المقرر

وصف عربي

 Basics of Nutritionيعرض الدور االستراتيجي للغذاء في
العالم  ،ومصادره ومكوناته  ،وأهمية كل
عنصر وما يترتب على ذلك من مشاكل
غذائية أو صحية ناتجة عن زيادة وتقليل
كمية الطعام وكذلك التغيرات التي تحدث
في الغذاء من لحظة األكل (هضم
وامتصاص واستقالب العناصر الغذائية)
ويهتم بتغذية م
 Physiologyيشمل المقرر على معلومات أساسية
ألجهزة الجسم المختلفة كالجهاز الدوراني
التنفسي ز الجهاز الهضمي وال ُكلية
والجهاز العصبي والغدد الصماء والجهاز
التناسلي ،وكذلك المعلومات األساسية
الخاصة بالخلية وسوائل الجسم خاصة
الدم.
 Food Safetyيشتمل المقرر على المعايير المستخدمة
لمراقبة وسالمة الغذاء وطرق الحفظ
والتلوث وأخذ العينات للتحليل
والمواصفات القياسية للمنتجات الغذائية
ودراسة األمراض المنقولة عن طريق
الغذاء وتطبيق نظام الهاسب لضمان
سالمة الغذاء وتحقيق رغبات المستهلك
والمحافظة على صحته.

أهداف عربي

المراجع
Ruth A. Roth, MS, RD (2011) Nutrition and
diet therapy 10th edition Indiana/Purdue
University, Fort Wayne, Indiana
Michael J Gibney. Susan A Lanham-New.
Aedin Cassidy. Hester H Vorste. 2009. The
nutrition Society textbook. Introduction to
Human Nutrition.

تدريس الموضوع في باور بوينت متاح للطالب.
زيادة استخدام المواد المرجعية اإللكترونية.
المحتوى بعد أحدث األبحاث في هذا المجال.
من المقرر إضافة بعض الموضوعات إلى
الوحدات ذات الصلة.
تم تحسين البرامج التعليمية من طرح األسئلة إلى
مناقشة الحاالت السريرية التفاعل
تحديث محتوى المحاضرات بشكل دوري Ross and Wilson's Anatomy and Physiology 1.
10th Edition; ISBN: 13978-0-443-10101-4
إلى نتائج بحثية جديدة
تشجيع استخدام مواقع الويب العلمية المختلفة Watson, R.; Fibiol, R. and Frasa, T.: Anatomy 2.
and physiology for nursing, 12th ed.,
كمراجع
Philadelphia: Bailliere Tindall Title. ( most
.التعريف باستراتيجيات التدريس الحديثة 3.
recent edition).
بدالً من ) (3 Dزيادة استخدام البرمجيات 4.
Ganong : Textbook of physi
النماذج
زيادة مشاركة الطالب في العملية التعليمية 5.
التكليف 6.
& Adams, Martin R, Motarjemi, Yasmine
سيظهر الطالب قدرته على اكتساب المهارات
WHO Food Safety Programme. (1999). Basic
العملية التي تمكنه من تحديد أسباب التسمم
food safety for health workers / Martin Adams
الغذائي والتلوث  ،وطرق العالج  ،والمعايير
and Yasmine Motarjemi. Geneva : World
واللوائح الالزمة للغذاء الصحي  ،وقياس التلوث
Health Organization.
واألمراض التي تنقلها األغذية والمخاطر
http://www.who.int/iris/handle/10665/65992
الصحية المتعلقة بالغذاء
Rajul Kumar Gupta, Puja D

