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 جامعة فيالدلفيا
 كلية األعمال

 قسم إدارة المستشفيات
 

 
 مخطط تدريس المـادة

 
 0380247 رقم المــادة: علم الوبائياتاسم المــادة: 

، تخصص اجباريثانيمستوى المادة:   ال يوجدالسابق: المتطلب  

 معتمدة 3المعتمدة: عدد الساعات  وقت المحاضرة: 

 
المــادةمعلومات خاصة بمدرس   

 
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب  االسم

 Philadelphia.hospital@ymail.com يوميا 3-12  32410 سيف الدكتور ناصر

 الساعات المكتبية ارسال الواجبات واالستفسارات

 شة او بموعد يحدد في حينخ  12-9الثالثاء والخميس: من  بواسطة البريد االلكتروني، عدم استعمال الهاتف اال في حاالت الطواريء
 

 
 :المادةوصف 

علـ  التككيـر النقـدي والمهـارات التحليليـة  التركيـ  مـ يقدم هذا المساق المبادئ األساسية وأسـاليب علـم األوبئـة، 
تصـــاميم  المراقبـــة، التعـــديل،طـــرق  النتـــائ ،تشـــمل مقـــاييس  والتطبيـــق علـــ  الممارســـة والبحـــوا الســـريرية  المواضـــي 

وســتوفر لهـــم األدوات  ســـريرية،ومصـــادر البيانــات  هــذة الـــدورة مصــممة ألولئــخ الـــذين لــديهم خلكيــة  الكميــة،الدراســات 
 األدب والمهارات لممارسة الطب القائم عل  األدلة محاسم تقييالال مة بشكل 

 
 
 

 :المادةأهداف 
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 من:عند االنتهاء بنجاح من هذة المادة، سيتمكن الطالب 
 وتصاميم الدراسة  إل  النتائ ،ومقاييس  ،واستعماالتها التطبيقية الوبائيةالتعرف عل  المصطلحات 

اإلنجابية، الصحة  المعدية،األمراض  المثال،تقدير تطبيق علم األوبئة عل  الحقول الكرعية )عل  سبيل 
 الوراثة( ، وتطبيق أساليب الوبائية لقضايا الصحة العامة الحالية علم

 
 مكونات المادة:
 الكتاب المقرر

 
 ججج

Gordis L. Epidemiology, 4th Ed. 2008. Philadelphia, PA: Saunders-
Elsevier. ISBN: 978-1-4160-4002-6 

 

 طرق التدريس:
 محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها

 

 
 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة والكهم
 جدارات
  الوبائيات علممراجعة تاريخ وفلسكة   1
  لعلم الوبائياتتحديد وشرح الوظائف األساسية   2
 في مناطق مختلكة من العالم علم الوبائياتتوضيح االختالفات في أولويات   3

 مهارات العمل
 جدارات

 ا  دم  المعلومات من مصادر مختلكة التخاذ القرارات والتوصيات
 المشاري ب  استخدام تقنيات إدارة 

 ج  استخدام األدوات اإلحصائية والتحليلية لقياس األداء وتحسينه
 

 مهارات التواصل
 جدارات
  تطبيق التككير التجريدي ومهارات التككير الناقد لتوصيل أبحاا علم األوبئة وممارستها 1

 للجمهور العام والمهني 
   إظهار مهارات االتصال الكتابية الكعالة2
 المحادثة العامة الكعالة خالل المناقشات الصكية والعروض التقديمية   إظهار مهارات3
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 مهارات عملية
 جدارات

   استكشاف المكاهيم والسمات األساسية لمشروع متعلق بالوبائيات 1
   إنشاء أسئلة البحا وتحليل البيانات وعرضها وتكسير ومناقشة النتائ  2
ــــ  االنخــــراط فــــي التككيــــر   إظهــــار التككيــــر النقــــدي والقــــدرات 3 ــــخ القــــدرات عل ــــة ، بمــــا فــــي ذل التحليلي

  االستقرائي واالستقرائي ، والسبب الكمي ، وبناء الحج  السليمة
 
 

 أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاري  بحثية قصيرة 

 اختبارات قصيرة 

 واجبات دراسية 

 االمتحان النهائي 

 
 توزيع العالمات

التقييمأدوات   العالمة 

 20 االمتحان األول
 20 االمتحان الثاني
 40 االمتحان النهائي

 20 التقارير/ المشاري  البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ المشاري 
 100 المجموع

 
 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:
 

 أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية(
APA (American Psychological Association) 

 حقوق الطبع والملكية
ـــرخدص للمـــواد عــن طـــرق ( Copyright Infringement)نتهــاخ حقـــوق الطبـــ  والنشــر ال يجــو  للطالـــب ا االســـتعمال غيــر الم 

