الفطو الداهُ :
الجشٍِق الطصُ ( المفٌٍم  ،االًمّة  ،والخطائص)
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المكدمة  :ثٍازي االدارة الصّة ثصدِات هبّرة من شّح الصطٍل غلَ االرباح وثكدِم الخدمة بوٍغّة غالّة .
* -ثكدِم الخدمات للمرجمع بغظ الوظر غن الدفع .
* -لذلم ثػجبر غملّة الجشٍِق الطصُ ضلة الٍضو مع البّئة الخارزّة للمؤصشة الطصّة .
* -الٌدف من ذلم ثصكّق إِرادات للمؤصشة وزِادة االرباح .

* -اذن ال بد لنو ادارة ان ثمجلم دائرة ثشٍِق مجخططة .
ثػرِف الجشٍِق الطصُ  ًٍ ( :الجصلّو والجخؽّػ والجوفّذ والرلابة غلَ البرامذ المػدة بدلة هصٍ ثصكّق لّمة
ثبادلّة اخجّارِة بٌدف ثصكّق اًداف المؤصشات الطصّة ،ن من خالل االصجخدام االمدو للشػر واالثطال
والجٍزِع لدفع الفراد للشراء وخدمجٌم ششب (.)kotler
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اًم الكغاِا الجُ اشجمو غلٌّا ثػرِف (: )kotler

اوال  :الجشٍِق وظّفة ادارِة ثجغمن الجصلّو والجخؽّػ والجوفّذ .

•
•
•
•
•
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ِجنٍن الجشٍِق الطصُ من اربػة مراشو ششب (: ًُ )robin @colin

 -1المرشلة االولَ  :مرشلة ثصلّو وفٌم غمّق لنو من (اِن هصن االن ) :
ا -البّئة .
ب -شازات وثٍلػات المرعَ والرمٌٍر .
ج -الموافشة .
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المرشلة الداهّة  :الجخؽّػ وثشمو :

•
•
•
•
•
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ا -بصح ومشس شازات المرعَ الصالّة والمشجكبلّة .
ب -وعع االًداف والمػاِّر .

ج -ثكّّم لابلّة المشجشفَ .
المرشلة الدالدة  :الجكّّم والجوفّذ (هّف هطو الَ ًواك ) وثشمو :
ا -ادارة المزِذ الجشٍِكُ ب -ثشٍِق الخؽة داخلّا (داخو المشجشفَ ج -ثؽٍِر الػاللات مع الرمٌٍر .
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المرشلة الرابػة وثشمو  :الجغذِة الػنشّة والرلابة (الجصكق من صّر الخؽة ) وثشمو :

•
•
•
•
•
•
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ا -بواء وثؽٍِر االخجبارات والٍازهات .
ب -مرالبة الجؽٍر .
ج -ازراء الػملّات الجطصّصّة .
خاهّا ِ :كٍم الجشٍِق الطصُ غلَ اهشاء البرامذ لجصكّق االصجرابات المرغٍبة فُ الشٍق .
** ًذى البرامذ ثوػنس غلَ ما ِلُ :
ا -فلشفة الزبٍن  :ثصدِد شازات الزبٍن ورغباثٌم .ب -الجنامو الجشٍِكُ للمؤصشة الطصّة  :من شّح ثصلّو الشٍق ،
الجخؽّػ ،الجوفّذ ،الرلابة .
8/11/2018

ج -مػلٍمات ثشٍِكّة دلّكة ٍِ :فر الجشٍِق مػلٍمات ثشٍِكّة لجصكّق ثشٍِق فػال .
د -الجٍزي االصجراثّرُ  :الجشٍِق ِشاغد غلَ ابجنار خؽػ لجوفّذ اًداف المؤصشة الطصّة .
ه -الن فاءة الجشغّلّة  :اخجّار االهشؽة الجشٍِكّة والجػامو مػٌا وفكا لموظٍر الن فاءة والفػالّة .

