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Module Description
Define the concept of health education and
health awareness and their requirements of
good nutrition, disease prevention, and how
to perform first aid concepts and
occupational health and ensuring a healthy
environment.

: وصف المقرر
تعرف مفهوم الثقافة الصحٌة والوعً الصحً ومتطلبات ذلك
من التغذٌة السلٌمة والوقاٌة من االمراض وكٌفٌة اجراء
االسعافات االولٌة ومفاهٌم الصحة المهنٌة وضمان بٌئة
. صحٌة

Module Aims
1. know the concept of health
education, health education and health
awareness
2. know the ways of mother and child
care
3. know the meaning of good
nutrition, malnutrition diseases
4. know the ways of infection and
how to strengthen immunity, vaccines
and serums
5. know the infectious diseases
targeted for immunization, disease,
examples
6. learn first aid methods
7. know the concept of occupational
health and how to achieve them
8. know the concept and
characteristics of environmental
health

: أهداف المقرر
 تصف مفهوم الثقافة الصحٌة.1
ًوالتثقٌف الصحً والوعً الصح
 تحدد طرق رعاٌة االمومة والطفولة.2
 تذكر معنى التغذٌة السلٌمة وامراض.3
سوء التغذٌة
 تعدد طرق العدوى و كٌفٌة تقوٌة.4
 اللقاحات واالمصال، المناعة
 تذكر االمراض المعدٌة المستهدفة.5
 وتعطً امثلة من االمراض، بالتطعٌم
،
 تطبق طرق االسعافات االولٌة.6
 تصف مفهوم الصحة المهنٌة.7
تخطط لكٌفٌة تحقٌقها
 ٌضع مفهوم صحة البٌئة.8
وخصائصها

1

) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعممية:مخرجات التعميم
:يفترض بالطالبة بعد دراستها لهذه المقرر أن يكون قاد ار عمى
Remember the concept of public health
Comparing the clinical medicine and
preventive medicine
The multiplicity of reasons for providing
health care for mother and baby
Remember the General objectives for
maternal and child welfare
Remember the follow-up actions of the
pregnant mother
Featured food full of pregnant and
breastfeeding women
Determine the reasons for the exceptional
child
Remember the causes of premature birth
and care
Specifies the procedures for periodic
monitoring of the child
Develop a programme of basic
vaccinations and doses
Identify the benefits of breastfeeding for
the mother
Describes how breastfeeding
Remember CPG breast defects night
Specifies the reasons for alternative
feeding
Child development aspects are classified
according to age
Defined the concept of nutrition, food and
dining
Identify the functions of food
Conditions of health food
Defined the concept of food balance
Compare the advantages and disadvantages
of food balance
Analyze the components of food groups
Identify sources of food components and
their functions
Comparing types of bacteria
Identify factors that help the growth of
bacteria
Identify bacteria causing food poisoning

ذكر مفهوم الصحة العامة
تقارن بين الطب العالجي والطب الوقائي
تعدد اسباب تقديم الرعاية الصحية لالم
ووليدها
تذكر االهداف العامة لرعاية االمومة
والطفولة
تذكر اجراءات متابعة االم الحامل
تميز الغذاء الكامل لالم الحامل والمرضع
تحدد اسباب والدة الطفل غير العادي
تذكر اسباب والدة الطفل المبتسر وطرق
العناية بهم
تحدد االجراءات الخاصة بمتابعة الطفل
الدورية
تضع برنامج لمتطعيمات االساسية والجرعات
تحدد فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة لالم
تصف طريقة الرضاعة الطبيعية

1

and sources of infection and prevention
methods
Defined the concept of food preservation
Identify proper ways to save food
Know the symptoms of various diseases –
causes and prevention
Sets out the objectives and principles of
first aid
Determine the roles and functions of the
medic and drugs used in first aid
Apply first aid in various injuries
Defined the concept of occupational health
Multiple areas of health for professional
and occupational injury risk
Know the environment and the health of
the environment and pollution
Multiple types of pollution and its sources
and causes and methods of preservation of
the environment