 Demographyيشتمل المقرر على اساسيات علم اإلحصاء في نهاية هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرا ً
السكاني الدولية مع التركيز على البيانات على:
االتجاهات التاريخية للسكان والتخطيط المستقبلي
في المملكة العربية السعودية (معدل
احصاءات حيوية
الخصوبة ،الوفاة ،الهجرة ،العائلة
تطبيقات عملية
والزواج)
تقنيات وتطبيقات القواعد الديموغرافية
Lippincott's Illustrated Reviews Microbiology
 Microbiologyيحتوي المقرر على مقدمة في تقنية وطرق تدريس المادة من كتاب نصي (يوجد كتابان
(3rd edition) by Richard A. Harvey, Cynthia
التعرف وتصنيف وفسيولوجيا الميكروبات دراسيان للطالب في مكتبة الكلية.
N. Cornelissen, Bruce D. Fisher. 2015
وطرق عمل المزارع البكتيرية وصبغها  .2زيادة استخدام المواد المرجعية اإللكترونية
Medical Microbiology (7th edition) by
 .3المحتوى بعد أحدث النتائج في هذا المجال
والتعرف عليه كما يشتمل المقرر على
Murray, Rosenthal, Pfaller. 21014
أسس التعقيم وميكانيكية عمل المضادات  .4تم تحسين البرامج التعليمية عن طريق طرح
أسئلة تتعلق بالحاالت السريرية
الحيوية
 .5تقويم الطالب بأسلوب الت
 Heath Ethicsمقدمة عن تاريخ أخالقيات المهن الصحية تحديد المصطلحات المستخدمة في أخالقيات
المهن الصحية ومفهومها ومبادئها  ،وإدراك
في االسالم ،التشريعات األخالقية
والقانونية وأنظمة مزاولة المهن الصحية ،القيمة الكبيرة العتماد األخالق اإلسالمية مع
المريض والمجتمع ،
حقوق اإلنسان والحيوان في اإلسالم،
المصطلحات الشائعة في أخالقيات المهن تطوير المعرفة والمهارات والمواقف المناسبة
فيما يتعلق بإدارة المشاكل المختلفة التي يواجها
الصحية وحقوق المريض
أخصائي الصحة العامة ،
اكتس
MDE Environmental Health 3rd edition. Dade
 Water Safety andيشتمل المقرر على أهمية صحة المياه تعريف الصرف الصحي للمياه.
W Moeller. Harvard University. London.
 Sanitation315وأنها جزء من مكونات صحة البيئة .كما تعريف أساسيات الصرف الصحي للمياه ودورها
2005.
يشمل المقرر ألهمية المياه واستخدامها في كمكون حيوي في اإلصحاح البيئي.
CHAPTER 3 PHYSICAL-CHEMICAL
حياة اإلنسان .باإلضافة إلى عسر المياه تحديد مصادر المياه وطرق التلوث البيولوجي
CHARACTERISTICS OF WATER D.B.
وأسبابها .وسيتم من خالل المقرر شرح والميكروبي والكيميائي واإلشعاعي أثناء توزيع
Walker, M.L. Brusseau, and K. Fitzsimmons
المياه.
طرق معالجة المياه وتحليتها ومشاكل
WHO GUIDELINES FOR DRINKINGالصحة العامة المرتبطة بالمياه واخذ عي تحديد االحتياجات الغذائية للفرد في مراحل
حياته المختلفة وفي حالة ا
Demographic Methods: Andrew Hinde,
oxford university press
The methods and materials in demography
(2004) by Henery S. Shrylock, David
Swanson & Jacob S Siegel.