•
•
•
•
•
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خالدا ِ :بصح الجشٍِق فُ زلب ثبادل اخجّاري ؼٍغُ ما بّن الشٍق والمشجشفَ من شّح الوافع والجنالّف .
رابػا ِ :ػوَ الجشٍِق الطصُ باخجّار الشٍق المشجٌدف ( . )target marketاه در مما ِػمو فُ صٍق شامو
وًذا ِصكق الفٍائد الجالّة :
ا-اه جشاف فرص ثشٍِكّي افغو الن ثرزئة الشٍق ( )market segmentationثبصح غن الصازات
المشجردة ولّشت الخدمات الشائدة .
ب -ثؽابق الخدمات المكدمة مع شازة الشٍق الطصُ .

ج -الدلة فُ اصجخدام المزِذ الجشٍِكُ من المؤصشة الطصّة .
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خامشا  :الغرض من الجشٍِق المشاغدة فُ ثصكّق اًداف المؤصشة الطصّة وزِاد مروهجٌا مع البّئة وخدمة المشجٌلم بفػالُ
غالّة .

•
•
•
•
•

صادصاِ :ػجمد الجشٍِق فُ ثطمّمي لبرامذ المؤصشة الطصّة غلَ شازات ورغبات المشجٌلم ()consumer-oriented
 .ولّس غلَ ذوق البّع الشخطُ .
ِػجمد الشٍق غلَ مرمٍغة من االدوات ثشمَ المزِذ الجشٍِكُ ( )marketing mixوثشمو :
ا -الموجذ  ًُ :الشلع والخدمات مدو الخدمات الرراشّة  ،خدمات االصوان  ،الفصٍضات المخبرِة .

ب -الشػر
ج -المنان (الجٍزِع) .الجروِذ .
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د -الجروِذ  :وًٍ غوطر االثطال بالرمٌٍر .
ه -الػملّات
و -مكدمُ الخدمة .
ز -االظٌار المادي
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الجؽٍر الفنري للجشٍِق الطصُ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ِرى ( )prideان ًواك خالث مراشو فنرِة :
أ -الجٍزي االهجازُ  :من 1850م – 1900م .
ب -الجٍزي البّػُ  :من 1900م – 1950م .
ج -الجٍزي الجشٍِكُ  :من 2000 – 1950م .
* اما ( ) kotlerان ًواك خمشة مفاًّم فنرِة :
 -1الجٍزي هصٍ االهجاج. )production orientation( :
*ِ -رهز غلَ اصجمرارِة ثكدِم الخدمة .
* -ارباح المشجشفَ ثجصكق غن ؼرِق ثكلّو هلفة االهجاج والجشٍق لخدمات المشجشفَ .
*ِجػامو مع المرعَ هػدد .
* -مدال ذلم  :فصص المرعَ بالو ولت هظرا لالغداد النبّرة .
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 -2الجٍزي هصٍ الموجذ . )product orientation( :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
0

* الجرهّز غلَ الموجذ اه در من شازة الزبٍن .
* -هصن المرٌزون وهػلم االفغو للمشجٌلم .
مدال  :الجرهّز غلَ غالج مػّن لنافة مرعَ الغغػ مدال .
مدال  :ضاالت الفصص الرماغُ .
* ال ِؤدي للومٍ المشجشفَ .
* -ال ِؤدي لجؽٍِر الموجرات والخدمات .
* -االثطال مع المشجٌلم واخجّار اماهن الجٍزِع غّر عروري هموؽكة زغرافّة .
*ِ-فجرض ان مٌمة المشجشفَ ثكدِم الموجرات الجُ ثػجكد اهٌا زّدى للشٍق بغظ الوظر غن راي المشجٌلم .
*ِ -كٍم غلَ فنرة هصن اغلم ما ًٍ االفغو لم .

8/11/2
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 -3الجٍزي هصٍ المبّػات: )sales orientation( :
* -زِادة الصطة الشٍلّة غن ؼرِق ثن دّف الرٌٍد البّػّة بدال من االِمان بجغّّر الموجٍزات والخدمات هصٍ االفغو .
* -زِادة مّزاهّة االغالن والبع الشخطُ ووصائو الجروِذ االخرى .

