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  عما   مبرهنا    تحقيقها  الطالب  من  المتوقعة  التعليم  واهداف   المقرر   خصائص  ألهم  با  مقتض  إيجازا    هذا  المقرر  وصف  يوفر

 . البرنامج وصف وبين  بينها الربط من والبد ،المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا

 

  التعليمية المؤسسة  -1

  الطب  كلية

  المركز / العلمي  القسم  -2

  COM313, CMED411, CMED412 / Family & Community Medicine/    والمجتمع االسرة طب

  المهني او األكاديمي  البرنامج اسم  -3

  البشري  الطب 

  النهائية الشهادة اسم  -4

  عامة وجراحة طب لوريوسابك

 

  المتاحة الحضور  اشكال  -5

  الزامي  حضور
 

  كورسات(  / مقررات /  )سنوي الدراسي  النظام  -6
 

  كورسات

  السنة  / الفصل  -7

  2023-2022ثاني / كورس + اول كورس
 

  الدراسة ساعات عدد  -8

 ساعة عملي 150+   نظري ساعة    120الكلي:   الساعات  عدد

 ساعة عملي  30+   نظري ساعة 30: الثالثة  المرحلة

 ساعة عملي  120+   نظري ساعة 90: الرابعة المرحلة
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  المعتمد  االعتماد  برنامج  -9

  رووم(  الكالس منصة عبر ) وااللكتروني الحضوري المدمج التعليم ومناقشات والعملية النظرية الدراسة
 

  األخرى الخارجية المؤثرات   -10
 

  االطباء  نقابة المجتمع، ، االنترنت  ، المكتبة  ، التعليمي  المستشفى
 

  الوصف إعداد  تاريخ  -11
 

2023/2022  

  األكاديمي  البرنامج أهداف  -12

  مشكالته  وحل  للمجتمع  الصحية االحتياجات تقدير على قادر المستوى عالي طبي كادر تهيئة الى المقرر يسعى

  الصحية.  الحياة نمط وتطوير الطبية

  والتقييم والتعلم  التعليم وطرائق المطلوبة البرنامج مخرجات  -13

  المعرفية االهداف ➢

  .المتبع الصحي  بالنظام  وعالقتها  المجتمع  و   االسرة  طب  مبادئ  على   الطلبة  تعريف  -1

  ، ومسبباتها  ، المجتمع   منها  يعاني   التي   الصحية  المشاكل  لمعرفة  المناسبة الدراسات  لعمل  بالمعارف الطلبة  تزويد  -2

  .المشاكل  هذه   لحل  االحصائية  واالختبارات  اتءاالحصا استخدام  وكيفية

  .البيئية  والمشاكل   التغذية  مجال  في   وخاصة  المختلفة  لألمراض  الوقائي  الجانب على   التأكيد   -3

 .والمجتمع   االسرة طب  في  والمهارات  المعارف   واكتساب   والتدريب   الدراسة  فرص  توفير  -4

 المعرفة باالمراض االنتقالية وغير االنتقالية وطرق الوقاية والعالج.  -5

 ي المراكز الصحية والمستشفيات.رعاية الطفولة من خالل نمو الطفل وطرق اللقاحات ورعاية االمهات الحوامل ف   -6

  بالبرنامج الخاصة  المهاراتية األهداف ➢

  توزيع وكيفية ومسبباتها،  المجتمع، منها يعاني  التي  الصحية المشاكل لمعرفة الخاصة بالمهارات الطلبة  تزويد  -1

  المشاكل. هذه لحل والوسائل الطرق انسب  ومعرفة فيها،  المختلفة العوامل وتأثير االمراض 

  المختلفة.  االحصائية  االختبارات  لعمل االساسية بالمهارات الطلبة تزويد   -2

  للسكان. التغذوية الحالة بقياس الخاصة بالمهارات الطلبة تزويد   -3
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  والتعلم  التعليم  طرائق ➢

