
  الفھرس

  الصفحة  

  ١  تاريخ المعھد -

  ١  الرؤية  -

  ١  الرسالة -

  ١  أھداف المعھد -

  ٢  ا�قسام العلمية للمعھد و تخصصاتھا -

  ٢  الدرجات العلمية التى يمنحھا المعھد -

  ٢  مواعيد الدراسة -

  ٣  نظام الدراسة -

  ٣  الساعة المعتمدة -

  ٣  الشروط العامة للتسجيل -

  ٥  القواعد العامة لدراسة مقرر -

  ٧  قواعد تقييم مقرر -

  ٨  تحويل المقرر -

  ٨  الرسوم الدراسية -

فى الصحة العامة و  الماجستير درجة علي للحصول العامة القواعد -
  علومھا

٩  

  ١١  ماجستير فى العلوم الصحية درجة علي للحصول العامة القواعد -

  ١٢  وعلومھا العامة الصحة في الماجستيروالدكتوراه لدرجتي مشتركة أحكام -

  ١٥  الرقم الكودى ل*قسام العلمية  -

  ١٧  نماذج ,ستمارات التسجيل -

  ٢٢  التسجيل للطلبة الوافدينمتطلبات  -

  ٢٣  ا,رشاد ا�كاديمى -

  ٢٤  قائمة بأساليب التعليم و التعلم المتبعة بالمعھد -

  ٣١  الكشف المبكر و دعم و تتبع الط5ب المتعثرين -

  ٣١  سياسة المعھد لدعم الط5ب -

  ٣٣  ماجستيرالالمقررات الدراسية لبرامج  -

 



-١ - 

  :التاريــــخ
  

قامت وزارة الصحة بجمھورية مصر العربية بإنشاء المعھد العالى للصحة العامة بمدينة 
وذلك للتغلب على النقص الملحوظ فى تعليم وتدريب الخريجين فى مجال  ١٩٥٦ا�سكندرية عام 
   .الصحة العامة

لصحية بمصر ودول مداد منظومة الرعاية اإوكان الھدف من انشاء المعھد فى ذلك الوقت ھو 
المنطقة المحيطة با5فراد اللذين يتمتعون بالمعلومات والمھارات الكافية للنھوض بالمستوى 

ية المعھد إلى جامعة ا�سكندرية ليصبح عتم نقل تب ١٩٦٣وفى عام .الصحى بفاعلية وجودة عالية 
الصحة  المج المتخصص فى وشمال أفريقيا المعھد ا�ول على مستوى منطقة شرق المتوسط

ومن البداية حظى المعھد بالدعم القوى والرعاية من المكتب  .العامة على مستوى الدراسات العليا
ومنذ ذلك الحين يقوم تعاون وثيق بين منظمة .لشرق المتوسطا�قليمى لمنظمة الصحة العالمية 

الدرجات  عطاءإالصحة العالمية والمعھد فى جميع المجا�ت الخاصة بالصحة العامة من حيث 
كمستشارين  المعھد للعمل الدورات التدريبية أو ا�ستعانة بالخبرة العلمية 5ساتذة تنظيمالعلمية أو 

كذلك يوجد تعاون بين المعھد والعديد من الھيئات الدولية ا5خري مثل .لمنظمة الصحة العالمية 
  اليونيسف والفاو  

  
  Vision)(:الرؤية

المتميزة  والبحثية والتدريبية التعليمية اتة مكرس 5داء الخدمالمعھد العالي للصحة العام    
وھي منظومة تتواكب . للباحثين وشباب العلماء المتخصصين في مجال الصحة العامة وعلومھا

وترتبط مع تطبيق الجديد في المعارف وا�كتشافات من خCل ا5نشطة التي تھدف إلي ا�رتقاء 
  . رجاء المعمورةأراض واDعاقات في مختلف بالصحة العامة والوقاية من ا5م

  
  Mission:المھمة

المناھج الدراسية للمعھد العالي للصحة العامة علي مباديء موجھة نحو تنمية القدرات تعتمد       
كذلك .الذھنية وذلك من خCل تبنيھا لمستوي أكاديمي متميز في مختلف مجا�ت التخصص المتاحة

سات العليا العديد من المعارف الخاصة بالصحة العامة مع التركيز علي يوفر المعھد لطCب الدرا
صحة المجتمعات المختلفة مما يجعل منھم متخصصين في مجال الصحة العامة، قادرين علي 

وذلك من خCل تفھمھم ودراستھم المتأنية للحالة . الحماية والحفاظ علي،وتحسين صحة مجتمعاتھم
حليل ومعرفة العCقة الوطيدة بين تطورات حدوث المرض والحالة الصحية للمواطنين عن طريق ت