WATER QUALITY
Haward Frumkin. 2010. Env
H. Frumkin (2010). Environmental health
إظهار القدرة على اكتساب المهارات العملية التي
 Environmental Healthشتمل المقرر على العلوم والمهارات
From Global to local. 2 Edition ISBN 978-0تمكنه من التعرف على تأثير البيئة على صحة
المتعلقة بعلم البيئة وكيفية تأثر االنسان
470-40487-4
اإلنسان والتمييز بينها.
ببيئته .كما يصف المقرر أنواع التلوث
Y.K.Singh (2006). Environmental Science .
البيئي وطرق الوقاية منها مما يعزز صحة إظهار القدرة على تطبيق معرفته األساسية
ISBN (10): 82-224-2330-2
ومهاراته المعرفية لحل المشكالت وفهم بعض
أفراد المجتمع
المجاالت ذات الصلة خارج دورة الصحة البيئية
وتقدير األدلة الداعمة
فهم أساسيات نظام الصحة والخدمات الصحية
 Health Economicsتحتوي مادة اقتصاديات الصحة على
وعالقته باالقتصاد.
مقدمة عن اقتصاديات السلع العامة،
تحديد القضايا ذات الصلة بالسياسة الصحية مثل
عناصر التحليل االقتصادي للخدمات
الصحية ،دراسة السياسات الصحية في مفهوم العرض والطلب.
الدول النامية وأساليب تقييم بعض جوانب تعرف على تعريف األسواق والعوامل التي تؤثر
السياسات الصحية من حيث مدى نجاحها على السوق في سياق الصحة.
فهم تمويل الرعاية الصحية وأهميته في خدمات
في توصيل خدمات الصحة العامة.
الرعاية الصحية.
تعرف على
Sharon B. Buchbinder, Nancy H Shanks,
 Health Administrationتعتبر اإلدارة الصحية من أهم فروع علوم تحديد إدارة الرعاية الصحية ومكوناتها مثل
Introduction to healthcare management, Jones
الصحة العامة وال يكتمل اي تخصص فيها التخطيط والتنظيم والتوظيف والتحكم وما إلى
& Bartlett learning, second edition.
إال بدراسة مبادئ علة االدارة الصحية .ذلك.
فهم الفرق بين القيادة واإلدارة.
ويشتمل مقرر االدارة الصحية الى
أهمية الدافع في اإلدارة وعملية التحفيز.
التعريف بمبادئ االدارة الصحية
واالساليب العلمية لإلدارة وكيفية اتخاذ فهم سلوك المنظمة والعمل الجماعي وإدارة
الفريق.
القرارت والتخطيط ووظائف اإلدارة.
فهم إدارة الموارد البشرية.
فهم إدارة المتخصصين ف
Wayne W. Daniel, Chad L.
فهم تاريخ وتطور مجال اإلحصاء الحيوي
 Biostatisticsسيقدم هذا المقرر للطالب الفهم العام
Cross.,Biostatistics: A Foundation for
للجوانب المختلفة لإلحصاءات الحيوية الحديث.

تمييز وفهم االختالفات بين المقاييس االسمية
األساسية بما في ذلك األفكار األساسية
لتصميم الدراسات والطرق المختلفة لتحليل والترتيبية والفاصلة والنسبة.
البيانات .وسيتم كذلك استعراض مفاهيم فهم الطريقة التي ترتبط بها المفاهيم األساسية
لالحتمالية والتباين العشوائي بالطرق الوصفية
جديدة مثل مقاييس التوسط والتشتت
وكذلك معدالت االرتباط واالنحدار ،وبهذا واالستنتاجية التي يستخدمها اإلحصاء الحيوي.
وصف الت
ي
 Parasitic Diseasesيشتمل المقرر على وصف نظري وعملي تعرف على األمراض المنقولة بالطفيليات.
لألمراض التي تُسببها الطفيليات لإلنسان - .التعرف على وبائيات األمراض الطفيلية.
باإلضافة إلى وبائية تلك األمراض وطرق  -التخطيط للوقاية من هذه األمراض ومكافحتها.
الوقاية منها ومكافحتها من منظور الصحة  -تعرف على كيفية تحديد العينات من مصادر
مختلفة للفحص المعملي (في المختبر).
العامة.
 -تشخيص بعض األمراض الطفيلية.

Analysis in the Health Sciences, 6 or 10th
Edition
willey series.
Shincow Campbell. Statistics at square one.
… Last edition, BMJ Publishers
Clinical Parasitology: A Practical Approach,
Second edition, written by Elizabeth Zeibig,
published by Saunders, ISBN-13: 978)1416060444, (November 19, 2012
Clinical Parasitology: A Practical Approach,
Second edition, written by Elizabeth Zeibig,
publish
Control of communicable diseases manual
David L. Heymann (American public health
association 20th edition 2015).
Communicable Diseases Control Handbook
By: J.Hawker/N.Begg 2nd. Edition. Pg 1-10
Principles & Practice of Infectious Diseases
By Mandell, Doug

