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 حكام وشروط عامة :أاوًال:  
 تلتزم هذه الخطة مع تعلیمات االطار العام لبرامج الدراسات العلیا  -1
 : التخصصات التي یمكن قبولها في هذا البرنامج   -2

 الطب والجراحةبكالوریوس  * 
 سنانأبكالوریوس طب  * 
  بكالوریوس الصیدلة * 

 * بكالوریوس التمریض
 ریوس الصحة العامة * بكالو 

 بكالوریوس التغذیة  * 
 مختبرات وتحالیل طبیة  بكالوریوس * 

 *  بكالوریوس علوم التأهیل
 *  بكالوریوس العلوم الحیاتیة 

 * بكالوریوس طب بیطري
 :  ال یوجد  ثانیًا :  شروط خاصة

 ) ساعة معتمدة موزعة  كما یلي : 33مواد هذه الخطة من (ثالثًا : تتكون 
 ) ساعة معتمدة كما یلي : 15( إجباریةمواد . 1

الساعة  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق عملي نظري

 - - 3 3  وبائیات 0505701
 - - 3 3 صحة البیئة 0505702
 - - 3 3  دارة الصحیةاإل 0505703
 - - 3 3 البحث العلميخالقیات أو  سالیبأ 0505715
 - - 3 3 لحیويحصاء ااإل 0301737

 .1 الكلیة الطب

 2. القسم والمجتمع سرة طب األ

 .3 اسم الدرجة العلمیة (بالعربیة) ماجستیر الصحة العامة

MSc of public health (باإلنجلیزیة) 4 اسم الدرجة العلمیة. 

 .5 المسار  الرسالة

 رسالة/شامل السنة رقم الكلیة رقم القسم الدرجة التخصصرقم  

 رسالة 2018 5 11 8 51 رقم الخطة
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 ) ساعات معتمدة یتم اختیارها مما یلي : 9(مواد اختیاریة:  .2

 المتطلب السابق عملي نظري الساعة المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 - - 3 3 ولیة الرعایة الصحیة األ 0505705
 - - 3 3 السیاسات الصحیة وقوانین الصحة العامة 0505707
 - - 3 3 ض المعدیةمراوبائیات األ 0505708
 - - 3 3 مراض المزمنةوبائیات األ 0505709
 - - 3 3 تخطیط وتقییم البرامج الصحیة 0505710
 - - 3 3 ثره على الصحةأتلوث المیاه والهواء و  0505711
 - - 3 3 الصحة المهنیة 0505712
 - - 3 3  طفال والیافعینصحة األ 0505716
 - - 3 3  صحة المرأة 0703723
   3 3 الصحة العالمیة 0505717
   3 3 دمانالعقاقیر واإل 0505718
 - - 3 3 البیئة والصحة والسكان 0505706

      

 .)0505799) ساعات معتمدة ورقمها (9رسالة جامعیة ( .3  

 .)2501700. امتحان الكفایة في اللغة العربیة ( 4
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 وشروط عامة : حكامأاوًال:  
 تلتزم هذه الخطة مع تعلیمات االطار العام لبرامج الدراسات العلیا  -1
 : التخصصات التي یمكن قبولها في هذا البرنامج   -2

 الطب والجراحةبكالوریوس  * 
 سنانأبكالوریوس طب  * 
  بكالوریوس الصیدلة * 

 * بكالوریوس التمریض
 * بكالوریوس الصحة العامة 

 تغذیة بكالوریوس ال * 
 مختبرات وتحالیل طبیة  بكالوریوس * 

 *  بكالوریوس  علوم التأهیل
 *  بكالوریوس العلوم الحیاتیة 

 *  بكالوریوس طب بیطري 
 :  ال یوجد  ثانیًا :  شروط خاصة

 ) ساعة معتمدة موزعة  كما یلي : 33مواد هذه الخطة من (ثالثًا : تتكون 
 ما یلي : ) ساعة معتمدة ك24( إجباریةمواد . 1

 المتطلب السابق عملي نظري الساعة المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 - - 3 3  وبائیات 0505701
 - - 3 3 صحة البیئة 0505702
 - - 3 3  دارة الصحیةاإل 0505703
 - - 3 3 البحث العلميخالقیات أو سالیب أ 0505715
 - - 3 3 ولیة الرعایة الصحیة األ 0505705
 - - 3 3 البیئة والصحة والسكان 0505706
 - - 3 3 السیاسات الصحیة وقوانین الصحة العامة 0505707
 - - 3 3 حصاء الحیوياإل 0301737

 .1 الكلیة الطب

 2. القسم مجتمعوال سرة طب األ

 .3 اسم الدرجة العلمیة (بالعربیة) ماجستیر الصحة العامة

MSc of public health (باإلنجلیزیة) 4 اسم الدرجة العلمیة. 

