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 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 380129: رمز المادة علم السكان واالحصاء الحيوي :الـمــــادة: 

 -سابقة أو/ والمرافقة    المتطلبات ال مستوى المادة: سنه اولى

  3:الساعات المعتمدة موعد المحاضرة: 

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم

 Ajluni1@gmail.com  32417 استاذ مساعد د. موسى العجلوني

 

 :وصف المادة

ر األساسية للبيانات الديموغرافية و الحيوية و جمع و معالجة هذه تتعرض هذه المادة للمصاد

البيانات كما تغطي موضوعات حجم السكان و توزيعهم الجغرافي و السكني و العمري و 

الجنسي و العرقي و تتعرض لموضوع التغيرات الديمغرافية من حيث النمو السكاني و العوامل 

و الهجرات. و تتعرض ايضا المادة لموضوع اإلحصاءات  المؤثرة عليه مثل المواليد و الوفيات

الحيوية و بعض موضوعات تسجيل المواليد و الوفيات و الخصوبة و معدالتها و اتجاهاتها و 

 الوفيات و معدالتها و أسبابها و مؤشراتها و العوامل البيئية لمؤثرة عليها. 
 

 :أهداف المادة

 قادراً على :في نهاية المساق يتوقع أن يكون الطالب 

  معرفة ماهية  و طبيعة  و أهمية علم السكان و عالقته بالعلوم االجتماعية األخرى و علم

 اإلدارة الصحية و إدارة المستشفيات على وجه الخصوص .

 .اإللمام بالمجاالت الرئيسية لعلم السكان 

 اهيم                           علم السكان، مصادر البيانات السكانية، ضوابط النمو السكاني ومف سمعرفة أس

 الهجرة،الخصوبة، اإلنجاب،الكثافة السكانية.                    

 االتجاهات السكانية والتخطيط األسري والمؤشرات الصحية و اإلحصاءات  معرفة

 السكانية و الصحية الحيوية الهامة و كيفية حسابها.

 

 :Learning Outcomesنتائج ومهارات التعلم 

 رات اإلدراك ومحاكاة األفكار  مهاCognitive Skills   



   اكتساب الطالب مهارة التفاعل من خالل المناقشة واالجابة على ما يطرح من أسئلة اثناء

 المحاضرة

 مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  تنمية

Communication Skills ) 

 ب وذلك من خالل العمل ضمن مجموعات.تقوية روح العمل الجماعي بين الطال 

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة 

  Practical   And/ Or Professional Skills (Transferable Skills) 

 .اكتساب الطالب مهارة التحليل  واتخاذ القرارات وفقا لمعطيات التحليل التي يصل اليها 

 

 أساليب تدريس المادة:

 مناقشات، حل مسائل، مناظرات ... الخ محاضرات، 

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 عالمة 40االمتحان النهائي 

التقاااارير و/أو األبحااااث / الواجباااات / المشااااريع /   ثاااالث  

 امتحانات  قصيره 

20 

 100 المجموع

 

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 



 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 النشاطات الصفية ادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتهاالم األسبوع
مدخل عام لعلم السكان واإلحصاء الحيوي:  (1)

التعريف، األهمية، الوظائف وعالقتها مع 

 أإلدارة الصحية

 

(2) 
  ،الفكر السكاني القديم الدراسات السكانية

 ساتا السكان، السيالنظريات المحدثة في علم  (3)

 السكانية في العالم 
 امتحان يومي

النظريات المحدثة في علم السكان،السيا سات  (4)

 السكانية في العالم
 

 جمع البيانات :السجالت، اإلحصاءات الحيوية (5)

 الوفيات، الهجرة ،الوالدات،
 

(6) 

 االمتحان األول

 

 

النمو السكاني: اتجاهات النمو السكاني،عوامل 

فة السكانية،المسوحات النمو السكاني،الكثا

السكانية والتعداد السكاني،الفرصة 

 السكانيةاهميتها

ورقة عمل حول تأثير العوامل 

السكانية على الخدمات الصحية 

بشكل عام  والنظام الصحي 

 األردني بشكل خاص
 الخصوبة مصطلحاتف الخصوبة: تعري (7)

الخصوبة المؤثرة في  الخصوبة العوامل

 الخصوبة مقاييس

حول اهم النسب  عمل حول ورقة

 ةوالمعدالت اإلحصائية المتعلق

 بالوفيات وكيفية احتسابها
 امتحان يومي الوفيات الوفيات معدالتة دراسة الوفيات: أهمي (8)
،العوامل المؤثرة بالوفاة،  اسباب الوفيات (9)

 المستقبلي للوفيات في العالم االتجاه
 

(10) 

اإلحصائية ة اإلحصاء: الطريقمقدمة في علم 

 في البحث العلمي،البيانات،اقسام علم اإلحصاء
 

(11) 

المتحان الثانيا  
ا، انواعها،/شاكل اإلحصائية: تعريفهالعينات 

 المعاينة وكيفية التغلب عليها

 

 مناقشة اوراق عمل

اساليب جمع البيانات، تصميم استمارة جمع  (12) 

البيانات،تسجيل البيانات، تصنيف البيانات 

 ا ،تحليل البياناتوعرضه

 

احصاءات األمراض: ،معدالت حدوث وانشار  (13)

األمراض، المراض المستوطنة، األمراض 

 الوبائية

 امتحان يومي

احصاءات المستشفيات: نسبة اشغال األسرة،   (14)

التعداد اإلحصائي اليومي، معدالت اإلقامة، 

معدل دوران السرير، معدالت الوفيات في 

نشاط للطلبة: يعطى الطلبة بعض 

البيانات االحصائية عن نشاطات 

المستشفى ويطلب منهم حساب 



بعض المعدالت والنسب  ل العدوىالمستشفيات،معد

االحصائية المستخدمة في 

   المستشفيات.
 مناقشة اوراق عمل الوضع السكاني في االردن (15)
(16) 

 
 االمتحان النهائي

 

 

  تسليم النتائج (17)

 ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس ملقى على عاتق الطالب:حجم العمل ال

 سياسة الحضور والغياب:

% من الساعات المقاررة للماادة بادون عاذر مرضاي أو 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

قهاري يقبلاه عمياد الكلياة إذ يترتااب اعتباار الطالاب منساحباً مان المااادة فاي حالاة قباول العميااد 

ما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمتاه فاي الماادة صافراً فاي حالاة عادم للعذر، بين

 قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 

 المراجع العلمية للمادة 

ب المقاااارر: الماااادخل الااااى علاااام السااااكان/النظريات والمضااااامين د. منياااار االكتاااا .1

 2007كرادشه/المركز القومي للنشر اربد/

 مراجع اخرى: .2

 1991سكان د:عبد الكريم اليافي/علم ال  

 1999مقدمه في علم السكان /جون ر.ويكس ترجمة د:فوزي سهاونه/

 /2001الثقافه السكانيه/السكان والتنميه وتنظيم االسره/محمود فضيل التل 

  /2006السكان من منظور علم االجتماع/د:حسين عبد الحميد رشوان 

   المواقع اإللكترونيةWebsites  

www.moh.gov.jo 

                                                                                                                             

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm                   