تذكر عيوب الرضاعة البد يمة
تحدد اسباب الرضاعة البديمة
تصنف مظاهر تطور الطفل حسب العمر
تعرف مفهوم التغذية والغذاء والطعام
تحدد وظائف لمغذاء
تحدد شروط الغذاء الصحي
تضع مفهوم الميزان الغذائي
تقارن بين فوائد وعيوب الميزان الغذائي
تحمل مكونات المجموعات الغذائية
تحدد مصادر المكونات الغذائية ووظائفها
تقارن بين انواع البكتريا
تحدد العوامل التي تساعد عمى نمو البكتريا
تحدد البكتريا المسببة لمتسمم الغذائي
ومصادر العدوى وطرق الوقاية
تعرف مفهوم حفظ الطعام
تحدد الطرق السميمة لحفظ الطعام
تعرف االمراض المختمفة اعراضها – اسبابها
وطرق الوقاية منها
تحدد اهداف ومبادىء االسعافات االولية

تحدد ادوار ومهام المسعف واالدوية
المستخدمة في االسعافات االولية
تطبق االسعافات االولية في مختمف
االصابات
تعرف مفهوم الصحة المهنية
تعدد مجاالت توفير الصحة لمهنية ومخاطر
االصابات المهنية
تعرف البيئة وصحة البيئة والتموث
تعدد انواع التموث ومصادره واضراره وطرق
الحفاظ عمى البيئة
2

تقارن بٌن مفهوم الصحة والمرض
تكشف اسالٌب الوقاٌة من االمراض
تذكر قٌمة البٌئة واهمٌة الحفاظ علٌها
تتوقع دور العامل فى الحفاظ على الصحة
المهنٌة

Understanding the difference between the
concepts of health and disease
Realization methods of disease prevention
Recognize the value and importance of
preservation of the environment
Understanding of the role of the health
professional

محتوى المقرر(يتم تعبئتها بالمغة المعتمدة في التدريس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects

عدد

ساعات

األسابيع

التدريس

)(Weeks

)(Hours

الوعً الصحً :الصحة العامة –الوعً الصحً فً القران والسنة –الطب العالجً
والطب الوقائً

2

1

رعاٌة االمومة والطفولة  :االهمٌة – الرعاٌة الصحٌة للمقبلٌن على الزواج –
الرعاٌة الصحٌة اثناء الحمل واثناء الوالدة وبعدها – الرعاٌة الصحٌة للطفل – الطفل
الخدٌج  -المتابعة الصحٌة الدورٌة  -تغذٌة الطفل ونموه وتطوره

2

4

التغذٌة  :وظائف الغذاء والمٌزان الغذائً –المجموعات الغذائٌة – البكترٌا والتسمم
الغذائً – حفظ الطعام

2

4

العدوى – المناعة – اللقاحات واالمصال  -طرق الوقاٌة من االمراض
المعدٌة

1

2

االورام  :االورام الحمٌدة والخبٌثة  ،سرطان الثدي
االسعافات االولٌة  :الجروح -النزٌف – الكدمات – الحروق – الكسور –
الغصة – الصدمة – االنعاش القلبً -التسمم – ضربة الشمس واالجهاد
الحراري

2

4

الصحة المهنٌة  :اخطار المواد السامة – اخطار الغازات السامة – اخطار االشعاع
الصادر من االجهزة المنزلٌة -اخطار الحرارة الشدٌدة واالشعاعات – اخطار المنشآت
الصناعٌة وطرق الوقاٌة

2

4

صحة البٌئة :التلوث – المحٌط العمرانً الصحً –تخطٌط المدن – المدن الصحٌة –
المسكن الصحً

2

4

مراجعة

1

2

المحتوي للعملً:
تطبٌقات الوعً الصحً

1

2

تطبٌقات التغذٌة

2

4

تطبٌقات امراض سوء التغذٌة

2

4

تطبٌقات االمراض

4

8

تطبٌقات االسعافات االولٌة

2

4

تطبٌقات الصحة المهنٌة

2

4
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