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 أهداف المقرر .9

 اواهميته عمى مفهوم الجغرافية الصحية والتعميمية وتطورها التاريخيالتعرف 
    بالعموم االخرىمناهج البحث في الجغرافية الصحية وعالقتها التعرف عمى  -
   والصحة مفاهيم المرضالتعرف عمى  -
 المرض  رعوامل البيئة الطبيعية والبشرية وعالقتها بانتشاالتعرف عمى  -
 المشاكل الصحية العالميةاهم ــــ   التعرف عمى     
 في مناطق العالم  االنماط المكانية النتشار االمراضعمى  التعرفـــــ     

  في مناطق العالم انتشار االوبئةلألمراض و البعد التاريخي التعرف عمى   -
 تطبيقية في جغرافية الصحةالمحلية ال لدراساتمجموعة من االتعرف عمى   -
 تطورها التاريخي وتصنيفها الجغرافية التعليميةالتعرف عمى  -
دراسة الخدمات التعليمية من  و دراسة الخدمات التعليمية من الناحية الجغرافيةالتعرف عمى   -

   استخدام التقنيات الحديثة في ادارة وتقييم الخدمات التعليميةوكيفية الناحية الجغرافية 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 االهداف المعرفية  -أ
 اواهميته مفهوم الجغرافية الصحية والتعميمية وتطورها التاريخي التعرف عمى  -0أ
 المرض رعوامل البيئة الطبيعية والبشرية وعالقتها بانتشا التعرف عمى -5أ
 المشاكل الصحية العالميةاهم  التعرف عمى    -3أ

 
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 الصحية والتعميميةجغرافية الفيما يخص  تنظيم التعمم  – 0ب
توضح انتشار االمراض والمشاكل الصحية وتوزيعهم عمى مناطق الخرائط التي التمكن من رسم  – 5ب

   العالم
 الصحية والتعميمية جغرافية الالتمكن من اعداد التقارير والبحوث الخاصة ب – 3ب
 طرائق التعميم والتعمم      

 طريقة  االلقاء واالستجواب والمناقشة -
 
 لعرض االفالم العممية والمحاضرات   Data showاستعمال الـ  -

 
 

 طرائق التقييم      
 ـ االختبارات الشفهية اليومية      
  الصحية والتعميميةجغرافية الـ التقارير عن موضوعات في      
 ـ االختبارات التحريرية القصيرة    
 ـ االختبارات التحريرية الفصمية والنهائية     

 
 والقيميةاالهداف الوجدانية  -ج

 التخطيط-0ج
 التنظيم  -5ج
 المراقبة-3ج
 التقويم  -4ج

  
 طرائق التعميم والتعمم     

 
 المناقشة  –االستجواب  –االلقاء  -
-  

 طرائق التقييم    



 

 
 االختبارات الشفهية  والتحريرية  

 
 

 والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف  -د 
 الصحية والتعميمية جغرافية المهارات البحث العممي في  -0د
المشاكل وخاصًة   الجغرافية الصحية والتعميمية اهم الظاهرات  في مهارات اعداد خرائط عن  -5د

 وتوزيعها في الخرائط وانتشار االمراض واثر العوامل الجغرافية في انتشار االمراضالصحية 
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعمم 

 المطموبة

اسم الوحدة / 
المساق أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

1 2 
المشار اليها في      

المحور السابق وكل 
 حسب المحتوى 

تعريف الجغرافية 
    الصحية

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

2 2 = 
التطور التاريخي 
والفكر الجغرافي 
 الطبي عند العرب

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

3 2 = 

مناهج البحث في 
الجغرافية الصحية 
وعالقتها بالعلوم 

 االخرى

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

4 2 = 
تحديد مفاهيم 

 الصحة
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

5 2 = 
مفاهيم تحديد 

 المرض
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

6 2 = 
البيئة الطبيعية 

 والمرض

 –االلقاء 
المناقشة  

 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

7 2 = 
الموقع الجغرافي 

وطبوغرافية 
 المكان

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

   عناصر المناخ = 2 8

9 2 = 
االتجاهات 

 الفصلية لألمراض
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

 –االلقاء  التربة والمياه = 2 11
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

االختبارات  –االلقاء  البيئة البشرية = 2 11



 التحريرية المناقشة

 العوامل الذاتية = 2 12
 –االلقاء 

المناقشة  
 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

 –االلقاء  العوامل السلوكية = 2 13
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

 –االلقاء  العوامل البيئية = 2 14
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

15 2 = 
االحوال 
 االقتصادية

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

16 2 = 
امتحان الفصل 

  االول
االختبارات 
 التحريرية

17 2 = 
االحوال 
 االجتماعية

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

18 2 = 
 –االلقاء  البيئة الحضرية

المناقشة  
 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

 –االلقاء  التلوث = 2 19
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

21 2 = 
االنماط المكانية 
 النتشار االمراض

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

21 2 = 

نماذج وامثلة 
التحليل الكمي 

في جغرافية 
 الصحة

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

22 2 = 
منهج الرعاية 

 الصحية
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

23 2 = 
البعد التاريخي 
والمرض أي 
 انتشار االوبئة

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية



24 2 = 
مشاكل صحية 

 عالمية
 –االلقاء 

المناقشة  
 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

25 2 = 
دراسة محلية 
تطبيقية في 

 جغرافية الصحة

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

26 2 = 

التعريف 
بالجغرافية 

التعليمية تطورها 
التاريخي 
 وتصنيفها

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

27 2 = 
المعايير المعتمدة 

في الخدمات 
 التعليمية

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

28 2 = 
دراسة الخدمات 

التعليمية من 
 الناحية الجغرافية

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

29 2 = 
تطورها وتوزيعها 
المكاني وتقييم  

 كفاءتها

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

31 2 = 

استخدام 
التقنيات الحديثة 
في ادارة وتقييم 

الخدمات 
 التعليمية

 –االلقاء 
المناقشة  

 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

31 2 = 
                                

التعليم 
 االلكتروني

 –االلقاء 
المناقشة  

 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

   االمتحان = 2 32
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 الصحية والتعليميةالكتب الخاصة بالدراسة   الكتب المقررة المطموبة 

 المراجع الرئيسة ) المصادر (

 جغرافية الصحة / د . خمف حسين عمي الدليمي -1

د.  /البيئة وصحة االنسان في الجغرافية الطبية  جغرافية -5

 عبد العزيز طريح شرف

3-  

 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها
  ( 111) المجالت العممية ، التقارير ، 

 شبكة االنترنيت -

 
 خطة تطوير المقرر .13

   الصحية والتعميميةجغرافية البتحديث البيانات والمعمومات الخاصة 

 

 

   

 
 
 
 

  