* -المبّػات ثؤدي لجصكّق مبّػات غالّة .
 -4الجٍزي الجشٍِكُ )marketing orientation( :
*ِ -ػجبر االفغو بالوشبة للمشجشفّات .

* -الجرهّز غلَ شازات ورغبات المشجٌلم .
* -االهجاج والموجذ والمبّػات وصائو لزِادة رعا المشجٌلم .
* -الجٍزي الجشٍِكُ  ًٍ :ذلم الجٍزي الذي ثنٍن فّي المٌمة الرئّشة للمؤصشة الطصّة ثصدِد شازات االصٍاق ورغباثٌا واشباغٌا من خالل
ثطمّم الموجرات  ،االثطاالت  ،الجشػّر  ،وثشلّم الموجرات والخدمات الموافشة والمواصبة .
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* -ان الجٍزي الجشٍِكُ المشجود الَ الجػرِف الشابق ِجؽلب ما ِلُ :
ا -مػرفة شازات الزبائن ورغباثٌم ً ------ذا ِجؽلب مػرفة المشجشفَ ببصٍث الجشٍِق للصطٍل غلَ المػلٍمات االزمة .

ب -ثؽٍِر الخدمات لجالئم الشٍق والغاء الخدمات الجُ لم ثػد ثلبُ شازات المشجٌلم .
ج -ثؽٍِر االهشؽة الجروِرّة (الػاللات الػامة  ،االغالن  ،ثروِذ المبّػات  ،البّع الشخطُ ) -------------لالثطال مع الشٍق المشجٌدف .
د -ثؽٍِر اصجراثّرّة ثشػّر موافشة للشلع والخدمات .
ه -ثؽٍِر وابجنار اصجراثّرّة ثٍزِع ه فؤة للخدمات الطصّة .
** -الماخذ غلَ الجشٍِق فُ الراهب الػملُ اهي مرادف للجروِذ .
** -بّوما الجشٍِق الطصُ الصكّكُ ِرهز غلَ ثلبّة شازات ورغبات المشجٌلم .
**ِ -ػجبر المشجٌلم مصٍر الػملّة الجشٍِكّة ومصرهٌا .
**-اذن المفٌٍم البّػُ ِرهز غلَ شازات البائع .

** -المفٌٍم الجشٍِكُ ِرهز غلَ شازات المشجري .
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مكارهة ما بّن الجٍزي هصٍ المبّػات والجٍزي الجشٍِكُ :

الجٍزي هصٍ المبّػات
هكؽة البداِة  :المشجشفَ
الجرهّز  :الموجرات

الٍصائو  :البّع والجروِذ

الجٍزي الجشٍِكُ
هكؽة البداِة  :الشٍق المشجٌدف
الجرهّز  :المشجٌلم (المرِظ)

الٍصائو  :الجنامو الجشٍِكُ

الوٌاِات  :االرباح من خالل شرم المبّػات الوٌاِات  :االرباح من خالل رعا الزبٍن
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 -5الجٍزي االزجماغُ للجشٍِق ) social marketing orientation( :

ثػرِفي  ًٍ :االفنار الجُ ِؤمن بٌا رزال الجشٍِق الجُ ثوػنس اخارًا غلَ االهشؽة الجُ ِزاولٍهٌا لجصكّق الطالس الػام للمرجمع  ،ودون
ثكّدًا بفئي مصددة من االفراد
*ِ -جنامو الجٍزي االزجماغُ للجشٍِق مع المرجمع بٍضفي ززءا موي .

*ِ -شنو الجٍزي االزجماغُ للجشٍِق مشنلي للمؤصشات الطصّة من شّح :
ا-

اخجالف رغبة المرِظ غن رغبة المشجشفَ  ،امدلة غلَ ذلم :

•

* -رغبة المرِظ فُ ثامّوي بجلفزٍِن داخو غرفجي .

•

* -ابجشامة االؼباء .

