، تحليل التباين، مثل تحليل نتائج 

 فترات الثقة، وتعزيز مراقبة الجودة، واملراقبة اإلحصائية للعمليات.

 ساعات معتمدة 3 : (1203732)االقتصاد الصيدالني 

وتقييم التكنولوجيا الصحية، يناقش هذا املساق املفاهيم االساسية والتطبيقية لالقتصاد الصيدالني  

وكذلك معايير مخرجات العالج الدوائي مع التركيز على االوجه التطبيقية. دراسة الطرق والوسائل لتقييم 

. ومن ناحية وتعلم كيفية االستخدام األمثل للموارد التكلفة للتدخالت الطبية والدوائية وتحليل القرارات

التحليلية ووبائيات األمراض املعدية واملزمنة واالنتقال الوبائي ومدى الوبائيات الوصفية و أخرى التعرف على 

 .لهذه األمراض على النظام الصحي االقتصاديانتشار األمراض جغرافيا وديموغرافيا من أجل دراسة العبء 
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 ساعات معتمدة 3 : (1203733)دارة التسويق الصيدالني والخدمات الصحيةإ 

دراسة عناصر املزيج التسويقي وعناصر املزيج الترويجي من وجهة النظر الصيدالنية متضمنا البيع الشخص ي  

التسويق الصيدالني وتحليل البيئة التسويقية وتأثيراتها على  استراتيجياتوخطواته ومهاراته. والتعرف على 

الى أعداد  باإلضافةية التعامل معهم. التخطيط التسويقي املستقبلي ومعرفة أنواع األطباء السلوكية وكيف

دراسة املفاهيم األساسية لتسويق الخدمات وكذلك  الخطط التسويقية وتطبيقاتها في السوق األردني. 

والتسويق الدولي. التعرف على استراتيجيات تسويق الخدمات الصحية في مختلف املؤسسات الصحية من 

ومتخصصة ومراكز أولية وشاملة. دراسة كيفية أعداد خطط لتسويق الخدمات الصحية  ،عامةمستشفيات 

  .بهدف تحسين الرعاية الصحية للمرض ى وتقديم خدمة نوعية

 ساعات معتمدة 2 :  (1203734)نظم املعلومات الصيدالنية 

 لتحسيندراسة كيفية تسخير الصيدلي معرفته بالدواء واستخداماته مع نظم وتكنولوجيا املعلومات الحديثة 

املفاهيم  هذا املساق يوفر من خالل استخدام آمن وفعال لألدوية وتقليل األخطاء العالجية. رعاية املرض ى

مثل الوصفات اإللكترونية،  وأتمتتها املعلومات الصيدالنية أنظمة وصيانةتنفيذ وتطوير و  في فهم األساسية

الترميز في تصنيف األمراض وتسجيل املرض ى وحالتهم الصحية الكترونيا والتواصل فيما بين جميع العاملين في 

املنظومة الصحية بما فبهم املرض ى بأمان ودقة ويسر وسهولة وسرعة عن طريق استخدام طرق التواصل 

 التكنولوجية الحديثة.

 ساعات معتمدة 2 : (1203735)قوق امللكية الفكرية الصيدالنيةالتشريعات وح 

دراسة قانون الدواء والصيدلة األردني والتشريعات الخاصة بمزاولة مهنة الصيدلة في اململكة األردنية  

التعرف على مبادئ امللكية الفكرية والقوانين املحلية املرعية بهذا الخصوص، وتطبيقاتها في و الهاشمية. 

الصناعة الدوائية محليا ودوليا. كذلك أهمية امللكية الفكرية في البحث والتطوير الصيدالني وحماية براءة 

والعالمة التجارية، وتأثيرها على استراتيجيات التسويق لدى الصناعة الدوائية  وحصرية البيانات االختراع

ثير اآلني واملستقبلي للملكية الفكرية على األردنية. والتعرف على دورة حياة املنتج الدوائي والتعرض للتأ

 استراتيجيات التسويق لدى الصناعة الدوائية األردنية.

