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 ذاتيــــةسيـــرة 

  بيانات شخصية

 : سعد بن عبد هللا الغانم االســـــــم

  (Full Professor )دكتور أستـــاذ :  اللقــب العلمـي

                سعودي  : الجنسيــــــة

 الملك سعود : جامعــةالجامعــــــة - إدارة األعمال:  الكليـــــــة -  الصحية: قسم اإلدارة  القســم العلمـي

 ومستشفيات صحةإدارة : التخصص الدقيقإدارة عامة/إدارة أعمال، : العام  التخصص

 المملكة العربية السعودية     –11352الرياض    271373: ص.ب.    عنوان المراسلــة

 (  0096611) 4693964:  الفاكس  ،  ( 0096611) 4693961:   تليفـون المكتــب

 0556611660:     جوال             

        ksu.edu.sasghanim@           sagksu@gmail.com: بريد إلكتروني 

   المؤهــــالت

 م 2004بريطانيا  -جامعة بيرمينجهام   - )إدارة خدمات صحية ومستشفيات( الفلسفة * دكتــــــــــوراه 

 م 1991جامعة الملك سعود  –)إدارة خدمات صحية ومستشفيات( ماجستيـــــــــر   *

 م 1987جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  –بكالوريوس      )إدارة أعمال(  *
  

  الخبـرة األكاديميـة والوظيفـية

 حاليا( – 2016عميد كلية إدارة األعمال )ديسمبر 

 حاليا(. -2014 سبتمبر، جامعة الملك سعود ) وكيل كلية إدارة األعمال للدراسات العليا والبحث العلمي 

 حاليا(. -2012 مايوكلية إدارة األعمال، جامعة الملك سعود )  –رئيس قسم اإلدارة الصحية 

)دراسرررات عليا( جامعة الملك سرررعود  األعمال،كلية إدارة  والمسرررتشرررفيات،برنامج إدارة الصرررحة  المشررررل عل 
 حاليا(. – 2006)

 (2013مايو  – 2011جامعة الملك سعود )مايو  – وكيل عمادة الدراسات العليا

 .حاليا( – 2014ممثل كلية إدارة األعمال في مجلس عمادة الدراسات العليا )فبراير 

  حاليا(. – 2014ممثل كلية إدارة األعمال في مجلس عمادة البحث العلمي )سبتمبر 

mailto:sagksu@gmail.com
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كلية إدارة األعمال،  والمسرررتشرررفيات،عضرررو ةياة التدريس في ص صرررر اإلدارة العامة و إدارة الصرررحة  - أستتتتاذ

 حاليا(. -2012 أبريلجامعة الملك سعود ) 

كلية إدارة  والمسرررتشرررفيات،العامة و إدارة الصرررحة  عضرررو ةياة التدريس في ص صرررر اإلدارة - أستتتتاذ مشتتتار 

 (.2012أبريل  -2008األعمال، جامعة الملك سعود ) مايو 

كلية إدارة  والمسرررتشرررفيات،عضرررو ةياة التدريس في ص صرررر اإلدارة العامة و إدارة الصرررحة  - أستتتتاذ مستتتاعد

(.2008مايو  -2004األعمال، جامعة الملك سعود ) يناير

كلية المجتمع والدراسررررررات التطبياية، جامعة الملك سررررررعود            الصررررررحية،العلوم  برنامجعضررررررو ةياة التدريس في 

حاليا(. -2005) يناير

 .(2010 -2009)لمدة سنتان مدير مركز بحوث كلية إدارة األعمال 

 (.2010مارس  -2009) مارس لمدة عام مستشار غير متفرغ بوزارة التعليم العالي 

م(.2014-2013) لمدة عام مستشار غير متفرغ بوزارة الصحة

).2004 -1994(جامعة الملك سعود  اإلدارية،محاضر، قسم اإلدارة العامة،  كلية العلوم 

مسررراعد المدير التنفيلي لمسرررتشرررف  الاوات المسرررلحة بوادي الدواسرررر ىم مديرا لمسرررتشرررف  األمير سرررلمان بن  عبد 

    (.1994 – 1992(بالرياض العزيز 

 .)1992 – 1977( - ىم مديرا إلدارة مواقع الحاسبات اآللية آلية،ومبرمج حاسبات  معلومات،محلل نظم 

  )داخل الجامعة وخارجها(   عضوية اللجان والجمعيات العلميـــة

  (.2013مايو  -2011أمين مجلس عمادة الدراسات العليا )مايو 

  جامعة الملك سعود. – الصحة والمستشفياتمارر لجنة برنامج الماجستير في إدارة 

 كلية إدارة األعمال -العامة  مارر لجنة صطوير قسم اإلدارة 

 (.2010 -2009)  مارر لجنة مركز بحوث كلية إدارة األعمال 

 ( 2010مدير برنامج التميز لل طة اإلستراصيجية بجامعة الملك سعود لمدة عام.) 