 .  النظرية  المحاضرات  أعطاء -1

  االحصائية.  المشاكل حل  في المهارات  لكسب الخاصة العملية المختبرات -2

  التغذوية.  القياسات  تطبيقات  مختبر -3

 التطبيق العملي والسريري في المراكز الصحية والمستشفيات. -4

 العالقة. الزيارات الميدانية لمختلف المؤسسات ذات  -5

 . رووم( الكالس منصة  )عبر وااللكتروني الحضوري المدمج التعليم -6

 .السمنارات والحلقات النقاشية االسبوعية -7

 . مناقشات المجاميع الصغيرة واقتراح حلول لمشاكل االفراد والمجتمع -8

  التقييم  طرائق ➢

 .  الكورس  ونهاية الكورس منتصف امتحانات  -1

  . فجائية قصيرة امتحانات -2

 العملية. المسائل درجات -3

 االمتحانات العملية والشفوية والسريرية.  -4

 اعداد التقارير.  -5

  والتقييمية السلوكية االهداف ➢

 اكتساب القدرة على التعامل مع المريض وتلبية احتياجاته.  -1

  الطبية.  واالحصائيات  السجالت  مع االمثل التعامل على القدرة اكتساب   -2

  االصحاء.  او المرضى من سواء الطبية البحوث  في المشاركين مع االخالقي التعامل  على المهارة اكتساب   -3
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 مخطط مهارات المنهج -14

 وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر 

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات  ) المنقولة

األخرى المتعلقة بقابلية  

التوظيف والتطور  

 (الشخصي
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

االسرة طب  COM313 الثالث 

 والمجتمع

 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  

 CMED411 رابعال
CMED412 

االسرة طب 

 والمجتمع

 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  
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 الكورس االول  /لمستوى الدراسي الثالث لبنية المقرر   -15

 طريقة التعليم  طريقة التقييم 
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

مخرجات التعلم  

 المطلوبة
 االسبوع الساعات 

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

جلسات  نظرية و

 عملية

 االحصاء الحيوي

Introduction & 

Definitions 
1 

1 

 2 التدريب العملي

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية

 الحيوياالحصاء 

Data Collection 1 

2 
 2 التدريب العملي

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية

 االحصاء الحيوي

Sampling 

Methods 
1 

3 

 2 التدريب العملي

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية

 االحصاء الحيوي

Data Presentation 1 

4 
 2 التدريب العملي

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية

 االحصاء الحيوي

Measurements of 

Central Tendency 
1 

5 

 2 التدريب العملي

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية

 االحصاء الحيوي

Measurements of 

Variability 
1 

6 

 2 التدريب العملي

والتقارير  المناقشات 

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية

 االحصاء الحيوي

Range & 

Variance 
1 

7 

 2 التدريب العملي

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية

 االحصاء الحيوي

Standard 

Deviation & 

Coefficient of 

Variation 

1 
8 

 2 التدريب العملي

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية

 االحصاء الحيوي

Probability (Part 

1) 
1 

9 

 2 التدريب العملي

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية

 االحصاء الحيوي

Probability (Part 

2) 
1 

10 

 2 التدريب العملي

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

وجلسات  نظرية 

 عملية

 االحصاء الحيوي

Student’s t-Test 1 

11 
 2 التدريب العملي
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المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية

 االحصاء الحيوي

Chi-square Test 

(Part 1) 
1 

12 

 2 التدريب العملي

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية

 االحصاء الحيوي

Chi-square Test 

(Part 2) 
1 

13 

 2 التدريب العملي

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية

 االحصاء الحيوي

Correlation & 

Regression (Part 

1) 

1 
14 

 2 التدريب العملي

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

واالمتحانات  

 )النظرية والعملية(

 المناقشات

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية

 االحصاء الحيوي

Correlation & 

Regression (Part 

2) 

1 
15 

 2 التدريب العملي

 

 الكورس الثاني  /لمستوى الدراسي الثالث لبنية المقرر   -16

 طريقة التعليم  طريقة التقييم 
اسم الوحدة /  

 أو الموضوع
 االسبوع الساعات  مخرجات التعلم المطلوبة 

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 تغذية محاضرات نظرية
Introduction & 

Definitions 
1 1 

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 Nutrients 1 2 تغذية محاضرات نظرية

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 Proteins 1 3 تغذية محاضرات نظرية

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 Fats & Lipids 1 4 تغذية محاضرات نظرية

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 Carbohydrates 1 5 تغذية محاضرات نظرية

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 Vitamins 1 6 تغذية محاضرات نظرية

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 Minerals 1 7 تغذية محاضرات نظرية

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 تغذية محاضرات نظرية

Nutrition of 

Pregnant & 

Lactating Women 

1 8 

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 تغذية محاضرات نظرية

Nutrition in the 

Course of 

Hypertension & 

Diabetes Mellitus 

1 9 

والتقارير  المناقشات 

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 تغذية محاضرات نظرية

Nutrition in the 

Course of Thyroid 

Disorders 

1 10 
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المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 تغذية محاضرات نظرية