 Communicable Diseasesيقدم المقرر على نظرة عامة لألمراض تحديد العوامل التي تسبب وتحدد توزيع
األمراض المعدية وفهم آليات انتقال األمراض
السارية والمتوطنة بالمملكة العربية
السعودية وطرق المسح الصحي الخاص المعدية وستكون قادرة على اختيار تدابير وقائية
بهذه األمراض والطرق التي يتم تصنيف محددة في السيطرة على أمراض معينة
األمراض بها .كما يشمل المقرر دور
المراقب الوبائي وأخصائي الصحة العامة
في الكشف عن األمراض مبكراً،
التشخيص ،نظام التبليغ
Mike Service (2012). Medical Entomology for
 Vector Controlيشتمل المقرر على مقدمة عن الحشرات العالقة بين الحشرات وانتقال المرض.
Students, 5th edition. Cambridge University
وعالقتها باألمراض المختلفة باإلضافة إلى الناقل المختلف للمرض.
Press.
العالقة بين القوارض وانتقال المرض.
أنواعها وتقسيماتها وتوزيعها وصفاتها
ISBN: 978-1-107-66818-8 Paperback.
العالقة بين مبيدات اآلفات والصحة العامة
البيولوجية وطرق مكافحتها
.فهم مفهوم التحضر والمدن الصحية Goel, S.L.(2009).Education for Healthy Urban -
 Health Citiesمفهوم المدن الصحية وأهميتها للعاملين في
المجال الصحي والبلدي لالستفادة منه في فهم وتحديد العوامل متعددة التخصصات التي Cities. New Delhi: Deep & Deep Publications -
PVT. LTD.
معرفة مفهوم المدن الصحية ومواصفاتها تساهم في المدن الحضرية الصحية مثل اإلدارة
ومميزاتها وأهداف برنامجها مما ينتج عنه

والتعليم والصحة والصرف الصحي والنظافة Takano, T. (2003). Healthy cities and urban
والنق policy research (1st ed.). London: Spon Press.

عاملين مسلحين بالعلم والمعرفة مما يعزز
مفهوم الصحة للجميع في المجتمع وبين
أفراده.
Roger Detel et al. Oxford textbook of global
لتحديد مخاطر الصحة المهنية المختلفة ،
 Occupational Healthمن المتوقع أن يتعرف الطالب علي
المخاطر الصحة المهنية المختلفة بما في لمعرفة أدوار السالمة المهنية والتدابير الوقائية Public health. Sixth edition, volume 1. In Our ،
Library
التعرف على أنظمة التعويض عن األمراض
ذلك العوامل الفيزيائية والكيميائية
WHO: Occupational health: a manual for
والبيولوجية واالجتماعية والحوادث .يتوقع والحوادث المهنية.
primary health care workers. WHO 2001
لتطوير القدرات على التعرف على األمراض
من الطالب معرفة ظروف التعرض
المهنية ،
المهني وطرق المراقبة البيئية وتطبيق
األساليب الطبية والبيئية الوقائية لحماية لتطوير القدرات للتعامل مع الطوارئ المهنية.
تطبيق اإلجراءات الوقائ
العمال
Gilbert, G. & Sawyer, R. (2000). Health
تمكن هذه الدورة الطالب من تكوين فكرة عن
 Health Educationيتناول هذا المساق المبادئ االساسية
Education: Creating Strategies for School and
والمهارات الالزمة لتثقيف الفرد والعائلة التثقيف الصحي  ،واألساليب  ،والتكنولوجيا
Comm Health (2nd ed.). Sudburry,
والمجتمع فيما يتعلق بتحسين وتطوير
Mussachusetts: Jones & Bartlett Learning.
الصحة .كما يعرض هذا المساق
Edelman, C., Mandle, C., &Kudzma, E.
استراتيجيات وأساليب التعلم والتعليم .كما
(2013). Health Promotion Throughout the Life
يشتمل المقرر على أهمية التثقيف الصحي
Span (8th ed
في تحسين المعرفة العامة والسلوك تجاه
المش
Coppola, P.D.(2011).Introduction to
 Disaster Managementيشتمل المقرر على مفاهيم إدارة الكوارث إدارة الكوارث  ،المصطلحات المختلفة
International Disaster Management(2nd
المستخدمة في إدارة الكوارث ،
المختلفة والتعريف بمصطلحات علم
edition).Burlington, USA: Butterworthأساليب إدارة الكوارث  ،واآلثار السلبية للكوارث
الكوارث وإدارتها واآلثار السالبة التي
Heinemann.
 ،واالستعداد للكوارث والمخاطر المرتبطة بها.
تحدثها واالستعداد والتحسب لها
ولمخاطرها .كذلك استخدام اإلنذار المبكر باإلضافة إلى ذلك  ،تشير الدورة إلى استخدام
نظام اإلنذار المبكر.
في إدارة الكوارث ،العالقة بين درء
الكوارث والسياسة العامة مرحلة تلطيف
آثار الكو
Elizabeth ,R., Ransom ., Maulik ,S., Joshi .,
لتزويد الطالب بالمفاهيم واألسس العلمية
 Quality Managementيهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب
David ,B., Nash ,& Scott ,B.(2008 The.Health
المتعلقة بالتخطيط وإدارة الجودة الشاملة
بالمفاهيم واألسس العلمية المتعلقة