  والمعيدين والمحاضرين باسم اإلدارة العامةعضو لجنة أعضاء ةياة التدريس 

  كلية إدارة األعمال  -قسم اإلدارة العامة –عضو لجنة الابول في برامج الماجستير والدكتوراه 

  كلية إدارة األعمال. –عضو لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي 

  (.2010 -2009جامعة الملك سعود ) –عضو مجلس عمادة البحث العلمي 

 (2009-2010)ل  موقع قسم اإلدارة بالشبكة اإللكترونية  المشرل ع. 

 (2009-2010)  عضو لجنة التدريب واإلبتعاث بجامعة الملك سعود. 

 .عضو لجنة المساباات الوظيفية بكلية إدارة األعمال 

 .عضو لجنة الدراسات العليا بكلية إدارة األعمال 

  حاليا( – 2009) لية إدارة األعمالباسم اإلدارة العامة بكالدراسات العليا مرشد طالب 

 .عضو جمعية اإلدارة السعودية 

 .عضو عامل بالجمعية السعودية لإلدارة الصحية 

 .)عضو ةياة صحرير المجلة العلمية لإلدارة الصحية )صحت اإلنشاء 

  حاليا(-2012العلوم اإلدارية )  –عضو ةياة التحرير لمجلة جامعة الملك سعود 

 ال دمات الصحية دية للت صصات الصحية، ومصنف كـ "استشاري" في إدارةمسجل في الهياة السعو 
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 مراجع داخلي إلدارة الجودة بعمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود 

 ( 2009عضو لجنة التميز البحثي بكلية إدارة األعمال- .)حاليا 

 ( 2013عضو لجنة أخالقيات البحث العلمي بجامعة الملك سعود- .)حاليا 

 عل  مستوى الاسم والكلية والجامعةاإلدارية والفنية ضو ورئيس العديد من اللجان ع. 
 
 

  وورش العمل الندواتو المؤتمرات الحضور والمشاركة في  
  كندا. –ةـ( صورنتو 29/8/1427-27)المؤصمر الدولي السادس ألولويات الرعاية الصحية 

  كندا  –ةـ( فانكوفر  29/5/1428-24والتثايف الصحي )المؤصمر الدولي التاسع عشر لتعزيز الصحة 

 ( صورنتو 6/5/1429-3مؤصمر الايادة األكاديمية للتمريض )كندا   –ةـ 

 ( فانكوفر 26/5/1429-24( في الفترة من )2008مؤصمر التعليم الطبي المستمر )كندا   –ةـ 

 ( مونتريال  6/7/1429-3( )2008مؤصمر صاييم التانية الطبية )كندا  –ةـ 

 ( مونتريال 26/9/1429-23( )2008مؤصمر الرعاية الصحية للوي األمراض المستعصية )ةـ 

 ( فانكوفر 5/10/1429-2( )2008مؤصمر الوقاية من السمنة )كندا  –ةـ  

 ( وينيبق 25/10/1429-23( )2008ندوة سالمة المرض  في المستشفيات )كندا  –ةـ 

 ( 2008المؤصمر الدولي السابع عشر للرعاية الصحية في المناطق الحضرية ) 

 (2009)الرياض  - المؤصمر الدولي لتانيات االصصال والتغير االجتماعي. 

 (2009ؤصمر الصحة النفسية بكندا )م. 