بً -واك رغبات ال ِمنن ارعائٌا من لبو المشجشفَ مدو :
* -ثدخّن المرِظ داخو المشجشفَ .
* -ثواول االؼػمة غّر المشمٍح فٌّا .
14
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** -ان ثؽبّق المشجشفَ للمفٌٍم االزجماغُ للجشٍِق ثنبت رغبات وشازات المرِظ لمطلصجي .

** -المفٌٍم االزجماغُ للجشٍِق ِرب المٍازهة بّن ( ابػاد المفٌٍم االزجماغُ للجشٍِق :
ا -شازات ورغبات المشجٌلنّن (المرعَ ) .
ب -ثصكّق االرباح .
ج -مراغاة مطلصة ورفاًّة المرِظ .
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مداخو المشؤولّة االزجماغّة :

ا-

مدخو الٍازب االزجماغُ )social obligatrion approach( :

* -ال ثٌجم المشجشفّات باي اهشؽة غّر ربصّة .
* -ثلجزم المشجشفّات بالمػاِّر والكٍاهّن الصنٍمّة والمػاِّر الشلٍهّة فُ ثادِجٌا لٍازباثٌا .

* -ال ِرغب المشجشفَ بػمو اي شُء ذي ثٍزي ازجماغُ اال عمن الكاهٍن .
*ً -ذا ال ِجفق مع بّئة المشجشفَ .
* -مدال  :الرراح فُ الصاالت الؽارئة ِرب غدم مغادرة الدوام شجَ بػد اهجٌاء الدوام الرصمُ ( خاضة الػملّات الرراشّة
المػكدة ) .
* -مشجٍى المشؤولّة االزجماغّة مجدهُ .
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ب -مدخو الجفاغو االزجماغُ )social reaction approach( :
*ِ -لجزم بمدخو الٍازب االزجماغُ الشابق .
* -الرغبة فُ الجفاغو مع المرجمع لجلبّة رغباثي .
* -ثكٍم بذلم دون وزٍد لٍّد ثلزمٌا بذلم .
* -امدلة غلَ ذلم :

* -ثكدِم االرشادات الطصّة للمرجمع .
* -الجفاغو مع االثصادات .
* -الملخص  -* :المؤصشات الطصّة ثكٍم بمشؤولّجٌا المالّة والكاهٍهّة
* -الجفاغو الؽٍغُ مع المرجمع .
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ج -مدخو االصجرابة االزجماغّة )social response approach( :
* -ثبصح المؤصشات الطصّة غن ؼرق واصالّب زدِدة ومبجنرة لفائدة المشجٌلم .
* -ثلجزم بمدخو الٍازب االزجماغُ  ،ومدخو الجفاغو االزجماغُ .
* -الجفاغو الؽٍغُ مع المرجمع .
* -امدلة :

* -ثخطّص ززء من اِرادات المشجشفَ لجدكّف المرجمع وثٍغّجي بشجَ ؼرق
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وصائو االغالم .

شازة المشجشفّات للجشٍِق ) hospital needs to marketing ( :

* -المؤصشات الطصّة صٍاء هاهت ربصّة او غّر ربصّة بصازة ال ادارة غاللاثٌا مع المرِظ .
* -المؤصشات الطصّة بصازة الَ خفظ ثنالّفٌا .
* -المؤصشات الطصّة بصازة الَ ثصكّق ارباح للصفاظ غلَ دِمٍمجٌا فُ الشٍق.

** -اما شكّكة شازة المشجشفّات للجشٍِق فٌُ :
ا -ارثفاع الجنالّف .
ب-

ازدِاد المشؤولّة :

* -المشجشفّات مؽالبة بجكدِم هافة المػلٍمات الَ المشجٌلم لبّان ؼبّػة الخدمات المكدمة للمرِظ من شّح فائدثٌا  ،خؽٍرثٌا ،
مغاغفاثٌا .....
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ج -زِادة الصازة للخدمات الطصّة :
* -الجشٍِق ِشاغد المشجشفَ غلَ ثػرِف المرِظ بالخدمات المجٍفرة والردِدة من خالل برامذ الجشٍِق المخجلفة .
د -ازدِاد خطٍضّة الخدمات الطصّة :
* -الموافشة فُ الشٍق زػلت المشجشفّات ثبصح غن الّة للجمّز فُ ثكدِم الخدمات الطصّة وثشٍِق خدماثٌا بشنو زّد .