كما يسھم المعھد في العمل علي ا�رتقاء . ا�جتماعية والبيولوجيا للبيئة المحيطة في المجتمع
بالمستوي الصحي سواء علي الصعيد القومي، أوالمنطقة المحيطة، أوالعالمي من خCل التعليم 

  .  المجتمعية وتدريب الكوادر الصحية المختلفة وا5بحاث المختلفة والخدمات

  
   Objectives of HIPH:أھداف المعھد

تنمية القوى البشرية في مجال الصحة من خCل تخريج الكوادر المتخصصة في الصحة العامة  .١
وذلك عن طريق البرامج الدراسية ذات المستوى العلمي وا5كاديمي المتميز والتي ترتكز علي 

كذا إعداد كوادر الصحة العامة لمختلف الدول العربية . معية لجمھورية مصر العربيةالقيم المجت
  .وا5فريقية ومنطقة الشرق ا5وسط

المشاركة في اDبداع المعرفي من خCل القيام با5بحاث التطبيقية التي تھدف إلي تشخيص مشاكل  .٢
تدخل المناسب لحلھا بطريقة الصحة العامة في المجتمع وتحليل ھذه المشاكل مما يساعد علي ال

 .علمية سليمة

خدمة المجتمع عن طريق التعاون مع الجھات المختلفة سواء الحكومية أوالخاصة اوالجمعيات  .٣
 .ا5ھلية عن طريق المشاركة في التخطيط ووضع السياسات الصحية والمعاونة في تطبيقھا
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  ا�قسام العلمية للمعھد وتخصصاتھا
  

  :صحة العامة من ا�قسام ا�تيـة يتكون المعھد العالى لل
  .قسم الوبائيات .١
 .الحيوية اتقسم ا�حصاء .٢

 :ويشمل تخصصات قسم صحة المناطق الحارة  .٣

  .صحة المناطق الحارة  -ب            .لطبية الطفيليات والحشرات ا -أ

  .ة ا5وليةيالرعاية الصح -د .  ومخاطر المبيدات مقاومة ناقCت ا5مراض -ج

 .الدقيقةقسم ا�حياء  .٤

 :ويشمل تخصصات  وتلوث الھواء قسم الصحة المھنية .٥

 . وتلوث الھواء صحة بيئة العمــل -ب  .الصحة المھنية وطب الصناعات  -أ

 :ويشمل تخصصات قسم صحة البيئة  .٦

  .ھندسة البيئــــة  -ب    .كيمياء وبيولوجيا البيئة  -أ

  .صحة البيئـــــة  -ج

  :ويشمل تخصصات قسم التغذيـة  .٧
  .صحة اOغذية والرقابة الغذائية -ب    .التغذيــــــــة  -أ

 .تحليل اOغذيــــة -ج

  :ويشمل تخصصات قسم ا+دارة الصحية والعلوم السلوكية  .٨
  .إدارة المستشفيات  -ب    . يةالصح والسياسة اDدارة والتخطيط -أ

  .التثقيف الصحى والعلوم السلوكية  -ج

  :ويشمل تخصصات قسم صحة ا�سرة  .٩
           المراھقوصحةالصحة المدرسية  -ب                        .حة ا5م والطفلص-أ

   المسنين صحة -د           .الصحة النفسيــــــة  -ج

  تمريض الصحة العامـة -ھـ

  

تمنح جامعة ا+سكندرية بناء على طل,ب مجل,س المعھ,د الع,الى للص,حة العام,ة ال,درجات العلمي,ة 
  :والدبلومات ا�تية 

الصحة العامة فى التخصصات المختلفة  التخصصي في /الدراسات العليا ا5كاديمي لومدب .١
. 

  .التطبيقي في مجا�ت ذات عCقة بالصحة العامة/ العليا المھني دبلوم الدراسات .٢

ح لQطبPاء البشPريين نمامة فى أحد فروع الصحة العامة وتدرجة ماجستير فى الصحة الع .٣
 .فقط 

 .الصحة العامة فى أحد فروع ھذه العلوم درجة ماجستير فى علوم  .٤

 ة فى أحد فروع ھذه العلوميعلوم الصحالدرجة ماجستير فى  .٥

امPة وتمPنح ا5طبPاء البشPريين درجة دكتواره فى الصحة العامة فى أحد فروع الصحة الع .٦
  .فقط

 .درجة دكتوراه فى علوم الصحة العامة فى أحد فروع ھذه العلوم  .٧
  

 ������� ��	�
�:  

 .العام الدراسي إلى ثCثة فصول دراسية يقسم 

أسPبوع  ١٥ويبدأ من ا5سبوع الثالث من سبتمبر ولمPدة  (Fall Semester)فصل الخريف  -١
.  
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أسبوع  ١٥ويبدأ من ا5سبوع الثاني من فبراير ولمدة  (Spring Semester)فصل الربيع  -٢
. 