  2009مؤصمر جودة الرعاية الصحية بجامعة فانكوفر بكندا  

 استراليا–أديليد  -صحت شعار )موجة التطوير الصحي( : 2009لعام  الصحي المؤصمر الدولي 

 استراليا -(: سدني 2010العالمي األول للرعاية الصحية ) المؤصمر 

 (.2010، صورونتو )المؤصمر الدولي إلدارة المراكز البحثية 

 (.2009، أوصاوا )المؤصمر الكندي السنوي السادس عشر للصحة الدولية 

 (.2010، أيليد )المستشفيات بأستراليامؤصمر جمعية الرعاية الصحية و 

 (.2010، أستراليا، ميلبورن )المؤصمر الدولي التأسيسي لت طيط الرعاية الصحية المتطورة 

 (.2010، نيوزيالندا )المؤصمر الدولي الرابع للرعاية الصحية في قارة آسيا 

 (.2010، أستراليا، كامبرا )مؤصمر السالمة والجودة في الرعاية الصحية 

 (.2011، كندا، فيكتوريا )صمر المعلومات الصحيةمؤ 

 (.2011أمريكا، واشنطن ) ،المؤصمر العالمي للرعاية الصحية 

 (.2011، كندا، فانكوفر )المؤصمر السابع عشر لبحوث الرعاية الصحية 

 (.2013الهند  -الهندي لألكاديميين والباحثين )بومباي-الملتا  األمريكي 

 (.2012، كندا، فانكوفر )2012 مؤصمر الصحة األلكترنية 

 ( 2012ملتا  الجامعات الدولي، أمريكا، أريزونا، سكوصدال.) 

 (.2012، كندا، مونتريال )المؤصمر الكندي السنوي الواحد والعشرون لألبحاث المتعلاة بمرض األيدز 

 (.2012، كندا، فانكوفر )المؤصمر الدولي التاسع ألولوليات الرعاية الصحية 

 (.2012، كندا، فانكوفر )دولي الثالث للوقاية من السلوك العدواني في المرافق الصحيةالمؤصمر ال 

 (.2012، كندا، فيكتوريا )المؤصمر الدولي للمعلومات واإلصصاالت في الرعاية الصحية 

 (.2013، كندا، فانكوفر )مؤصمر الجمعية الكندية ألبحاث ال دمات الصحية 

  (.2013، كندا، صورونتو )الصحيةمؤصمر الجمعية الكندية للرعاية 

 م(.2013فيااص ) ص، أمريكا، الالمؤصمر الدولي للتمريض وال دمات الصحية الطارئة 

 (.2014، كندا، فانكوفر )المؤصمر الدولي الرابع للصحة 

 (.2014الهند  -الهندي لألكاديميين والباحثين )حيدر أباد-الملتا  األمريكي 

 م(2014ص، الواليات المتحدة )مؤصمر الصحة الرقمية، الص فياا 

 محلية أخرى.إقليمية ومؤصمرات دولية و 
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 الدورات التدريبية التي تم حضورها
معتمدة من الاطاع العام وال اص داخل  دورة صدريبية والحصول عل  شهادات 100صم حضور أكثر من 

 -المملكة وخارجها في المجاالت التالية:

 األعمالاإلدارة العامة وإدارة  -

 إدارة المستشفيات، وال دمات الصحية -

 إدارة الجودة الشاملة  وصطبيااصها -

 والتطبياات الحاسوبيةنظم المعلومات وصحليل النظم ،  -

 التعليم األكاديمي وصانيات االصصال -

 برامج مكثفة ومت صصة في صطبياات الحاسب اآللي -

 دورات في صطوير مهارات أعضاء ةياة التدريس -

 إدارة األعمال.اإلدارة الصحية وفي   (Case studies & management)دراسة الحاالت  -
 

 

  اإلشراف العلمي واألكاديمي

  اإلشررررال عل  العديد من مشررراريع بحوث طالب وطالبات برنامج ماجسرررتير إدارة الصرررحة

 جامعة الملك سعود. –والمستشفيات، كلية إدارة األعمال 

  كلية  –العامةلطالب وطالبات قسررررم اإلدارة والدكتوراه اإلشرررررال عل  رسررررائل الماجسررررتير

 .جامعة الملك سعود –إدارة األعمال 

 .اإلشرال عل  دورات وبرامج صدريبية في الاطاع العام والاطاع ال اص 

 .صصميم مناةج دراسية وحاائب صدريبية لكل من الاطاع العام وال اص 

 عديد من ال ية إدارة األعمال ، صحكيم ال يا لكل من مركز بحوث كل يا ودول بحوث العلمية محل

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتانية، المجلة الطبية السررررررعودية ومجلة منظمة الصررررررحة 

 العالمية وغيرةا.