ً  -لّاس راي المشجٌلنّن (المرعَ ) :
* -ازراء الدراصات واالبصاث والممشٍشات للجػرف غلَ اراء المرعَ شٍل الخدمات المكدمة .
* -لّاس الرعا المجصكق للمرعَ من الخدمات .
*ً -ذى الدراصات ثشاغد المشجشفَ غلَ ثصدِد وثؽٍِر خؽؽٌا فُ المشجشفَ لججٍافق مع شازة المرعَ .
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و -االصجدمار االفغو للمٍارد :
*ِ -شاغد الجشٍِق غلَ ثصدِد ازمالُ الؽلبات المجصككة غلَ خدمات المشجشفَ .
* -ثصدِد الخدمات الجُ ِرب اهت ثكدم بطٍرة افغو فُ المشجشفَ لٍازي الموافشة وثصدِات الشٍق .
*ً -ذا ِشاغد ادارة المشجشفَ غلَ لّاس مدى اصجخدام مٍار المشجشفَ بن فاءة وفػالّة غالّة .

ز -اثغّر فُ ؼبّػة الػاللة بّن المرِظ والؽبّب :
* -اضبس ًواك ثاخّر للمرِظ غلَ الخدمات المكدمة من شّح :
* -النّفّة الجُ ثكدم بٌا ًذى الخدمات .

* -من شّح المنان .
* -هٍغّة او ماًّة الخدمات المكدمة .
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*ِ -شاغد الجشٍِق من ثصشّن الػاللة ما بّن المرِظ والؽبّب  ،وزِادة الٍغُ غبر المػلٍمات المكدمة غن الخدمات المجٍفرة فُ المشجشفَ .
ح -زِادة االًجمام بالٍلاِة الطصّة :
*ِ -شجؽّع الجشٍِق ان ِغّر اثراًات المرعَ وثصٍِو ؼلباثٌم من غالزّة الَ ولائّة مدو:
* -غمو الفصٍضات الدورِة .
* -الٍلاِة من االمراض .

*ً -ذا ِؤدي الَ ثكلّو ثنالّف الػالج غلَ المشجشفَ والمرِظ .
ط -الفائظ المالُ المجصكق :
* -الجشٍِق الطصُ ِشاغد المشجشفّات غلَ اصجدمار االرباح المجصككة فُ فرص اصجدمارِة .

*ً -ذا ِؤدي الَ ثصشّن وثؽٍِر خدمات المشجشفَ وزِادة الكدرة الجوافشّة للمشجشفَ .
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* -اًمّة الجشٍِق فُ المشجشفّات )marketing importants to hospital (:
ثجمدو اًمّة الجشٍِق للمشجشفّات فّما ِلُ - :
 -1ثصشّن الرعا فُ الشٍق المشجٌدف ( المرعَ )
*ِ -شاع الجشٍِق الطصُ غلَ زِادة رعا الزبٍن وثلبّة شازات المرعَ .

*ِ -شاع الجشٍِق الطصُ غلَ ثصشّن مشجٍى الخدمات المكدمة للمرعَ .
*ِ -ؤدي الَ زِادة االرباح وثكلّو الجنالّف .
* -مصاولة الواع المرعَ بالخدمات المكدمة خاضة اذا هان الؽلب غلَ ًذى الخدمات هبّر وال ِجٍفر امناهّات هبّرة فُ المشجشفَ .
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 -2ثصشّن ه فاءة االهشؽة الجشٍِكّة :

*ً -وا ِرهز الجشٍِق غلَ مفٌٍم اإلدارة الػكالهّة (. )rational management
* -اصجخدام االدارة الػكالهّة ِشاغد غلَ ثػزِز الجوشّق بٌدف ثؽٍِر هو من :
* -الموجذ

* -الجشػّر

* -االثطاالت

* -الجٍزِع .