بالتخطيط وإدارة الجودة الشاملة ( ، )TQM( )TQMوال سيما النظريات واألساليب الهامة care quality book (2nd edition).Foundation of
the American Collage of health care
 ،وال سيما النظريات والنهج الهامة إلدارة إلدارة الجودة الشاملة .سيتم تزويد الطالب أيضًا
Executives USA.
الجودة الشاملة .سيركز الطالب أيضًا على بالمتطلبات المهمة للتنفيذ الناجح إلدارة الجودة
الشاملة ،
متطلبات التنفيذ الناجح إلدارة الجودة
تقييم النتائج الفعلية وتصميمه
الشاملة  ،وتقييم النتائج الفعلية و
Melnyk BM, Ellen Fineout-Overholt.
تطبيق مفاهيم الممارسة القائمة على األدلة
 Evidence Based Practiceيهدف هذا المقرر إلى تعميق مفاهيم
& Evidence-based practice in nursing
الممارسة المبنية على البراهين ،وتعريض  -تنمية القدرات على نقد المقاالت العلمية على
healthcare: a guide to best practice. 2nd ed.
الطالب ألهمية نقل البحث العلمي لمجال أسس سليمة
& Wolters Kluwer Health Lippincott Williams
 تطوير القدرات لتخطيط العمل البحثيالممارسة على مستوى المرض وعلى
Wilkins; 2011
المستوى العلمي .ويسعى مفهوم الممارسة -تطوير القدرات الستخدام العمل البحثي في
Donna Ciliska , Helen Thomas , Cathy
ممارسة الصحة العامة
المبني على البراهين إلى دمج الخبرة
Buffett. An Introduction to Evidence-Infor
اإلكلينيكية ،وقيم ورغبات المريض مع
أفضل البرا
 Research Methodologyيشتمل المقرر على عرض مبسط عن لقراءة وتقييم النصوص العلمية بشكل نقدي
البحوث وأنواعها ومواصفاتها وشروطها وتطبيق هذه المعرفة في تطوير الصحة العامة.
مهارات بحثية كافية إلجراء البحوث لتحسين
وأيضا ً عن صفات الباحثين الناجحين.
ممارسة العمل .يعمل الطالب في مجموعات
وسيتناول المقرر مشروع البحث
وعناصره وأدواته واختيار الموضوع .صغيرة لتطوير مقترح لمشروع بحثي متعلق
وسيتم التطرق لشرح كيفية جمع البيانات بممارسة الصحة العامة .سيتم تشجيع الطالب
على إجراء تحليل نقدي
والوصول إلى مصادر المعلومات
والتعريف بها وكيفية االستفادة
Michael Kennamer. Basic Infection Control
تعرف على دور فريق العدوى في المرافق
 Infection Controlيهدف هذا المقرر إلى تعميق مفاهيم
for Healthcare Providers. 2006; Delmar
الصحية والعامة
مكافحة العدوى في المرافق الصحية
Cengage Learning.
المختلفة وباألخص في المستشفيات نظرا ً  -اكتساب المهارات للقيام بأعمال المسح وجمع
لكثرة معدالتها وتكاليفها الباهظة ماديا ً
البيانات عن اإلصابة
وبشريا ً
 تطبيق األساليب السليمة المتبعة لمكافحةالعدوى وطرق التطبيق
 -تنمية القدرة على الوقاية والسيطرة على