  مة وإدارة األعمال عا لدكتوراه في مجال اإلدارة ال ماجسررررررتير وا يد من برامج ال عد صحكيم ال

 الصحية.واإلدارة 

 خدمة المجتمع
صم صاديم العديد من البرامج والدورات التدريبية وورش العمل واالسررتشررارات واإلشرررال عل  بعض األنشررطة 

لبعض مؤسررررررسررررررات المجتمع سررررررواء الاطاع العام أو الاطاع ال اص أو الجمعيات ال يرية كمتعاون وصاديم 

 اةمة معها :المشورة في كثير من المجاالت. ومن الجهات التي صم المس
 

 وزارة الصحة.المستشفيات ومراكز الرعاية األولية ب 

  بالجامعات السعوديةجمعيات الطب. 

 المستشفيات الجامعية. 

  الطالبية بجامعة الملك سعود.الصحية الجمعيات 

 كليات المجتمع بجامعة الملك سعود 

 .ةياة سوق المال 

  .شركة االصصاالت السعودية 

 .وزارة الداخلية 
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  الجوية العربية السعوديةال طوط 

 .وزارة الحرس الوطني 
 

 

 :   البحوث المحكمة والمنشورة
  وذلكواإلدارة العامة صم نشررر العديد من البحوث والدراسررات  في مجال إدارة الصررحة والمسررتشررفيات 

 ة.الدولية المتميزISI  في المجالت العلمية المحكمة والمصنفة ضمن مجالت الـ 

  المجالت العلمية المحكمة والمعتمدة من مجلس قسررررررم اإلدارة العامة بكلية إدارة النشررررررر في جميع

 :المنشور وفيما يلي بعضا من اإلنتاج العلمي  األعمال بجامعة الملك سعود كمجالت متميزة.
 

 Alghanim, S. “Frequent attendance in primary health care centres: prevalence, patients’ 

characteristics and associated factors”, College of Administrative Sciences Research, Center, 

King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia (2005), No. 23. 

 Alghanim, S. “Exploring public knowledge and attitudes towards HIV/AIDS in Saudi Arabia: 

A survey of primary health care users”, Saudi Medical Journal (2005), Vol. 26, No. 5: 812-

818.      

 Alghanim, S. “Factors Influencing the Utilization of Public and Private Primary Health Care 

Services in Riyadh City”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration 

(2005), Vol. 19 No. 1:3-27. 

 Alghanim, S. “Determinants of Health Services Utilization by the Elderly Patients in Riyadh, Saudi 

Arabia”. College of Business Administration, Research Center, (2007), 

 Alghanim, S. The willingness toward deceased organ donation among university students. 

Implications for health education in Saudi Arabia, Saudi Medical Journal (2009), Vol. 30, No. 

10: 1340-1345.   

 Alghanim, S. “An Analysis of High School Students’ Knowledge and Attitudes Towards HIV/AIDS in 

Saudi Arabia: Implications for Health Education”, Middle East Journal of Family Medicine, 2009, 

7(1):9-13. 

 Al-Omar, B., Alghanim, S. “Expectations and satisfaction with inpatient services in Saudi 

hospitals”. College of Business Administration, Research Center, King Saud University, 

(2009). 

 Alghanim, S. “ Determinants of Health Services Utilization by Elderly Patients in Riyadh, Saudi 

Arabia, College of Business Administration, Research Center, King Saud University, (2009). 

 Al-Omar, B., Alghanim, S. “Utilization of hospital resources: A survey-based study of Saudi 

hospital in Riyadh City”, Clinical Governance: An International Journal (2010), 15(2): 134-141. 

 Alghanim, S “ Knowledge and attitudes toward organ donation: a community-based study 

involving rural and urban populations in Saudi Arabia, Saudi Journal of Kidney Diseases and 

Transplantation (2010), 21(1):23-30. 

 Alghanim, S “Profiling patients who use the Internet for health information: Implications for 

health care providers: Arab Journal of Administrative Sciences, 2010, 17(3):537-565. 

 Alomar, B and Alghanim, S, “Utilization of hospital resources: a survey-based study of Saudi 

hospitals in Riyadh City”, Clinical Governance: An International Journal, 2010, 15(2): 134-

141.  
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 Alghanim, S “Self-medication practice among patients in a public health care system, The 

Eastern Mediterranean Health Journal, World Health Oorganization, 2011, 17(5): 409-416. 