 .5 المسار الشامل 

 رسالة/شامل السنة رقم الكلیة رقم القسم الدرجة التخصصرقم  

 شامل 2018 5 11 8 51 رقم الخطة
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 ) ساعات معتمدة یتم اختیارها مما یلي : 9(مواد اختیاریة:  .2

 المتطلب السابق عملي نظري الساعة المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 - - 3 3 مراض المعدیةت األوبائیا 0505708
 - - 3 3 مراض المزمنةوبائیات األ 0505709
 - - 3 3 تخطیط وتقییم البرامج الصحیة 0505710
 - - 3 3 ثره على الصحةأتلوث المیاه والهواء و  0505711
 - - 3 3 الصحة المهنیة 0505712
 - - 3 3  طفال والیافعیناألصحة  0505716
 - - 3 3  صحة المرأة 0703723
   3 3 الصحة العالمیة 0505717
   3 3 دمانالعقاقیر واإل 0505718

      
 .0505798امتحان شامل ورقمه . 3
 .)2501700. امتحان الكفایة في اللغة العربیة (4
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 برنامج ماجستیر الصحة العامة 
 وصف عام للمواد  :

 )0505701ساعات معتمدة) رقم المادة ( 3وبائيات  (
يشتمل هذا املساق على مبادئ الوبائيات من حيث تعريف علم الوبائيات واستخداماته وكذلك توزيع األمراض والوفيات من حيث خصائص 

والوفــاة واالستقصــاء عــن حــدوث األوبئــة ومراقبــة األمــراض  ةااملراضــالفــرد واملكــان والزمــان. باإلضــافة إىل ذلــك ينــاقش هــذا املســاق كيفيــة قيــاس 
 الدراسات الوبائية. ومبادئ

 
 ) 0505702رقم المادة ( ) ساعات معتمدة 3صحة البيئة (

شـعة والغـازات املختلفـة ) يشتمل هذا املساق على تعريف الطلبة مبفهوم البيئة احمليطة والعوامل اليت تؤثر فيها ( مبا يف ذلك املواد الكيماوية واأل
 ثر التعرض هلذه العوامل على صحة االنسان.أو 
 

 )0505703) رقم المادة  (ةساعات معتمد 3الصحية ( دارةاإل
 ،، السلطةاإلداريوالقيادة، مسؤوليات املدير، االتصال، التغيري  اإلدارة، نظريات اإلدارية، حل املشاكل اإلدارة، وظائف ومهام  اإلدارةتعريف 

 .النوعية اإلدارةالوظيفي، ضغوطات العمل، ختطيط القوى البشرية،  اءاألدالوقت، تقييم  إدارةالتعليم، املقابلة، احلركة العمالية، حل املشاكل، 
 

 )0505715ساعات معتمدة) رقم المادة  ( 3البحث العلمي (وأخالقيات  أساليب
يات يف جمـال الصـحة العامـة، وسـيتم الرتكيـز علـى كيفيـة كتابـة الفرضـوأخالقياتـه يشتمل هذا املساق على تعريف الطلبة مبراحل البحث العلمي 

 ومجع املعلومات وحتليلها وكتابة التقرير، وسيقوم الطلبة بتطبيق هذه املفاهيم ميدانياً.وأخالقياته  واألهداف باإلضافة إىل طرائق البحث
 

 )0301737) رقم المادة  (ةساعات معتمد 3حصاء الحيوي  (اإل
  ،بيعي كاي تربيع  ت ، ف) طرق تنظيم املعاينة وتوزيعات املعاينة(ذات احلدين، بواسون، الط اإلحصائيةتنظيم وتلخيص البيانات، التوزيعات 