العدوى في المستشفيات
 تعرف على أهمية غس Fundamentals ofيشتمل المقرر على دراسة مفاهيم ومبادئ
 Epidemiologyوأسس علم الوبائيات والطرق المستخدمة
في دراسة ومكافحة األمراض المعدية
وغير المعدية وتشمل معرفة سبل انتشار
المرض والترصد الوبائي وطرق الفحص
وسبل المكافحة وبهذا يكون الطالب قادرا
على إجراء الدراسات والبحوث الوبائية.
Ross and Wilson's Anatomy and Physiology
 Anatomyيشمل هذا المقرر دراسة تشريح جسم
10th Edition; ISBN: 13978-0-443-10101-4
اإلنسان بكافة األجهزة المختلفة من عظام
وعضالت ومفاصل والجهاز العصبي
والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي
والجهاز الدوري والجهاز البولي والتناسلي
والغدد الصماء.
Ludden, M. J.( 2002). Effective
 Public Healthتم تصميم مقرر اتصاالت الصحة العامة الغرض من دورة مهارات االتصال هو تمكين
Communication Skills: Essential Skills for
 Communicationلتمكين الطالب من المهارات المستخدمة الطالب بالمهارات المستخدمة في االتصال
Success in Work and Life(2nd
في التواصل الفعال وجعلهم قادرين على الفعال وجعلهم قادرين على نقل وتلقي التدليك
ed.).Indianapolis, IN: JIST Publishing, Inc.
بطريقة فعالة وفعالة خاصة في قطاع الصحة
نقل وتلقي التدليك بطريقة فعالة وفعالة
page 1-25/ 27-43 /67-78 /79-93/ 107-120.
خاصة في قطاع الصحة العامة .يم ّكن هذا العامة.
Allender,JA. Community health nursing
المقرر الطالب من فهم المفهوم األساسي يم ّكن هذا المقرر الطالب من فهم المفهوم
promoting &protecting the
وطرق االتصال واستخدامه الفعال وفوائد األساسي لالتصال واستخدامه الفعال وفوائده في
الصحة
 Healthcare services andالهدف الرئيسي من هذا المقرر هو تعريف تحديد المجتمع ونظام الرعاية الصحية والسياسة Black, N., & Gruen, R. (2009). Understanding
health services. Maidenhead: Open University
 policyالطالب على تاريخ نظام الرعاية الصحية الصحية.
Press
في المملكة العربية السعودية و الخصائص فهم هيكل ووظائف نظام الرعاية الصحية.
Williams, S. J., & Torrens, P. R. (2008).
األساسية لنظام الرعاية الصحية  ،منظمة فهم الخلفية التاريخية لنظام الرعاية الصحية
Introduction to Health Services (7th ed.).
الخدمات الصحية  ،هيكل منظمة الخدمات السعودي.
Delmar: Cengage Learning.
فهم مفهوم الجودة واألخالق في الصحة العامة
Introduction to Epidemiology, Fifth Edition
& (Paperback): Ray M. Merrill, (2010), Jones
Bartlet Publishers, LLC

الصحية  ،المهام وتقديم الخدمات في نظام والخدمات الصحية.
تطبيق مفهوم الصحة والمرض واألمراض
الرعاية الصحية السعودي .تقييم
واألوبئة للخدمات الصح
Introduction to Epidemiology, Fifth Edition
 Principles of Epidemiologyيقدم هذا المقرر المكون من ثالث ساعات إدخال األساليب المختلفة المستخدمة في الوقاية
معتمدة مقدمة لمبادئ ومفاهيم وأساليب من األمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها & (Paperback): Ray M. Merrill, (2010), Jones
Bartlet Publishers, LLC
البحث الوبائي القائم على السكان .ستوفر
الدورة فهما ً للمبادئ األساسية لعلم األوبئة
والتدابير المستخدمة في علم األوبئة ،
وستشمل مناقشات السببية وتصميم
الدراسة ومراقبة األمراض والتحقيقا
Leonard, Peggy C. (2014). Quick & easy
وصف صيغ الجمع والمفرد لألسماء الطبية
 Medical Terminologyتهدف الدورة إلى توفير الفهم األساسي
medical terminology.7th ed. Elsevier. Inc.
للمصطلحات المستخدمة في مجال الطب الشائعة.
اشرح كيف يؤدي الجمع بين الجذور (السيقان)
والصحة العامة ككل .يتيح هذا المقرر
للطالب التواصل وتفسير اللغة المستخدمة واللواحق والبادئات إلى إنشاء مصطلحات طبية.
بشكل شائع في التقارير الطبية والسجالت ضع قائمة بالجذور المشتركة ألجزاء الجسم.
الصحية وفي مجال الصحة العامة .عالوة التعرف على اللفظ والتهجئة والمصطلحات
على ذلك  ،تمكن هذه الدورة الطامحين من الطبية المستخدمة في النص.
سرد المصطلحات المتعلقة
ا
Holland, W. W., Detels, R., & Knox, E. G.
• اإللمام بمختلف مكونات نظام الصحة العامة
 Foundation of Publicالسؤال المركزي الذي تتناوله في
(2011). Oxford textbook of public health.
 Healthالمادة هو "ما هو تاريخ ومؤسسة الصحة • فهم العالقات المتبادلة بين مكونات النظام
Oxford University Press.
العامة؟" من خالل تعلم اإلجابة  ،تستكشف • اكتساب القدرة على تطبيق هذه المعرفة والفهم
Park, K. (2017). Parks textbook of preventive
على القضايا والمشاكل الصحية الهامة
الدورة صحة السكان والعدالة الصحية
and social medicine. India: Bhanot
• اكتساب الوعي بأهمية القراءة والدراسة
واالستدامة وتغير المناخ  ،وبالطبع
المستقلة
مؤسسة الصحة العامة .التفكير النقدي
• تطوير مهارات الكمبيوتر األساسية للوصول إ
جزء ال يتجزأ من االستكشاف وتتم
مناقشته وتطبي
Park`s textbook of preventive and social
تحديد العوامل التي تسبب وتحدد توزيع
 Non Communicableيصف هذا المقرر الفكرة الشاملة
medicine K. Park 2017 24th edition Page
األمراض المعدية وفهم آليات انتقال األمراض
 Diseasesلألمراض المزمنة ،المشاكل الصحية
No. 145-151 380-432
Shi, L., & Johnson, J. A. (2014). Public
Health