 Alghanim, S “Information needs and seeking behavior among primary care physicians in Saudi 

Arabia: Implications for policy and practice”, Scientific Research and Essays, 2011, 6(8): 

1849-1855. 

 Alghanim, S “Factors Associated with Patients Bypassing Primary Health Care Facilities in 

Saudi Arabia: A Cross-Sectional Study” Kuwait Medical Journal 2011, 43(1): 26-32. 

 Al-Hawary, S, Alghanim S, Mohammad A, “Quality level of health care services provided by King 

Abdullah educational Hospital from patients’ viewpoint”, 2011, 2(11): 552-572. 

  

 Algwaiz and Alghanim “Violence exposure among health care professionals in Saudi public 

hospitals_ A preliminary investigation”, Saudi Medical Journal, 2012,  Vol. 33 (1): 76-82 

 Alghanim and Alomar, “Frequent Use of Emergency Departments in Saudi Public Hospitals_ 

Implications for primary health care services” Asia-Pacific Journal of Public Halth, Dec, 2011. 

 Alghanim, “Profiling Elderly and Younger Patients Attending Health Care Facilities”, JKAU: 

Econ. & Adm., Vol. 24 No. 2, pp: 243-270 

 Alghanim et al “Gender-dependent associations between socioeconomic status and metabolic 

syndrome: a cross-sectional study in the adult Saudi population, BMC Cardiovascular Disorders 

2014, 14:51 

 Alghanim et al “Investigating the impact of intranet resistance on manger’s performance, 

Polish Maritime Research, 1(81) 2014 Vol 21; pp. 89-95 

 Alghanim, Assessing knowledge of the patient bill of rights in central Saudi Arabia, Annals of  Saudi 

Medicine, 2012, Mar-Apr;32(2):151-5. 

 Al-Hamali R, Alghanim S, Sasidhar B,  Role Conflict among Health Personnel – A Study of 

Saudi Hospitals,  Interdisciplinary Journal of Research in Business, 2013, 2(8), 42-51. 

 Alnaif M, Alghanim S, Patients’ knowledge and attitudes towards health education: 

Implications for primary health care services in Saudi Arabia, J Fam Community Med 

2009;16(1):27-32 

Other publications (Available on request)  in  journals (ISI and SCOPUS journals) 

 

 

 ) طالب بكالوريوس وماجستير ودكتوراه بجامعة الملك سعود( : الخبرة التدريسيــــة

 الدراسية ومنها:تم تدريس العديد من المقررات 

 إدارة المؤسسات العامة -2 (Public Health) الصحة العامة  -1

 التنظيم اإلداري -4 الدوليةالنظم الصحية  -3
 االتجاهات الحديثة في اإلدارة -6 إدارة الموارد البشرية  -5
 نظريات التنظيم -8 إدارة الصحة والمستشفيات -7
 العالقات العامة إدارة -10 تصميم البحوث الصحية -9

  والمشروعات تخطيط وتقويم البرامج -12 التحليل اإلحصائي –األساليب اإلحصائية  -11
 السكرتارية الطبية -14 إدارة التنمية -13
 السلوك التنظيمي -16 اإلدارة المحلية -15
 التأمين الصحي -18 الرقابة اإلدارية -17
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 مصطلحات التأمين -20 إدارة المنشآت المتخصصة -19
 أخالقيات المهن الصحية -22 إدارة السجالت الطبية ونظم المعلومات -21

 نظم التصنيف والفهرسة )سجالت طبية( -24 مناهج البحث العلمي  -23

 )سكرتارية طبية( االختزال -26 تطوير المنظمات -25
 اإلحصاءات الحيوية -28 اإلدارة العامة  -27

 مقدمة في اإلحصاء -30 األعمال  إدارة -29

 اتخاذ القرارات -32 السلوك اإلداري -31

 مصطلحات إدارية باللغة اإلنجليزية-34 اللغة اإلنجليزية المتخصصة -33
 

 
 

 لقطاع العام والخاص في المملكةالدورات التدريبية وورش العمل لموظفي ا

 
اإلدارة العليا والوسررررررط  والتنفيلية في الاطاعين العام وال اص، كما صم  موظفيصم الايام بتدريب العديد من 

 إعداد العديد من البرامج والحاائب التدريبية لهله الاطاعات، ومن أةم الدورات التي صم الايام بها: 
 