، الثنــائي، املتعــدد، العــاملي، األحــادي(تقــدير واختبــار فرضــيات) حــول معــامل جمتمــع واحــد وجمتمعــني، حتليــل التبــاين ( اإلحصــائياالســتدالل 
االختبارات غري املعلمية، االحندار البسيط واملتعدد، معامل  ،اختبارات كاي تربيع (حلسن املطابقة ، واالستقالل والتجانس) ،املربعات الالتينية)

 .االرتباط
 

 )0505705ساعات معتمدة) رقم المادة (  3( األوليةالرعاية الصحية 
وليـة وحمـدداهتا كـذلك علـى مسـتويات الرعايـة الصـحية األاملأسـاة  متر وليـة ومـؤ يشتمل هذا املساق على تعريف الطلبة مبفهوم الرعايـة الصـحية األ

 وخصائصها واخلدمات اليت تقدمها. 
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 )0505707) رقم المادة  (ةساعات معتمد 3السياسات الصحية وقوانين الصحة العامة (
املوارد  إدارةالتنمية الصحية وسياسة سة سياو  الصحية والتخطيط الصحي،ملقاييس وا، اخلدمات الصحية واخلدمات االجتماعيةالعالقة بني 

، اإلنسانجسم  بأعضاءوقانون االنتفاع  وكذلك نظام اللجان الطبية، وسياسة تنمية القوى البشرية وقانون الصحة العامة، الصحية،
 واالتفاقات الدولية املتعلقة بالصحة، وقانون صحة البيئة وأخالقيات الطب. 

 
 )0505708) رقم المادة  (ةساعات معتمد 3المعدية ( األمراضوبائيات 

املعديـة الشـائعة يف األردن ومقارنتهـا مـع الـدول األخـرى، وسـيتم اسـتعراض هـذه األمـراض مـن حيـث  يشتمل هذا املساق على بعض األمراض 
بط هــذه ومنــع حــدوثها مســبباهتا، معــدالت احلــدوث والتوزيــع، فــرتة احلضــانة، احلاضــن، طــرق انتقــال العــدوى وكــذلك التــداخالت الالزمــة لضــ

 واالستقصاء عنها.
 

 )0505709) رقم المادة (ةساعات معتمد 3(  المزمنة األمراضوبائيات 
يشتمل هذه املساق على بعض األمراض غري املعدية الشائعة وسيتم مناقشة هذه األمراض حبيث يتم تعريف املرض، عوامل اخلطر، انتشار 

ين، الوقاية، املدخالت واالستقصاء عن املرض، وسيتم التأكيد على بعض األمراض الشائعة يف األردن املرض وكذلك معدل انتشاره التغري الزم
 مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري والسرطان.

 
 )0505710) رقم المادة  (ةساعات معتمد 3( تخطيط وتقييم البرامج الصحية

الصحي وكذلك أهدافهما واخلطوات املتبعة لكل منهما، كما سيتم تعريف  يشتمل هذا املساق على تعريف الطلبة مبفهومي التقييم والتخطيط 
 وكيفية التقييم والتعريف على احملددات والتوصل إىل اسرتاتيجيات لتفسري النتائج ووضع أسس للعمل.التقييم  الطلبة بأنواع

 
 )0505711ساعات معتمدة) رقم المادة  ( 3على الصحة ( وأثرهتلوث المياه والهواء 

تعريـف كمـا تشـمل هـذه املـادة علـى   التلـوث.الطـرق املسـتخدمة حمليـاً وعامليـاً للحـد مـن هـذا و ومصـادر تلـوث امليـاه  أنـواعتستعرض هذه املادة  
 الطلبة على تلوث اهلواء ومصادره وعالقته باملرض.