*ِ -ؤدي ذلم الَ ثكلّو الجنالّف وزِادة االرباح .
*ِ -ؤدي الجشٍِق الَ ثزوِد االدارة بمدخو غلمُ لجوفّذ الصد االغلَ من الن فاءة والفػالّة فُ االهشؽة الجشٍِكّة فُ المشجشفَ .
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 -3ثصشّن زذب واصجغالل المٍارد الجشٍِكّة .
* -الجشٍِق غملّة اداري الٌدف موي زِادة رعا المرعَ فُ المشجشفَ .
*ً -ذا ِؤدي الَ ثصشّن صمػة المشجشفَ .
*ً -ذا ِؤدي الَ زذب المٍارد المخجلفة للمشجشفَ مدو :

* -االؼباء * -الجمرِظ

* -المرعَ * -االمٍال

* -دغم المرجمع...

 -5زػو المؤصشة الطصّة اه در ثصششا لصازات المرجمع الطصّة :
* -من خالل اصجكطاء اراء المرعَ ولّاس درزة رعاًم ( الجغذِة الػنشّة).

*ً -ذا ِشاغد غلَ الموافشة بطٍرة افغو ومٍاهبة الجؽٍر والجغّرات فُ البّئة.
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 -4زػو المؤصشة الطصّة اه در ثصششا لصازات المرجمع الطصّة من خالل :
* -الجٍاضو مع المرعَ * -لّاس رعا المرعَ
* -الٌدف الصطٍل غلَ الجغذِة الػنشّة ( )feed backلجؽٍِر خدمات المشجشفَ.
 -5ثصشّن ضٍرة المشجشفَ وغرعٌا بشنو مجمّز فُ المرجمع :
* -الجٍزي هصٍ المرجمع .

* -ثصكّق مّزة ثوافشّة فُ الشٍق من خالل ثكدِم خدمات مجمّزة للمرعَ .
 -6مشاغدة المشجشفَ غلَ زِادة رعا الػاملّن ووالئٌم للمشجشفَ .
 -7مشاغدة المشجشفَ غلَ اِراد هظام ثشػّري ثوافشُ مواصب .
 -8مشاغدة المشجشفَ غلَ اِراد اهظمة ادارِة اه در فػالّة فُ ثٍزِع وثكدِم الخدمات للمرعَ بشنو مرعُ .
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* -الخطائص الممّزة للجشٍِق الطصُ)marketing health characteristics( :
* -اضبس الجشٍِق الطصُ هشاط ِمارس فُ زمّع المؤصشات الربصّة الجُ ثجػامو مع البّئة
* -امجد الجشٍِق الطصُ اِغا الَ المؤصشات غّر الربصّة مدو المشجشفّات .
*ً -و الوشاط الجشٍِكُ مجماخو فُ زمّع المؤصشات الربصّة وغّر الربصّة ؟.

* -الجشٍِق من شّح الرًٍر واشد .
* -االخجالف ًٍ فُ الخطٍضّة الجُ ِمجاز بٌا الوشاط الجشٍِكُ فُ هو مؤصشة .
*ِ -ػٍد ذلم الَ اًداف المؤصشة وخطٍضّة الشلع والخدمات فٌّا .

* -الخطائص الممّزة للوشاط الجشٍِكُ :
 -1المشجشفّات ثكٍم بإهجاج خدمات اه در موٌا صلع للمرعَ .
*ً -ذى الخدمات ثجمّز بػدم الملمٍصّة  ،الجباِن  ،الٌالك  ،الجالزم  ،وغدم الجملم .
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** -لذا غلَ المشٍق الطصُ ان ِغع الخطائص الشابكة بػّن االغجبار غود وعع الخؽػ واالصجراثّرّات الطصّة .
* -الموجذ والمشجٌلم ِجٍازدون فُ ولت واشد .
* -المرِظ ززءا منمال لوجاج الخدمة الهٌا مٍزي لي .
* -لالصباب الشابكة زاءت ًذى الخطٍضّة .

