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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ة الحلة الجامعة كلي المؤسسة التعليمية .1

   قسم التمريض  / المركز علمي القسم ال .2

 وبائيات اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2021السنة  الفصل / السنة .5

 اسبوع 15ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021 /2/7 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 علم الوبائيات التمريضي وعالفته بممارسة مهنة التمريض تمكين الطلبة من فهم

 العلوم التمريضيةالتمكن من ادراك وفهم فوائد دراسة علم الوبائيات في تطبيق 

 تمكين الطلبة من معرفة انجازات علم الوبائيات في حماية وتعزيز صحة االنسان

 م التمريضفهم اهمية علم الوبائية في تصميم الدراسات واالبحاث في عل

م المتوقعة من يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعل

المتاحة. والبد من التعلم هناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص رالطالب تحقيقها مب

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 فهم وتطبيق علم التمريض لقياس انتشار االمراض والوفيات في المجتمع المحلي

 فهم الطالب  كيفية السيطرة على االوبئة والجوائح

فهم الطلبة كيفية استخدام العلم  لهذا العلم للوقاية من االمراض السارية وغير السارية في 

 المجتمع المحلي واإلقليمي والعالمي 

 التاريخ الطبيعي لألمراض فهم

 فهم طرق الغربلة والترصد الوبائي لألمراض المعدية وغير المعدية

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

 ممرض يعرف فوائد علم االوبئة -1أ

 ممرض يتمكن من عرفة كيفية حماية المجتمع من االمراض المعدية-2أ

 المعدية غير ممرض يتمكن من عرفة كيفية حماية المجتمع من االمراض- -3أ

 تعلم كيفية التشخيص المجتمعي -4أ

 تعلم وتعليم طرائق الغربلة واالكتشاف المبكر لألمراض المزمنة مثل السرطان    -5أ

  معفة اهمية البيانات وكيفية تحويلها  الى  معطيات -6أ

  مقرر.بال الخاصة يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التمكن من التشخيص المبكر لألوبئة  – 1ب

 تعلم منهجية االبحاث الوبائية – 2ب

 اكتساب مهرات الرصد الوبائي  – 3ب

   مهارات  اكتساب -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

,  اسلوب حل . المجاميع الصغيرة , االفالم التعليمية , المناقشاتالعامة المحاضرات 

 التعليمية المشكالت
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 طرائق التقييم      

 

االمتحانات السريعة الكوزات .والتقويم اليومي لألداء الطالب شفهيا وتقييم حالة الحضور 

 والغياب

 الحضور والمشاركة

 امتحانات منتصف الكورس او الفصل التعليمي واالمتحانات النهائية   

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المستقبل مهني اعداد ممرض -1ج

 واثق من نفسه -2ج

 محصن من داء االحتراق الوظيفي في العمل  -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مشاركة الطالب بالعملية التعليمية وتمكينه من مهارات التواصل 

 

 طرائق التقييم    

 

   check list approachاالداء يق رتقويم االداء بالمالحظة واالمتحان عن ط
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

 مهارة الرعاية التمريضية -1د

 مهارة حل المشكالت  -2د

 انجاز االبحاث -3د

   االدارة  -4د



  
 5الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

لوحدة / أو اسم ا

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

فهم معنى واسس  2 1

علم الوبائيات 

 التمريضي 

تعريف واهداف 

علم الوبائيات في 

 التمريض 

محاضرات 

, مناقشات , 

حل 

 مشكالت

كوز وتقيم 

 اداء 

القياسات في علم  4 3و 2

الوبائيات 

 التمريضي 

القياسات  , معدالت 

الوقوع والحدوث  

لنسب والتناسب  وا

 واهميتها 

محاضرات 

, مناقشات , 

حل 

 مشكالت

كوز وتقيم 

 اداء 

امثلة على استعمال  4 5و 4

قياسات االمراض 

 والوفيات 

فهم المادة النظرية 

في  للقياسات

التمريض وتطبيقها 

  من الطلبة 

حل 

 مشكالت 

تقيم اداء 

وامتحان 

 قصير

فهم التاريخ  2 6

 الطبيعي للمرض 

الطبيعي التاريخ 

 للمرض

 محاضرة

 مناقشة  

تقيم اداء 

 شفهي

امتحان تحريري  2 7

 منتصف الكورس

امتحان منتصف 

 كورس

  

فهم تصاميم  4 9و8

 الدراسات 

 الوصفية

الدراسات المالحظ 

 آتية الوصفية

محاضرات 

ومناقشة 

وحل 

مشكالت 

 تعليمية 

 كوز

 11و10

 

4 

 

فهم تصاميم 

 الدراسات 

الدراسات المالحظ 

 التحليليةآتية 

محاضرات 

 ومناقشة 

 كوز
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 البنية التحتية  .12

الطبعة السادسة المؤلف ليون  2019علم الوبائيات العام  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كوردس

دار المسيرة  :الناشر 2012مبادئ علم وبائيات الصحة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 للطباعة والنشر

 principle of theالمؤلف: عصام حمدي الصفدي 

epidemiology of health 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

Gordis L. (2014). Epidemiology (5th 

Edition). Philadelphia, Elsevier Saunders. 

Journal of Clinical Epidemiology 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

ت مع بحوث التطبيق العملي من خالل مشاركة الطلبة في مزج المعلومات النظرية لمادة الوبائيا

 التخرج 

 

 

 

 13و12
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 ةالتحليلي

 

 

الدراسات  فهم

 التجريبية

   

 

 

 تجريبية لدراسات الا

 

 محاضرات

 

 

 كوز

فهم غربلة  2 14

االمراض 

 والتشخيص المبكر 

التشخيص المبكر  

 لألمراض المزمنة 

 محاضرات

 

 كوز

امتحان نهاية  2 15

 كورس 

  امتحان  امتحان نهائي


