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 �لية العلوم الطبية - �� إدارة النظام الص��  طبيب ال�حة العامة

 نظرة عامة

 

العامة.  هو برنامج تخرج مح��ف �� مجال ال�حة  (HSM) �� إدارة النظام الص�� (DrPH) دكتور ال�حة العامة 

تم إ�شاؤه لتدر�ب أخصائيي طب ا�جتمع / أخصائيي ال�حة العامة الذين هم ع�� دراية ومهارة �� تخصص  

إدارة النظام الص��. فحوى ال��نامج هو التطو�ر امل�ي للمر�ح�ن ، أي �عز�ز قدرا��م ع�� حل مش�لة �حة  

 .ا�جتمع مع �عز�ز كفاءا��م �� إجراء البحوث

 :إ�� قسم�نينقسم ال��نامج  

 ) يت�ون من دراسة املقررات. 1(السنة  1ا�جزء  .1

 ا�جزء الثا�ي (السنة الثانية والثالثة) يت�ون من مشروع بح�ي وم�حق ميدا�ي  .2

 ) DrPHهي�ل برنامج الدكتوراه �� ال�حة العامة ( 

 الوحدات  املقرر الدرا��ي  السنة 

  دراسة املقرات الدراسية  السنة األو��

 8 املقررات األساسية  

 17 مقررات التخصص  

 25 مجموع درجات املقررات الدراسية

 

  مق��ح بحث طبيب ال�حة العامة السنة الثانية 

 15 أطروحة طبيب ال�حة العامة  

 50 مرفق ميدا�ي  

 - مق��ح بحث طبيب ال�حة العامة 

 
  البحث  السنة الثالثة 

 - مرفق ميدا�ي  

 - ال�حة العامة (تتمة)أطروحة ��  

 65 مجموع درجات البحث 

 
 90 ا�جموع الك�� للتخرج 

 



 

 

املقررات األساسية �� علم و�ائيات ال�حة العامة ، والتحليل متعدد املتغ��ات ، والسياسة ال�حية واألخالق.  

ا�ختار. قد يختلف هي�ل املواد  �عت��هذه  املقررات إلزامية �جميع املتقدم�ن ، �غض النظر عن تخصصهم  

 .التخصصية ب�ن التخصصات وتنقسم ع�� فصل�ن دراسي�ن

 تخصص إدارة النظام الص��

 

 املقرر الدرا��ي  
نوع املقرر  

 الدرا��ي 
 الوحدات 

    السنة األو��

يناير  - سبتم��    لفصل األول ا 

ألسبوع األول ا    ع�� ا�جامعةالت�جيل و التعرف  

 أسبوع)  ١٤دراسة (

   املقررات األساسية 

 3 أسا��ي  و�ائيات ال�حة العامة  .1

 3 أسا��ي  التحليل متعدد املتغ��ات  .2

 2 أسا��ي  السياسة ال�حية واألخالق  .3

 
   مقررات التخصص 

 2 أسا��ي  إدارة التغي�� التنظي�ي  .4

 2 أسا��ي  نظام معلومات إدارة ال�حة  .5

 
   أسبوع املراجعة  أسبوع واحد 

   امتحان ��اية الفصل الدرا��ي  ثالثة أسابيع

 عطلة ��اية الفصل الدرا��ي  أر�عة أسابيع
 

  

ويوني –ف��اير   

 
 الفصل الثا�ي 

 
  

 

 

 



 أسبوع)  ١٤تدريس (

 إدارة ا�خاطر وسالمة املر��ى  .6
 

 2 أسا��ي 

إدارة ا�جودة �� نظام الرعاية   .7

 ال�حية 
 

 2 أسا��ي 

 3 أسا��ي  تمو�ل ال�حة  .8

 املستشفيات إدارة   .9
 

 3 أسا��ي 

 3 أسا��ي  اقتصاديات ال�حة  .10

 
   أسبوع املراجعة  أسبوع واحد 

   امتحان ��اية الفصل الدرا��ي  ثالثة أسابيع

 عطلة ��اية الفصل الدرا��ي  عشرة أسابيع
 

  

 25 ا�جموع 

 السنة الثانية 

ا�ع)   (الفصل الثالث و الر

 15  مق��ح بحث طبيب ال�حة العامة

 -  أطروحة طبيب ال�حة العامة 

   مرفق ميدا�ي 
 

 السنة الثالثة 

(الفصل ا�خامس و  

 السادس) 

 -  مرفق ميدا�ي 

 50  أطروحة طبيب ال�حة العامة 

 65 ا�جموع 

 ا�جموع الك�� للتخرج 

 
 90 

 

 

 املتطلبات األ�اديمية/ متطلبات القبول 

 

 :يجب أن ي�ون املتقدم  حاصال ع�� ما ي��

 وما فوق  CGPA 3.0 / 4 ماجست�� �� ال�حة العامة بمعدل تراك�ي •

 ماجست��  �� طب ا�جتمع •

 

 



 متطلبات اللغة 

 

 ا�حصول ع�� ما ي��: (ينطبق ع�� املتقدم�ن الدولي�ن فقط)  

 ع�� اإلن��نت (اختبار اللغة اإلنجل��ية �لغة أجنبية) ؛ أو  TOEFL �� اختبار  35درجة ال تقل عن  •

 نظام اختبار اللغة اإلنجل��ية الدو�� ؛ أو) IELTS( �� 5أد�ى درجة كحد   •

 ؛ أو Cambridge English Advance (CAE) �� 154درجة ال تقل عن  •

 أو Cambridge Proficiency Advance (CPE) �� 154درجة ال تقل عن  •

 ؛ أو  اختبار ب��سون للغة اإلنجل��ية(PTE) ��  36درجة ال تقل عن  •

 . اختبار اللغة اإلنجل��ية ل�جامعة املال��ية) MUET( �� 2درجة  يقل عنما ال  •

 عن الشروط املسبقة �� األحوال التالية:  :يمكن منح اإلعفاء

   أو �انت اللغة اإلنجل��ية �� اللغة األم أو اللغة الوطنية للمتقدم ؛إذا  •

 التدريس �� اللغة اإلنجل��ية. ذا �ان املتقدم تخرج من مؤسسة �عليم عا�� حيث لغة  إ •

 

 املدة الدراسية 

 

 فصول دراسية كحد أق��ى  10فصول دراسية كحد أد�ى /  6تفرغ �امل:  •

 

  التقديم لل��نامج 

 سبتم��   •

 الرسوم الدراسية 

 

 (رنجت مال��ي)  املتقدمون املال��يون  املتقدمون الدوليون (دوالر أمر��ي)
 

    227.50 رسوم الت�جيل     •

 1000.00الضمان ال�خ��ي •

 :لفصل الدرا��ي)لالرسوم الدراسية ( •

 

196.25 X 90 Units = 17,662.50 

  

 50.00سوم حفل التخرج:  ر  •

    340.00 رسوم الت�جيل     •

 لفصل الدرا��ي): لالرسوم الدراسية ( •

525.00 X 90 Units = 47,250.00 

 200.00سوم حفل التخرج: ر  •

 

 . الرسوم قابلة للتغي��** أسعار 

 