 المحمية بموجب قانون حقوق النسخ بشكل يعارض أحد حقوق المؤلف
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 تجنب االنتحال
بكتابـة مـا كتبـه  خـر أو النقـل ممـا كتبـه  خـرون كليـاا أو ج ئيـاا  طالـبشـخص  ادعـاءلسرقة الككرية أو األدبية أو العلمية هـي هو ا

؛ أي باختصــار العــ و المــ ور أو إعطــاء االنطبــاع بانــخ كتبــت مــا كتبــه غيــرخ  ويعــد مــن ذلــخ الــ  المرجــ  المناســببــدون عــ و 
 المرج  الذي تم اخذ المعلومات منه مكصال  وعلية يجب ذكرأعمال النصب واالحتيال  

 
 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 
 

الواجبات الدراسية 
والتقارير وأوقات 

 تسليمها
 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

 (1) قياس معدالت حدوا االمراض 
 (2) معايير تقديم الخدمات الصحية 

قبل  امتحان قصير
 المحاضرة

 (3) األمراض المعدية الوبائيات

 (4) المباشر وغير المباشر المعايرة 
 (5) مصادر البيانات والتحليل الثانوي 
 (6) االمتحان األول &اختبار الكرضية وأهميتها  
 (7) الخلط ، وتعديل األثر التحي ، 

امتحان قصير قبل 
 المحاضرة

 (8) السببية والمخاطر

اســـــــتراتيجيات أخـــــــذ العينـــــــات والدراســـــــات الوصـــــــكية  
 ()اإليكولوجية ، عبر القطاعات ، والنوعية

(9) 

 (10) دراسات الكوج 
 (11) االمتحان الثاني &دراسات التدخل  
 (12) المسح الوبائي 
 (13) البيئة الوبائية 
 (14) تقديم عرض مشروع 1مشروع # 
 (15) تقديم عرض مشروع 1مشروع # 
 (16) االمتحان النهائي &مراجعة  

 
 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

                  دقيقة الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين  هليمعدل ما يحتاج إ
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 (المواظبة) سياسة الدوام
ذا غــاب الطالــب أكثــر مــن )و %( مــن مجمــوع الســاعات المقــررة للمــادة  15ال يســمح للطالــب بالتأيــب أكثــر مــن ) %( مــن 15ا 

عميــد الكليــة، يحــرم مــن التقــدم لالمتحــان النهــائي  مــادة دون عــذر مرضــي أو قهــري يقبلــهمجمــوع الســاعات المقــررة لل

اب بسبب المرض او لعـذر قهـري يقبلـه عميـد الكليـة التـي تطـرح ا كان الأيأما إذوتعتبر نتيجته في تلخ المادة)صكراا(، 

   يعتبر منسحباا من تلخ المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب المادة،

 عـالمراج 

)مراجع( الكتب  
1. Medical Epidemiology, 4th edition; Greenberg RS, Daniels SR, Flanders WD, Eley 

JW, Boring JR. Lange Medical Books/McGraw-Hill, New York, NY: 2005  

2. Veterinary Epidemiology: Principles and Methods: Martin SW, Meek AH, Willeberg 

P. Iowa State University Press, Ames, IW: 1987  

3. Veterinary Epidemiological Research, 2nd edition: Dohoo IR, Martin SW, Stryhn H. 

VER Inc., Charlottetown, PEI: 2009 

 
 المجالت العلمية

 

1.  American Journal of Epidemiology | Oxford Academic - Oxford Journals 

2.  International Journal of Epidemiology 

3.  Epidemiology & Infection | Cambridge Core 

4. Epidemiology and Psychiatric Sciences 

 
 المواقع االلكترونية

 
1. Basic Epidemiology and Statistics, https://ki.se/en/selma/syllabus/4FH053 
2. Introduction to 

Epidemiology, https://www.athabascau.ca/syllabi/hadm/hadm379.php 
 
 

3. Introduction to Applied Epidemiology and Biostatistics, 
https://iu.instructure.com/courses/1540266/assignments/syllabus 

 أفكارك والتقييمات، إلخ

https://ki.se/en/selma/syllabus/4FH053
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الساعات المكتبية للحصول عل  المساعدة في الدورات الدراسية أو أي شيء  خر مرتبط يتم تشجيعخ عل  االستكادة من 
 بالدورة التدريبية وتقدمخ 

 
 الصف الدراسيقواعد السلوك في 

 في الكصل  التلكونال ي سمح باستخدام أي أجه ة   1
 ال ي سمح باألطعمة والمشروبات في الكصل    2
 االلت ام بساعات الدوام الرسمي  3