ا5ول مPن  وھو فصل اختياري ويبدأ مPن ا5سPبوع (Summer Semester)فصل الصيف  -٣
 .أسابيع ٨يوليو ولمدة 

  

  ������� ���:  

الدراسة بنظام الساعات الدراسية المعتمدة يمكPن الطالPب مPن التسPجيل فPي الفصPل الدراسPي 
ساعة معتمدة ويمكن للطالب التسPجيل فPي فصPل  ١٨ عنعدد ساعتھا  �يزيدفي عدد من المقررات 

   .ساعات معتمدة ٨عن الصيف في عدد من المقررات �يزيد عدد ساعاتھا 

تنقسPPم السPPنة الدراسPPية إلPPي فصPPلين دراسPPيين مPPدة كPPل منھPPا خمسPPة عشPPر أسPPبوعا بمPPا فيھPPا أسPPبوع 
  .لCمتحانات التطبيقية والشفھية و ا�متحانات التحريرية النھائية لكل فصل علي حدة

تدريسPية تتضاعف خCله السPاعات ال فمدته ثمانية اسابيع) صيفي(أما بالنسبة للفصل الثالث 

ويخصPص ھPذا الفصPل أساسPا لوحPدات البحPث إلPي جانPب القيPد  .ا5سبوعية المخصصPة لكPل مقPرر

  .ساعات معتمدة ٨في حالة الضرورة لذلك بحد أقصي  لمقررات دراسية

  

  :الساعة المعتمدة 
ھPPي وحPPدة قيPPاس دراسPPية لتحديPPد وزن كPPل مقPPرر بالنسPPبة إلPPى ) الوحPPدة(السPPاعة المعتمPPدة     

5خرى، وھي تعادل محاضرة نظرية مدتھا ساعة واحدة في ا5سبوع أو درس تطبيقPي، المقررات ا
أو تدريبات معملية أو إكلينيكية مدتھا ساعتان في ا5سبوع، أو فترة تPدريبات تطبيقيPة ميدانيPة مPدتھا 

  أربع ساعات في ا5سبوع طوال الفصل الدراسي

������� ������ �
����:  

حدى الجامعPات المصPرية إرجة البكالوريوس أو الليسانس من على د لحاصال يقبل الطالب  .١
ات جامعPالمجلPس ا5علPي لل أو على درجة معادلة لھا من معھPد علمPى آخPر معتPرف بPه مPن

 .للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا استوفي شروط القبول بكل برنامج

 .استكمال الشروط الخاصة بالقسم إن وجدت .٢

 .لقسم المختصالحصول علي موافقة مجلس ا .٣

  :استكمال جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العليا وھي .٤

  شھادة البكالوريوس أوالليسانس  - أ

 شھادة الميCد   - ب

  الموقف من التجنيد بالنسبة للطالب  -جـ

  صور شخصية  ٤ -د

  ) يحصل عليھا من ادارة الدراسات العليا بالمعھد(استمارات القيد بعد استيفائھا  -و

٥- PPلسPPية قبPPوم الدراسPPد،  داد الرسPPذلك بلمعھPPن لPPدد والمعلPPد المحPPا للموعPPة أو طبقPPدأ الدراسPPب
ويسPPتثني مPPن ھPPذا الشPPرط مPPن ھPPذا الشPPرط المعيPPدين والمدرسPPين المسPPاعدين وطCPPب المPPنح 

  .الدراسية

  .التسجيل إجباري للطالب لكي يسمح له بالحضور وحساب المقررات الدراسية -٦

ا5سPبوع (بالتسجيل قبل نھاية ا5سبوع الثاني من بداية الفصل الدراسPي الطالب الذي �يقوم  -٧
�يحPPق لPPه حضPPور المحاضPPرات و�يحصPPل علPPي تقPPدير ھPPذا المقPPرر ) ا5ول للفصPPل الصPPيفي

    .الدراسي حتي وإن كان قد أدي جميع إمتحانات ومتطلبات المقرر
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   -:مايلى  سين فى ا�قسام والتخصصات المختلفة علىارصر نوعية الدتقت

  :قسم الوبائيات  -أ 
أن يكPPون حاصCPP علPPى بكPPالوريوس الطPPب والجراحPPة أو بكPPالوريوس فPPى طPPب  -   