 -2ثمجاز خدمات المشجشفَ باهٌا غامة ومٍزٌي الَ غامة المرعَ :
* -لذلم المشجشفّات مؽالبة بجكدِم خدمات مخجلفة بما ِجٍافق مع رعَ المرعَ  ،واشباع شازاثٌم ورغباثٌم .
* -الجشٍِق مؽالب بجن دّف الجفاغو مع المرعَ ذوي الصازات والرغبات واالهماط المجػددة .

 -3الكٍاهّن والجشرِػات الصنٍمّة ثؤخر بشنو هبّر غلَ اخجّار اصجراثّرّة الجشٍِق
للمشجشفَ غنس المؤصشات االخرى .
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 -4فُ المشجشفّات الػامة فُ الغالب ثصطو غلَ مطادر االهفاق من ؼرف خالح مدو ( الدولة  ،شرهات الجامّن  ،المجبرغٍن  ،رصٍم المرعَ
البشّؽة .
*ً -وا ال ٍِزد ششاصّة غالّة لالصػار بالوشبة للمرعَ .

* -االفراد ال ِرغبٍن فُ الصطٍل غلَ خدمات ثفٍق اشجّازاثٌم ؟؟؟؟؟؟؟.
* -بّوما الجشٍِق فُ المشجشفّات الخاضة او المؤصشات الربصّة ِػجبر غامو الشػر مٌم لي .
 -5الطالشّة والكٍة الجوظّمّة :
* -الطالشّات فُ المشجشفَ مٍزغة ما بّن الرٌاز الؽبُ واالداري .
* -هجّرة لذلم لد ِصدث هٍع من الجػارض فُ اخجّار اصجراثّرّة الجشٍِق المواصبة .
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 -6ثمجاز الخدمات الجشٍِكّة بطفة االصجكراب :
*ِ -رغب المرِظ بان ثنٍن الخدمات لرِبة الّي .
*ً -ذا ِػجبر مؤشر للوراح الجشٍِكُ من ًذى المؤشرات :
ا -درزة االصجكراب وثػوُ :
* -درزة لرب المشجشفَ من المرِظ .

ب -درزة الجباغد :
* ًٍ -مكدار االهجشار الرغرافُ واالثشاع فُ ثكدِم خدمات المشجشفَ .
*ً -ذا مؤشر غلَ شرم مشؤولّة المشجشفَ فُ ثشٍِق خدماثي .

*ً -ذا مؤشر غلَ مشؤولّة المشجشفَ لخلق الٍغُ واالرشاد الطصُ لنافة المواؼق .
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ج -الدرزة الزماهّة والمناهّة :
* -ثمجاز الخدمات الطصّة بشنو غام بدرزة من الجذبذب غلٌّا زماهّا .
* -مدال ذلم امراض االهفلٍهزا  ،الرشس  .....فُ فطو الشجاء .
* -لذلم غلَ المشجشفّات االصجػداد لذلم زّدا .
* -الدرزة المناهّة :
* -ثػوُ ان المشجشفَ ِكدم خدماثي فُ داخو المشجشفَ او خارزي .
* -مدو شمالت الجلكّس عد االمراض .
* -خدمات النٍارث .

* -مٍازٌة االوبئة .
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د -درزة الجخطص وثناملٌا :
*ِ -كطد بذلم ان الخدمات الطصّة ِشجرك فُ ثكدِمٌا غدة اؼراف .
*ً -ذا ِػوُ ان هراح الخدمة الطصّة وثشٍِكٌا ِغم غدد من الموجرّن لٌا .
 -7المػاِّر االلجطادِة :
* -من الطػب ثؽبّق المػاِّر االلجطادِة البصجة غود ثكدِم الخدمات الطصّة .

* -الشبب اهٌا موطبة هصٍ االهشان هٍهي االغلَ لّمة .
* -اذن ال ِمنن وعع مػادلة ربصّة بصجة مكابو الخدمات الطصّة المكدمة .
*ً -ذا ال ِػوُ غدم ثصكّق المشجشفَ ارباح بٌدف :
* -اغادة االصجدمار بٌدف ثكدِم خدمات ضصّة بوٍغّة افغو .
* -ثٍصّع الخدمات وشمٍل اغدد اهبر من المرعَ .
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