  ساعات معتمدة 3 : (1203736) والسياسات الصحية االستراتيجيإدارة التمويل الصيدالني 

الصيدالنية املختلفة دراسة املبادئ األساسية للمحاسبة وعلم التمويل وتطبيقاتها في أدارة أعمال املؤسسات  

دارة دارة املوارد البشرية. كما يشمل هذا املساق التعرف على البرامج املحاسبية واملالية املستخدمة إل إو 

الى اعداد وتحليل البيانات املالية  باإلضافة. راالستثمااملخزون واملشتريات والتخطيط املستقبلي وآفاق 

ات بشكل مبسط. دراسة سياسات األنفاق على الصحة ومصادر الرئيسية وكشوفات حساب العمالء وامليزاني

م يتم تقديعلى طرق أعداد تقارير الحسابات الصحية الوطنية.  واالطالع. لألدويةواالستخدام الرشيد التمويل 

تعزيز تحقيق الصحة العامة للمجتمع ملساعدة  في الصيدلي دور متضمنة  الصحة العامةوسياسات  مفاهيم

ودعم القرارات  أصحاب القرار في التخطيط الصحي الشامل والسعي لالستفادة القصوى من املوارد املتوفرة

دارة شاملة للهيكل التنظيمي والوصف الصحية املبنية على األدلة والبراهين. دراسة املبادئ األساسية لإل 
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يدة في تنفيذها ضمن أطار زمني محدد مسبقا، يتبعه تقييم متكرر لألداء على فترات الوظيفي، والحوكمة الرش

  زمنية معروفة يتضمن تصويب األخطاء أوال بأول.

 يٌمية والجودة
ٌ
 ساعات معتمدة 3 :  (1203737) الشؤون التنظ

هذا املساق عبارة عن مراجعة للتشريعات العاملية النافذة خاصة املتعلقة بالتصنيع الجيد، واملمارسة املخبرية  

واملمارسة السريرية الجيدة. والتركيز بوجه خاص على تغطية مفصلة لعملية تجميع امللف املقدم  الجيدة،

قسم الشؤون التنظيمية في الشركات للحصول على تصريح ألدوية جديدة او جنيسة )ملف التسجيل( ودور 

الدوائية. هذا املساق يهدف الى تزويد الطالب باملعارف واملهارات الالزمة لضمان الجودة في تصنيع املنتجات 

 العالجية.

  ساعات معتمدة 3 :(1203738) موضوعات معاصرة في األعمال الصيدالنية 

أو بعض املواضيع املتخصصة في مجاالت صيدلة األعمال بشكل معمق يتم اختيارها مسبقا  أحديتم دراسة  

على آخر  االطالعباإلضافة الى  من قبل عضو هيئة التدريس املعني بحيث يتم إعالنها للطلبة عند التسجيل.

تقدمة، أدارة عالقات الرقمية، النمذجة امل الصحة مثلالتطورات العلمية الحديثة املتعلقة بهذه املختارات. 

  .لدخول لألسواق الدوائيةل السرية واالتفاقياتالزبائن 

 ساعات معتمدة  3(:1601782)دارة سلسلة التزويد إ 

واملهارات الالزمة لتعظيم النتائج والقيمة عند التعامل مع شبكة  الطالب باملعرفةيركز هذا املساق على تزويد 

األدوات األساسية لتحسين الجودة مثل قياس األداء وأنظمة التصحيح والضبط  باستعمالاملوردين والعمالء 

 االستراتيجيةدارة املغلق وتقييم املخاطرة عند التعامل مع املوردين ويتبنى هذا املساق مدخل منهجي متكامل لإل 

التسويق  يةواستراتيجاألعمال  استراتيجيةلسلسلة التزويد بشكل يتكامل مع عملية الشراء والتغير في 

  .التصنيع واستراتيجية

 ( 1604724التسويق الدولي :) ساعات معتمدة 3 

تهدف هذه املادة إلى تعريف الطلبة الدارسين باملفاهيم األساسية والنظريات املفسرة للتسويق الدولي وإدارة 

لبة املهارات التصدير، وشرح وكشف القضايا املهمة التي تؤثر على قرارات التسويق الدولي وإكساب الط

 األساسية والالزمة للعمل بمجال التسويق الدولي في ظل البيئة الدولية.

 ساعات معتمدة 3 (:1601715دارة املوارد البشرية )إ 

طار العام ملهام أدارة املوارد البشرية في شركات األعمال والتعمق بدراستها على تتضمن هذه املادة تحديد اإل 

املتعلقة بهذه الوظائف كما تتضمن دراسة كيفية الربط ما بين األسس النظرية ضوء آخر األبحاث والدراسات 

دارة املوارد البشرية وتحسين املمارسات فيما يتعلق بالعنصر البشري من داري إل والتطبيقية في واقع العمل اإل 

 .لشركةستخدامه بشكل فعال لتحقيق أهداف ااجتذابه وتطويره وتقييمه ومكافأته وحفزه و احيث فهمه و 

 ساعات معتمدة 3 (: 1601717دارة املشاريع )إ 

دارة إدارية املرتبطة بيتضمن هذا املساق تقديما وتعريفا ملفهوم أدارة املشاريع وأهميتها وكافة العمليات اإل 

 .املشاريع مثل التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة في كل مرحلة من مراحل حياة املشروع