قادرا على اختيار تدابير وقائية
للدول الصناعية ،وطرق الوقاية منها
المعدية وسيكون ً
محددة في السيطرة على أمراض معينة
ومكافحتها
التعرف على النظريات والمفاهيم والنماذج •
 Health and Social Behaviorsيقدم هذا المساق المعرفة الحالية حول
األساسية من مجموعة من الجوانب االجتماعية
الروابط بين الصحة والسلوك  ،وتأثير
والسلوكية
البيئة االجتماعية على هذه السلوكيات ،
وحول التدخالت لتحسين الصحة من خالل التخصصات المستخدمة في أبحاث وممارسات
.الصحة العامة
تعديل السلوك أو العالقات الشخصية .كما
تتناول أيضًا ما يجب تعلمه لإلجابة على تحديد أسباب العوامل االجتماعية والسلوكية •
.التي تؤثر على صحة الفرد والسكان
األسئلة التالية .بالنظر إلى االعترا
تحديد االهتمامات الفردية والتنظ •
يهدف هذا المساق إلى تعزيز فهم مفاهيم علم
 Applied epidemiologyيشتمل المقرر على تعميق مفهوم علم
األوبئة (تعلمته في الدورة السابقة) مع التأكيد
الوبائيات وتطبيقاته في مجال الصحة
على تطبيقه في مجال الصحة العامة
العامة

التعرف على النظريات والمفاهيم والنماذج
األساسية من مجموعة اجتماعية وب

 Aging and Public Healthيتوقع من الطالب تعريف الشيخوخة
والمفاهيم المرتبطة بها مثل طب
الشيخوخة  ،وعلم الشيخوخة  ،وشرح
أسباب انخفاض حيوية كبار السن ،
والتعرف على تأثير التغيرات
الديموغرافية األخيرة على المجتمع ،
ومعرفة تأثير التفرقة العمرية على تقديم
خدمات الصحة العامة .يُتوقع من
التعرف على أهمية الموانئ في الحفاظ على
 Global Healthيشتمل المنهج تفاصيل الصحة الدوليه
والتشريعات الخاصة بالسفر و تأثير صحة الوضع الصحي الوطني والدولي.
المسافرين على الصحة الوطنية و الدولية - .التعرف على اللوائح الصحية الدولية ومناقشة
باالضافة للقاونين الدولية المتعلقة بوصول دورها في الصحة الوطنية والدولية.
وسفر سفن البضائع و مكافحة األمراض التعرف على اللوائح الصحية الدولية ومناقشة