Nutrition in the 

Course of Anemia 

& Heart Failure 

1 11 

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 تغذية محاضرات نظرية

Nutrition in the 

Course of Renal 

Failure 

1 12 

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 تغذية محاضرات نظرية

Total Energy 

Requirements 

(Part 1) 

1 13 

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 تغذية نظريةمحاضرات 

Total Energy 

Requirements 

(Part 2) 

1 14 

المناقشات والتقارير  

واالختبارات  

 واالمتحانات 

 تغذية محاضرات نظرية

Nutritional 

Assessment & 

Recommended 

Dietary Allowance 

1 15 

 

 الكورس االول /لمستوى الدراسي الرابع لبنية المقرر   -17

 طريقة التعليم  طريقة التقييم 
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 االسبوع الساعات  مخرجات التعلم المطلوبة 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية / سريرية

 علم االوبئة العام 
Introduction & 

Definitions 
1 

1 

 الطب المهني
Definition, History, 

and Objectives 
1 

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

PHC System (Health 

& Population) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية / سريرية

 علم االوبئة العام 
Incidence & 

Prevalence 
1 

2 

 الطب المهني

Functions of 

Occupational Health 

Centers 

1 

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

PHC System (Public 

Health & Principles 

of PHC System) 

1 

العملية / الجوانب 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية / سريرية

 علم االوبئة العام 
Measurements of 

Risk 
1 

3 
 Heat 1 الطب المهني

الرعاية الصحية  نظام 

 االولية

PHC System (Al-

mata Declaration & 

Components of PHC 

System) 

1 
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الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

وجلسات  نظرية 

 عملية / سريرية

 Sources of Infections 1 علم االوبئة العام 

4 

 Cold 1 الطب المهني

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

PHC System (Levels 

of Care) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية / سريرية

 علم االوبئة العام 

Definitions & 

Common Terms of 

Communicable 

Diseases 

1 

5 
 Pressure 1 الطب المهني

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

PHC System (Needs 

& Benefits) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية / سريرية

 Study Design 1 علم االوبئة العام 

6 

 Noise 1 الطب المهني

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

PHC System 

(Referral System) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 سريريةعملية / 

 علم االوبئة العام 
Screening for 

Diseases 
1 

7 

 Vibration 1 الطب المهني

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

PHC System 

(Strategies of PHC 

System) 

1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية / سريرية

 علم االوبئة العام 
Evaluation of 

Screening Tests 
1 

8 

 الطب المهني
Ionizing & Non-

ionizing Radiation 
1 
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)النظرية 

 والعملية(

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Child Health Care 

(Part 1) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية / سريرية

 علم االوبئة العام 
Investigation of 

Epidemics 
1 

9 

 الطب المهني

Chemical Hazards 

(Toxicology & Body 

Defense) 

1 

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Child Health Care 

(Part 2) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية / سريرية

 امراض معدية
Acute Respiratory 

Infection (ARI) 
1 

10 

 الطب المهني

Lung Diseases 

(Asbestosis & 

Pneumoconiosis) 

1 

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Maternal Health Care 

(Antenatal Care & 

Nutrition during 

Pregnancy) 

1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية / سريرية

 Whooping Cough 1 امراض معدية

11 

 الطب المهني

Lung Diseases 

(Silicosis & 

Byssinosis) 

1 

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Maternal Health Care 

(Maternal Mortality) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية / سريرية

 Mumps 1 امراض معدية

12 

 الطب المهني
Occupational Skin 

Diseases 
1 

نظام الرعاية الصحية  

 االولية
Vaccination (Part 1) 1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية / سريرية

 Diphtheria 1 امراض معدية

13 

 Heavy Metals 1 الطب المهني

نظام الرعاية الصحية  

 االولية
Vaccination (Part 2) 1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

 Tetanus 1 14 امراض معدية
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المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية وجلسات  

 عملية / سريرية

 الطب المهني
Occupational 

Accidents 
1 

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Administration (Part 

1) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

وجلسات  نظرية 

 عملية / سريرية

 Poliomyelitis 1 امراض معدية

15 

 Biological Hazards 1 الطب المهني

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Administration (Part 

2) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

 

 الكورس الثاني  /لمستوى الدراسي الرابع لبنية المقرر   -18

 طريقة التعليم  طريقة التقييم 
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 االسبوع الساعات  مخرجات التعلم المطلوبة 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