وجراحPة الحيPوان أو بكPالوريوس طPب وجراحPة الفPم وا5سPنان أو بكPPالوريوس 
  .التمريض أو بكالوريوس الصيدلة

 .قسم ا�حصاء الحيوية   - ب

حPPPدى الجامعPPPات إمPPPن بكPPPالوريوس أو الليسPPPانس الأن يكPPPون حاصCPPP علPPPى  -
   .المصرية

 قسم صحة المناطق الحارة  -جـ

  تخصص الطفيليات والحشرات الطبية -
م حPة أو بكPالوريوس العلPواأن يكون حاصC على بكالوريوس الطPب والجر �

 أو بكPPPPالوريوس الصPPPPيدلة أو نأو بكPPPPالوريوس طPPPPب وجراحPPPPة الحيPPPPوا

  .بكالوريوس طب وجراحة الفم وا5سنان

  .اطق الحارة تخصص صحة المن - 
  .حة اأن يكون حاصC على بكالوريوس الطب والجر �

       ومخاطر المبيدات تخصص مقاومة ناق7ت ا�مراض -       
أن يكPPPون حاصCPPP علPPPى بكPPPالوريوس الطPPPب والجراحPPPة أو بكPPPالوريوس  �

جراحPة الحيPوان طب ولوريوس الصيدلة أو بكالوريوس فى بكاأو الزراعة 
   .أو بكالوريوس العلوم 

  تخصص الرعاية الصحة ا�ولية - 
  .حة اأن يكون حاصC على بكالوريوس الطب والجر �

 :قسم ا�حياء الدقيقة  -د 

طب أن يكون حاصC على بكالوريوس الطب والجراحة أو بكالوريوس فى  �
 تخصPصوجراحة الحيوان أو بكPالوريوس الصPيدلة أو بكPالوريوس العلPوم 

  . أو مايعدلھا ة الفم وا5سنانأو بكالوريوس طب وجراح الميكرووبيولوجى

 .  وتلوث الھواء قسم الصحة المھنية -ھـ

  تخصص الصحة المھنية وطب الصناعات -
  .حة اأن يكون حاصC على بكالوريوس الطب والجر �

  
  وتلوث الھواء تخصص صحة بيئة العمــل -

 أو أو بكPPالوريوس الصPPيدلة أن يكPPون حاصCPP علPPى بكPPالوريوس الھندسPPة �

حPدى الجامعPات المصPرية إأو بكالوريوس العلوم مPن  ةزراعبكالوريوس ال
  .أو ما يعادلھا 

 . قسم صحة البيئة  -و 

  :تخصص كيمياء وبيولوجيا البيئة  - 
الكيميائيPة  أن يكون حاصC على بكالوريوس العلوم أو بكالوريوس الھندسة �

PPPالوريوس الزراعPPPن أو بكPPPيدلة مPPPالوريوس الصPPPدى اإة أو بكPPPات حPPPلجامع
  أو ما يعادلھا  المصرية

  .تخصص ھندسة البيئــــة  -
أن يكون حاصC على بكالوريوس الھندسPة أو بكPالوريوس فنPون جميلPة أو  �

  .بكالوريوس من معھد من المعاھد الھندسية المعادلة أو ما يعادلھا 

  تخصص صحة البيئـــــة -
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حة أو طب ا5سPنان أو اأن يكون حاصC على بكالوريوس فى الطب والجر �
وجراحPPة الحيPPوان أو بكPPالوريوس الصPPيدلة أو العلPPوم أو الزراعPPة أو طPPب 

  .التربية أو التمريض أو ما يعادلھا 

  قسم التغذيــــــــة  -ل
  :تخصص التغذية -   

حPة أو طPب وجراحPة اأن يكون حاصC على بكPالوريوس فPى الطPب والجر •
عPPPدا ما أو بكPPPالوريوس العلPPPوم أو بكPPPالوريوس الصPPPيدلة أو فPPPم وا5سPPPنانال

الزراعة أو  أو بكالوريوس أو بكالوريوس التمريض الجيولوجياو الرياضة 
أو بكPPPPPالوريوس السPPPPPياحة والفنPPPPPادق أو  بكPPPPPالوريوس العCPPPPPج الطبيعPPPPPي

 .بكالوريوس اDقتصاد المنزلي

  .ا:غذية والرقابة الغذائيةصحة  تخصص -              

الجامعPPPات حPPPدى إأن يكPPPون حاصCPPP علPPPى بكPPPالوريوس أو الليسPPPانس مPPPن  •
 .المصرية أو ما يعادلھا 