Roger Detel et al. Oxford textbook of Public
health Fifth edition 2009 . In Our Library
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Behavior: The Interplay of Biological,
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Washington, DC: The National Academies
Press. https://doi.org/10.17226/9838.
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السارية و االشراف الصحي و المتعلق دورها في الصحة الوطنية والدولية
فهم وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية.بتبادل ومراقبة األغذيه
 Maternal and Child Healthيتعلم الطالب المفاهيم األساسية لصحة األم معرفة أهمية صحة األم والطفل  ،وأسباب
 Careوالطفل و أهمية خدمات صحة األمومة اعتالل ووفيات األمهات واألطفال.
والطفولة  ،أسباب الوفيات والمراضة  ،تعرف على االستراتيجيات المتبعة للوقاية والحد
من أمراض ووفيات األمهات واألطفال
مؤشرات رعاية صحة األم والطفل ،
فهم مكونات رعاية صحة األم أثناء دورة
مستويات رعاية األم  ،تنظيم األسرة ،
رعاية المواليد الجدد  ،الرضاعة الطبيعية األمومة.
والفطام  ،النمو .رصد وتحصين وتقييم تطبيق مفهوم تعزيز الصحة والمحافظة على
صحة أطفال ما قبل المدرسة
خدم

Timothy (2009). Textbook of International
Health: Global

Park’s Textbook of Preventive and Social
Medicine. 25th Edition. Banarsi Bhanot
Publishers. 2019.
Dewhurst’s Textbook of Obstetrics and
Gynaecology. &th edition. Blackwell
Publishing.
Practical references
Addisse, M. (2003). Maternal and Child
Health Care
Videbeck S. Psychiatric mental health
 Mental Healthبنهاية هذه المقرر يكون للطالب القدرة
nursing, eighth Edition, Wolter Kluwer
تدريس الموضوع في باور بوينت متاح للطالب
على فهم مجموعة واسعة من وجهات
company, New York, 2020.
زيادة استخدام المواد المرجعية اإللكترونية.
النظر (على سبيل المثال ،البيولوجية
Sreevani R. A guide to mental, and psychiatric
المحتوى بعد أحدث األبحاث في هذا المجال
والنفسية والثقافية والسياسية) المطبقة
nursing.2nd edition. Jaypee Brothers
لشرح الصحة العقلية واألمراض .وصف من المقرر إضافة بعض الموضوعات إلى
Publishers. New Delhi. 2017
المعرفة الحالية فيما يتعلق بانتشار وتوزيع الوحدات ذات الصلة
استخدام أجهزة العرض التوضيحية الحديثة
االضطرابات النفسية في جميع أنحاء
والشاشة اإللكترونية في التدريس
العالم.
John Adams, Jamie Bartram, etal: Water,
تدريس الموضوع في باور بوينت متاح للطالب
 School Healthتهدف دورة برنامج الصحة المدرسية
Sanitation and Hygiene Standards for Schools
( )SHPإلى مساعدة الطالب وتمكينهم من زيادة استخدام المواد المرجعية اإللكترونية.
in Low-cost Settings . World Health
فهم مفهوم برنامج الصحة المدرسية .كما زيادة استخدام المواد المرجعية اإللكترونية.
Organization 2009. ISBN 978 92 4 154779 6 Increased use of electronic reference
يركز على أهمية ( SHPمن منظور
الصحة العامة) ويلقي الضوء على مختلف .materials
القضايا المتعلقة بـ ( )SHPبما في ذلك زيادة استخدام المواد المرجعية استنادا
البيئة المادية المدرسية وخدمات الصحة اإللكترونية.
Increased use of electronic b
المدرسية وا

 Health Informaticsيشمل مقدمة إلى المعلوماتية الصحية ،
وهو المجال المخصص لالستخدام األمثل
للبيانات والمعلومات والمعرفة لتعزيز
صحة الفرد والرعاية الصحية والصحة
العامة والبحوث المتعلقة بالصحة .سوف
يتعلم الطالب تطبيق مهارات المعلوماتية
والمعرفة على المشاكل المتعلقة بالصحة.
ستت

J.A. Magnuson • Paul C. Fu, Jr. Editors Public
Health Informatics and Information Systems
وصف مهمة وممارسات الصحة العامة وتحديد
Second Edition; ISBN: 978-1-4471-4236-2
الفرص للنهوض بالصحة العامة باستخدام
األساليب واألدوات المعلوماتية.
وصف مبادئ المعلوماتية األساسية وتطبيقها
على الصحة العامة.
فحص المعايير ذات الصلة بالصحة العامة
وإنشاء عناصر التصميم لتمكين قابلية التشغيل
البيني للنظ

