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  أهداف المقرر .8

 وانواعها Communicable diseases  (المعدية)  تعريف الطالب باالمراض االنتقالية

 وكيفية عالجهاتعريف وتشخيص العوامل المسببة لالمراض االنتقالية 

 تعريف الطالب بالطرق الالزمة للوقاية من االمراض االنتقالية والحد من انتشارها

 وحماية األنسان من إنتقال األمراض البيئة  العمل على إصالح

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعريية األ -أ

 ان الناميةالتركيز عل اهمية دراستها يي البلدو( المعدية ) تمكين الطالب من يهم ماهية االمراض االنتقالية -1أ

تعريف الطالب على االصناف المختلفة من االمراض المعدية والعوامل التي يتم اعتمادها يي عملية التصنيف مع  -2أ

 االمثلة

 انتقال االضاية الى طرقبمع االمثلة  التعرف على العوامل الرئيسية المشتركة يي انتشار االمراض الوبائية  -3أ

 المرض

يهم الطالب للمراحل المختلفة التي تمر بها االمراض المعدية منذ دخول المسببات المرضية لجسم االنسان لحين  -4أ

  ظهور اعراض المرض

دمة للسيطرة على االمراض االنتقالية ومنع انتشارها باالعتماد على تعريف الطالب على الطرق الرئيسية المستخ -5أ

 نوع مستودع المسببات المرضية

 تصنيف االمراض االنتقالية باالعتماد على طريقة انتقال المسبب المرضي  -2أ

 مع االمثلة(  اتصال جنسي, براز, هواء) تعريف الطالب على طرق حدوث االمراض المعدية  -2أ

..... طفيليات, يايروسات, بكتريا ) مساعدة الطالب على معرية المسببات المرضية , لة المذكورة اعالهلكل من االمث -8أ

مدى حساسية ومقاومة االيراد لكل من هذه االمراض باالضاية الى اعراض , يترة حضانة المرض, وطرق انتقالها( الخ

 سيطرة عليها ومنع انتشارهاوال, الوقاية منها, العالج, وعالمات حدوث كل مرض وطرق التشخيص



  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

من خالل االعراض المميزة لكل مرض باالضاية الى معرية اكساب الطالب مهارة تشخيص االمراض المعدية  – 1ب

 المسبب المرضي

نطقة ب مهارة يي كيفية التدخل السريع لمنع انتشار االمراض المعدية وعدم تحولها الى اوبئة يي مالطالاكساب  – 2ب

 معينة

اللقاحات المتويرة لالمراض  تحديدالطالب مهارة يي كيفية الوقاية المبكرة من هذه االمراض عن طريق اكساب  – 3ب

 المذكورة

    

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 المحاضرات النظرية والعملية -

 data showالعروض التقديمية باستخدام ال -2

 الزيارات الميدانية  -3

 التدريب الصيفي  -4

 

 

 طرائق التقييم      

 (Quizes )االمتحانات اليومية . 1

 %41الشهرية النظرية والعملية  االمتحانات . 2

 %21النظرية والعملية   الفصليةاالمتحانات النهائية   . 3

 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ومدى خطورتها على حياة االنسان يي العراق االمراض المعدية الطلبة على انتشارلدى  زيادة الوعي الثقايي -1ج

بتعريف المجتمعات باالمراض المعدية وطرق  الخاصة الثقاييةحمالت الحث الطلبة على المشاركة الفاعلة يي  -2ج

  الوقاية منها انتقالها وكيفية العالج او

اهمية النظاية الشخصية والنظاية العامة واهمية حث الطلبة على التثقيف الصحي للمجتمع من خالل التاكيد على  -3ج

والتعقيم المستمر لالدوات واالماكن التي تم استخدامها من قبل االشخاص  تواير الشروط الصحية اثناء اعداد الطعام

 المصابين

مهاء على اهمية اعطاء اللقاحات ضد االمراض المعدية لالطفال يي الوق  مشاركة الطلبة يي توعية االباء واال  -4ج

 المحدد والتحذير من اهمالها

التاكيد على ضرورة االنتباه الي من االعراض السريرية المتعلقة بمرض معدي والتشخيص السريع من اجل  -5ج

 تفادي مخاطر االمراض االنتقالية

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 لمحاضرات النظرية والعمليةا

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات اليومية والشهرية العملي والنظري. 1

 من قبل الطالب العروض التقديمية . 2

 

 



 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 (.الشخصي التطور بقابلية المتعلقة) والمنقولة العامة المهارة -1د

المنبثقة حديثا والمساعدة يي تشخيص مسبباتها  االنتقاليةاالمراض  وتشخيص تمكين الطالب من اكتشاف -2د

 لمرضية ا

 والمشاركة الفاعلة يي المجتمععلمي ارة النقاش المساعدة الطالب يي اكتساب مه -3د
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أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

  2ع/2ن االول

 يهم الطالب للدرس

Introduction to 

Communicable 

(infectious) 

Diseases 

 

المحاضرات   

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

  2ع/2ن الثاني

 يهم الطالب للدرس

Chain of Disease 

Transmission 

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

  2ع/2ن الثالث

 يهم الطالب للدرس

Carrier and Its 

Type, Time 

Course of 

Infectious Diseases 

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

  2ع/2ن الرابع

 يهم الطالب للدرس

Communicable 

Disease Control 

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 ORAL-FECAL يهم الطالب للدرس 2ع/2ن الخامس

TRANSMITTED 

DISEASES, 

Typhoid fever 

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

  2ع/2ن السادس

 يهم الطالب للدرس

Bacillary 

Dysentery 

(Shigellosis),  

Cholera 

 

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

والمشاهدة 

 الميدانية

  2ع/2ن السابع

 يهم الطالب للدرس

Amoebiasis 

(Amoebic 

Dysentery) & 

Giardiasis 

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية



 البنية التحتية  .12

 - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Prevention and Control of Communicable Diseases.1 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

2. LECTURE NOTES For Nursing Students.   

Communicable Disease  Control (APHTI) 

3. ACUTE COMMUNICABLE DISEASES. PART 

IV  

 

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 

1.Communicable Diseases: A Global Perspective 

(Modular Texts Series) 4th Edition  

2. The Journal of communicable diseases 

 Infectious يهم الطالب للدرس 2ع/2ن الثامن

hepatitis 

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Poliomyelitis درسيهم الطالب لل 2ع/2ن التاسع

AIR-BORNE 

DISEASES, 

Common Cold 

(Acute Viral 

Rhinitis or 

Coryza) 

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Measles (Rubella) يهم الطالب للدرس 2ع/2ن العاشر

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Influenza يهم الطالب للدرس 2ع/2ن الحادي عشر

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Diphtheria يهم الطالب للدرس 2ع/2ن الثاني عشر

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Pertusis يهم الطالب للدرس 2ع/2ن الثالث عشر

(whooping cough) 

 

المحاضرات 

 لنظري والعمليا

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Pneumococcal يهم الطالب للدرس 2ع/2ن الرابع عشر

pneumonia 

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

الخامس 

 عشر

 Sexually يهم الطالب للدرس 2ع/2ن

transmitted 

diseases 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

ليومية ا

 والشهرية



 

 Control of Communicable Diseases Manual.1 ....مواقع االنترني  , ب ـ المراجع االلكترونية

2. 

http://www.who.int/diseasecontrol_emergencies/publi

cations/9241546166/en/ 

3. https://www.cdc.gov/hand-foot-mouth/ 
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 %11التتجاوز اضاية مفردات وبنسبة  خالل التواصل يي تطوير المنهج وذلك من
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