 إدارة المرافق الصحية -2 )دورات مختلفة(إدارة الجودة الشاملة   -1

 وتنمية الموارد البشرية إدارة -4 إدارة الوقت -3

 اإلدارة اإلستراتيجية -6 إدارة ضغوط العمل -5

 المهارات اإلشرافية لمديري اإلدارات -8 والتموين )الصحي( إدارة المستودعات -7

 مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين -10 المهارات اإلدارية األساسية  -9

 إدارة التسويق -12 مهارات التفويض 11

 إدارة المبيعات -14 إدارة االجتماعات -13

 تحليل المشكالت واتخاذ القرارات -16 تصميم البحوث االجتماعية وتنفيذها -15

 مهارات البحث العلمي   -SPSS 18التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  -17

 المهن الصحيةأخالقيات  -20 التخطيط اإلستراتيجي -21

 الفعال بروتوكوالت االتصال -22 وإدارة فرق العمل بناء -11

 الصحية االتجاهات الحديثة في اإلدارة -24 إدارة التغيير والتطوير -23

 التميز في خدمة العمالء -26 مهارات القيادة اإلدارية -25

المنظمات  في البشرية الموارد احتياجات تقدير -28 قياس األداء المؤسسي -27

(WISN Technique) 

 تصميم اإلستبانات -30 مهارات العمل الجماعي -29

 الصحيتخطيط ال -32 إدارة العمليات )عمليات إدارة األعمال( -31

 تقويم البرامج الصحية -34 استخدام األساليب اإلحصائية في العمل -33

 الوقاية من العنف والتعدي في المرافق الصحية -35
Violence prevention in healthcare settings 

 أخالقيات المهن الصحية -36
Healthcare Ethics  

 

 االهتمامات العملية والبحثية
 (الصحية واإلدارية اإلدارة العامة، إدارة األعمال ونظم المعلوماتإدارة الصحة المستشفيات، )تخصصات:  
 

 إدارة ال دمات الصحية والمستشفيات:   

  المرافق الصحيةفي إدارة جودة ال دمات 

 ص طيط وصاويم البرامج الصحية 

 الرعاية الصحية األولية 
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 ست دام الموارد الصحية واالستفادة منهامراجعة وا 

 البرامج المتعلاة بصحة المجتمع 

 الدولية صحيةالنظم السياسات وال 

 إدارة النفايات الطبية ال طرة 

 الرعاية الصحية في المناطق الريفية واألحياء العشوائية 

 :البحوث المتعلاة بال دمات الصحية المت صصة مثل 

 الرعاية الصحية للمسنين 

 الرعاية الصحية للوي األمراض المزمنة 

 رعاية األمومة والطفولة 

  أخالقيات العمل في المجال الصحي 
 

 نظم المعلومات واإلحصاءات الصحية: 

  صصميم وصنفيل البحوث والدراسات الصحية المتعلاة بمشكالت النظام الصحي 

 وصرجمتها. التحليل اإلحصائي للبيانات الصحية 
 

 التدريب والتطوير: 

 صصميم الحاائب التدريبية لموظفي الاطاع الصحي. 

  صاديم الدورات المتعلاة بالرعاية الصحية سواء اإلدارية أو البحثية  أو المعلوماصية 

 اإلشرال عل  برامج التعليم الصحي ومحتويات الدورات التدريبية 
 

 االستشارات العلمية 

 .صاديم االستشارات في مجال إدارة الصحة والمستشفيات 

 .صاديم االستشارات في مجال اإلدارة العامة وإدارة األعمال 

  الصحية والمجتمعية. المسوحمجال عاد صاديم االستشارات في 

 والتطوير في مجال التعليم والتدريب صاديم االستشارات. 

 .صاديم االستشارات في مجال صاييم وصاويم األداء 

  التي صواجهها أقسام المستشفيات الم تلفة التحدياتصاديم االستشارات في معالجة 

 صاديم االستشارات في مجال إدارة الموارد البشرية. 

  والمعلوماصية الصحية.صاديم االستشارات في مجال نظم المعلومات اإلدارية 

 المسررررتشررررفيات، والمرافق الصررررحية  والصررررحيةدارية اإلمجاالت صاديم االسررررتشررررارات في ال(

 .األخرى(
 

 

 

 

 

 

 ((( وهللا ولي التوفيــــــــــق)))  


