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 البحث عن السبب فى علم الوبائيات 

 (التحليل واالستدالل) تحري المشاكل الوبائية 

 و حدوث االمراض الوبائية( التعرض للمسببات المرضية) استنتاج العالقة بين عوامل الخطر

 في مجتمع معين منع اندالع االمراض الوبائيةب اتخاذها لاالجراءات التي يج معرفة  

 معرفة طرق السيطرة على االمراض الوبائية

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ

 المكونات الرئيسية لهذا التعريف واهمية دراسة علم االوبئةفهم وتعريف علم االوبئة و -1أ

فهم وتعريف وتصنيف المسببات المرضية ومعرفة العوامل الرئيسية لحدوث المرض مع اعطاء تعاريف  -2أ

 للمصلحات العلمية المستخدمة لدراسة علم االوبئة

 تعريف تاريخ حدوث المرض وتصنيف المراحل التي تمر بها االمراض الوبائية  -3أ

 

 عريف وتصنيف طرق الوقاية من االمراض الوبائيةت -4أ

شرح طريقة اجراء المسح كاحد انواع الدراسات مع   تعريف علم االوبئة الوصفي وتحديد وفهم مكوناته الرئيسية  -5أ

 ت الوبائيةهذه الطريقة في الدراسااعتماد  الوبائية الوصفية مع التاكيد على مزايا 

تعريف وتصنيف الطرق المستخدمة لقياس  مع  تعريف وتصنيف الطرق المستخدمة لقياس االمراض الوبائية   -2أ

 معدالت االمراضية في مجتمع معين

 تعريف مصطلح معدل الوفيات وتصنيف االنواع الرئيسية المستخدمة في القياس  -2أ

 مراض الوبائية مع تحديد مزايا وعيو  كل طريقةتصنيف وتعريف المصادر الرئيسية لجمع البيانات عن اال  -8أ

 تصنيف الطرق الرئيسية لجمع البيانات الخاصة باالمراض الوبائية  -9أ



 تصنيف االوبئة باالضافة الى   تحديد وفهم مستويات حدوث المرض  -11أ

 جراء االستقصاء لمرض وبائي معينتصنيف وفهم الخطوات الرئيسية المطلوبة ال  -11أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -  

 الطالب مهارة القدرة على استقصاء مرض وبائي معين وتحديد مسبباته المرضيةاكسا   – 1 

وصيات الالزمة لتواعطاء االستنتاجات وا   يةتحليلاجراء دراسة وبائية  اكسا  الطالب مهارة القدرة على   - 2 

 االعاقات، الوفاة , لتجنب حدوث االمراض 

 عن االمراض الوبائية المنتشرة في الوقت الحاليوتوفير معلومات  لطالب من اجراء استبيان اتمكين  – 3 

 والمساعدة في صنع القرار اليقاف انتشار هذه االمراض

 تمكين الطالب من القيام بمهارة جمع البيانات الخاصة بمرض وبائي معين واختيار افضل الطرق واقلها تكلفة -4 

ا  مهارة التخطيط الجراء دراسة وبائية والمشاركة في توفير وتنظيم الموارد المالية مساعدة الطالب على اكتس -5- 

    والبشرية وتطبيق القوانين

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية والعملية -1

 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

 الكفاءة في اجراء الدراسات الوبائيةد على التاكي  -1ج

 الفاعلية الالزمة لالرتقاء بمستوى الصحة العامة -2ج

 في التعامل مع المصابين المرونة والبساطة -3ج

 في اداء العمل والجودة المنهجيةالتاكيد على الدقة و لتخطيط والتدريب وتشجيع الطالب على ا  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 لمحاضرات النظرية والعمليةا. 1

 

 طرائق التقييم    

 

 الزيارات الميدانية. 1

 اجراء دراسة وبائية وعرض وتحليل النتائج . 2

 

 



 

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

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

 لمرضية تمكين الطالب من اكتشاف االمراض الوبائية المنبثقة حديثا والمساعدة في تشخيص مسبباتها ا -2د

مساعدة الطالب في معرفة الطرق الصحيحة لعرض نتائج الدراسة واعطاء االستنتاجات والتوصيات لتجنب انتشار  -3د

 االوبئة

  مساعدة الطالب في اكتسا  مهارة النقاش العلمي لنتائج الدراسة    -4د
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أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

  2ع/2ن االول

 الطالب للدرسفهم 

Introduction to 

Epidemiology 

المحاضرات   

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

  2ع/2ن الثاني

 الطالب للدرسفهم 

Disease causation 

and Epidemiologic 

Triangle 

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

  2ع/2ن الثالث

 الطالب للدرسفهم 

Natural history of 

disease 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

  2ع/2ن الرابع

 الطالب للدرسفهم 

Levels of disease 

prevention 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Descriptive الطالب للدرسفهم  2ع/2ن الخامس

Epidemiology 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

  2ع/2ن السادس

 الطالب للدرسفهم 

Cross sectional 

study design 

(Survey) 

 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

والمشاهدة 

 الميدانية

  2ع/2ن السابع

 الطالب للدرسفهم 

Measures of 

disease in 

populations 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Measurements of الطالب للدرسفهم  2ع/2ن الثامن

morbidity 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Measurements of الطالب للدرسفهم  2ع/2ن التاسع

Mortality 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Sources of Data الطالب للدرسفهم  2ع/2ن العاشر

and Methods of 

Data Collection 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Epidemic الطالب للدرسفهم  2ع/2ن الحادي عشر

Investigation and 

Management 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Types of الطالب للدرسفهم  2ع/2ن الثاني عشر

epidemics 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Levels of Disease الطالب للدرسفهم  2ع/2ن الثالث عشر

Occurrence 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

 Steps in Epidemic الطالب للدرسفهم  2ع/2ن الرابع عشر

Investigation 

المحاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

اليومية 
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