 Amebic Dysentery 1 معديةامراض 

1 

 الطب البيئي

Definition, and 

Biological, Physical, 

and Social 

Environment (Part 1) 

1 

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Health Education 

(Part 1) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

 Typhoid Fever 1 امراض معدية

2 

 الطب البيئي

Definition, and 

Biological, Physical, 

and Social 

Environment (Part 2) 

1 

الرعاية الصحية  نظام 

 االولية

Health Education 

(Part 2) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

 امراض معدية
Meningococcal 

Meningitis 
1 

3 

 Air Pollution (Part 1) 1 الطب البيئي

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Family Medicine 

(Part 1) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 
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المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

 Leishmaniasis 1 امراض معدية

4 

 Air Pollution (Part 2) 1 الطب البيئي

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Family Medicine 

(Part 2) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

 Hepatitis A 1 امراض معدية

5 

 الطب البيئي
Water Pollution (Part 

1) 
1 

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

School Health 

Services 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

 Hepatitis B 1 امراض معدية

6 

 البيئيالطب 
Water Pollution (Part 

2) 
1 

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Mental Health & 

Mental Disorders 

(Part 1) 

1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

 Hemorrhagic Fever 1 امراض معدية

7 

 Acid Rain 1 الطب البيئي

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Mental Health & 

Mental Disorders 

(Part 2) 

1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

 Brucellosis 1 امراض معدية

8 

 Soil Pollution 1 الطب البيئي

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Millenium 

Development Goals 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

محاضرات 

نظرية 

 Measles 1 امراض معدية
9 

 Global Warming 1 الطب البيئي
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واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

وجلسات عملية 

 سريرية /
نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Acquired 

Immunodeficiency 

Syndrome (AIDS) 

1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

 Tuberculosis 1 امراض معدية

10 

 Green House Effects 1 الطب البيئي

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Sexually Transmitted 

Diseases (Part 1) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

 Cholera 1 امراض معدية

11 

 الطب البيئي

Ozone Depletion and 

Ultraviolet Radiation 

Health Effects (Part 

1) 

1 

الصحية  نظام الرعاية 

 االولية

Sexually Transmitted 

Diseases (Part 2) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

 Cancer 1 السرطان 

12 

 الطب البيئي

Ozone Depletion and 

Ultraviolet Radiation 

Health Effects (Part 

2) 

1 

نظام الرعاية الصحية  

 االولية
Reproductive Health 1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

االمراض القلبية 

 الوعائية

Ischemic Heart 

Diseases 
1 

13 

 الطب البيئي

Environmental 

Sanitation and 

Hygiene 

1 

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Family Planning (Part 

1) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

االمراض القلبية 

 الوعائية
Hypertension 1 

14 

 Hospital Waste 1 الطب البيئي

نظام الرعاية الصحية  

 االولية

Family Planning (Part 

2) 
1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 
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المناقشات 

والتقارير 

واالختبارات  

واالمتحانات  

)النظرية 

 والعملية(

محاضرات 

نظرية 

وجلسات عملية 

 سريرية /

International 

Statistical 

Classification of 

Diseases and 

Related Health 

Problems (ICD) 

ICD-11 1 

15 
 Sewage Disposal 1 الطب البيئي

نظام الرعاية الصحية  

 االولية
Population Pyramid 1 

الجوانب العملية / 

السريرية للمواضيع  

 المذكورة اعاله

Practical / Clinical 

Training 
4 

 

  والمجتمع االسرة طب لفرع  التحتية البنية  -19

  المطلوبة المقررة  الكتب   -1
Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences, 
Daniel, Wayne W. 

Human Nutrition 

Basic Epidemiology 

Infectious Diseases 

ICD-11 

Textbook of Occupational Medicine Practice 

Textbook of Clinical Occupational and Environmental Medicine 

Primary Health Care: Theory and Practice 

  )المصادر( الرئيسية المراجع -2
Community Public Health in Policy and Practice 

Community Health Worker's Sourcebook 

Integrating health in urban and territorial planning 

Fundamentals Biostatistics 

  بها يوصى  التي  والمراجع الكتب   -3

 )المجالت العلمية، التقارير، ...( 

Journal of Community Nutrition & Health 

Journal of Community Health Research 

Journal of School of Public Health and Institute of Public Health 

Research 

Journal of Family and Community Medicine 

Safety Science 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 

Annual Review of Nutrition 

 WHO website  ... االنترنيت  مواقع ،االلكترونية المراجع -4

CDC website 

The United States National Library of Medicine 

American Public Health Association 

 