 
 )0505712ساعات معتمدة) رقم المادة  ( 3الصحة المهنية (

يضـاً جمموعـة القياسـات املتعلقـة أويسـتعرض املسـاق  ،لبة بـاألمراض املهنيـة ووسـائل تقليـل اإلصـابات املهنيـةيشمل هذا املساق على تعريف الط
 نسان.ثر هذه النسب على صحة اإلأباهلواء واملاء والرتبة وطرائق تطبيقها وحتليل النتائج والقياسات املعتمدة عاملياً واملسموح هبا و 

 
 
 
 

    5 
 



 

 

 
 

 الجامعة األردنیة                             ماجستیر -الخطة الدراسیة                       مركز االعتماد وضمان الجودة 
 1/4/2016التاریخ:                                      01اإلصدار:                          QF-AQAC-02.03:  النموذج رقم

 

 
 
  )0505716ات معتمدة ) رقم المادة  (ساع 3( األطفال واليافعينصحة  
ل، تستعرض هذه املادة الرعاية الصحية ومصادر هذه اخلدمات اليت تتداخل مع األطفال واملراهقني مثل برامج مراقبـة النمـو والتطعـيم واإلسـها 

ألدوار تنـاقش أيًضـا دور املؤسسـات املختلفـة الرضاعة الطبيعية، الفطام وتغذية الطفل، وبرامج تثقيف األسرة، وكيفية ختريج املراحل األوىل من ا
 .لقياس صحة الطفل وإجراء مقارنة بني املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية قاً املسؤولة عن صحة األطفال واملراهقني. تقدم الدورة طر 

 
 )0703723)  رقم المادة  (ةساعات معتمد 3صحة المرأة ( 

هم االحتياجات والقضايا الصحية املتعلقة باملرأة يف مجيع مراحل كما تتضمن مناقشة حتليلية أل  إنساينق تتناول هذه املادة مفهوم الصحة كح  
دراسة النظام الصحي وخطط التنمية من حيث اخلدمات املتوفرة وذلك من منطلق  إىل باإلضافةحياهتا ضمن الواقع االجتماعي واالقتصادي 

 نسوي .
 

 )0505717ة ) رقم المادة  (ساعات معتمد 3( الصحة العالمية
إىل إعطاء الطالب نظرة عامة حول املوضوعات واألنشـطة والنشـاطات والتحـديات الرئيسـية الـيت تشـكل املؤسسـة الصـحية  ه املادة يهدف هذ

العاملية واحلوكمة والقيادة   العاملية. وستكون الدورة التدريبية متقدمة للغاية فيما يتعلق بفهم أهداف اجملتمع الصحي العاملي يف سياق: الشراكات
�ـج حلـل املشـاكل. التفكـري األخالقـي التفكـري املنهجـي؛ واحملـددات الشخصـية واالجتماعيـة واالقتصـادية  ،العدالة الصحية والعدالة االجتماعية

صــحة مــع الرتكيــز علــى الفئــات والبيئيــة للصــحة. عنــد االنتهــاء مــن الــدورة، ســيفهم الطــالب األهــداف والتحــديات الرئيســية املتعلقــة بتحقيــق ال
يف سياق احملددات الصـحية املعقـدة. سـيكون لـدى الطـالب املهـارات الالزمـة للتحليـل والتفكـري النقـدي يف معاجلـة  واألكثر هتميشاً  األشد فقراً 

 .املشاكل يف جمال الصحة العاملية

 )0505718ساعات معتمدة ) رقم المادة  ( 3( دمانالعقاقير واإل

ادة إىل دراسة متعمقة عن تعاطي املخدرات يف جمتمعنا. وتشمل املوضوعات تاريخ وعالمات إساءة استعمال املخدرات والتأثري يهدف هذه امل
ا االجتماعي والبدين والنفسي لتعاطي املخدرات. عند االنتهاء، جيب أن يكون الطالب قادرين على حتديد أنواع خمتلفة من املخدرات، وآثاره

 . ري واجملتمع، وطرائق العالج. يتم استعراض االجتاهات احلالية للمنطقة املخدرات والقوانني املتعلقة باملواد اخلاضعة للرقابةعلى السلوك البش
 

 )0505706ساعات معتمدة) رقم المادة  ( 3البيئة والصحة والسكان (
ائص الســكان (احلجــم، الكثافــة، التوزيــع، اهلـــرم يشــتمل هــذا املســاق علــى تعريــف الطلبـــة بعلــم الســكان واملؤشــرات املســتخدمة حلســاب خصـــ

ويستعرض املساق أيضاً عالقة البيئة مع تقدمي مقارنات عاملية وحملية. السكاين) وكذلك يستعرض املؤشرات السكانية املؤثرة يف التغري السكاين 
 احمليطة بصحة اإلنسان.
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