  تحليل ا:غذيــــة تخصص -             

حPPPدى الجامعPPPات إأن يكPPPون حاصCPPP علPPPى بكPPPالوريوس أو الليسPPPانس مPPPن  •
 المصرية أو ما يعادلھا

  :قسم ا+دارة الصحية والعلوم السلوكية  -ع 
  ا+دارة و التخطيط و السياسة الصحية -   

حPدى الجامعPات إيوس أو الليسPانس مPن أن يكون حاصC على بكPالور •
  .المصرية أو ما يعادلھا

  إدارة المستشفيات تخصص -   
حPدى الجامعPات إأن يكون حاصC على بكPالوريوس أو الليسPانس مPن  •

  .المصرية أو ما يعادلھا

  التثقيف الصحى والعلوم السلوكية تخصص �     

 حPPPة أو طPPPباأن يكPPPون حاصCPPP علPPPى بكPPPالوريوس فPPPى الطPPPب والجر •

 أو بكPالوريوس العلPوم أو بكالوريوس الصPيدلة فم وا5سنانوجراحة ال

 .أو ما يعادلھا  أو بكالوريوس التمريض الطبية التطبيقية/الصحية

               
  : صحة ا�ســـــرة قسم  

  :صحة ا�م والطفلتخصص  -   
  .حةاأن يكون حاصC على بكالوريوس الطب والجر �

  . حة المراھقصتخصص الصحة المدرسية و -
  .حة اأن يكون حاصC على بكالوريوس الطب والجر �

  .تخصص الصحة النفسيــــــة  -
  .حة اأن يكون حاصC على بكالوريوس الطب والجر �

  .  مسنينتخصص صحة ال -
  .حة اأن يكون حاصC على بكالوريوس الطب والجر �

  تخصص تمريض الصحة العامـة -
 .يض أن يكون حاصC على بكالوريوس التمر �
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  دراسة مقررل العامة قواعدال
يضPPيف أي مقPPرر قبPPل نھايPPة ا5سPPبوع الثPPاني مPPن بدايPPة الفصPPل / يحPPق للطالPPب أن يحPPذف •

أو نھايPPة ا5سPPبوع ا5ول مPPن فصPPل الصPPيف دون أن يظھPPر ) الربيPPع -الخريPPف(الدراسPPي 
 .المقرر الذي حذفه في شھادته وبدون أية مصاريف دراسية إضافية

لثPاني اوذلك قبل نھايPة ا5سPبوع له  القيدنسحاب من المقرر الدراسي بعد �اب للطالبيسمح   •
 وذلPPك بعPPد) الصPPيفي الدراسPPي للفصPPل السPPادسا5سPPبوع (مPPن بدايPPة الفصPPل الدراسPPي  عشPPر

ا�ستمارة الخاصة بPذلك ، وفPي ھPذه الحالPة � تحسPب للPدارس سPاعات ھPذا المقPرر  استيفاء
 .في شھادته) W انسحاب( ويظھر له تقدير

مPPن السPPاعات التدريسPPية % ٧٥�يسPPمح للطالPPب بPPدخول ا�متحPPان النھPPائي إ� إذا حضPPر  •
للمقPPرر، وفPPي حالPPة عPPدم حضPPوره ھPPذه النسPPبة يعتبPPر الطالPPب منسPPحبا إجباريPPا مPPن المقPPرر 

 ). FWانسحاب إجبارى (ويظھر في شھادته تقدير 

باب عPض متطلباتPه 5سPيتعذر عليPه دخPول اDمتحPان النھPائي لمقPرر أو إتمPام ب الذي الطالب •
يحصPل علPى   ٪ مPن متطلبPات المقPرر علPى ا5قPل٧٥؛ وقPد أدى المعھدقھرية يقبلھا مجلس 

سPPتكمال مPPع أ عليPPه أداء امتحPPان الفصPPل الدراسPPي التPPالي وذلPPكو Incomplete (I(تقPPدير 
 )FW( على تقدير ، وإ� حصل الطالبتالي المذكورمتطلبات المقرر في الفصل الدراسي ال

�تحتسPPPب لPPPه ) I(أو )W(أو)FW(ات التPPPي يحصPPPل فيھPPPا الطالPPPب علPPPي تقPPPديرات المقPPPرر •
 .كساعات دراسية و�تدخل في حساب المتوسط التراكمي للدرجات

يحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقPرر سPبق لPه النجPاح أو الرسPوب فيPه بغPرض تحسPين  •
 .تقديره في ھذا المقرر

المقPرر المعPاد  يحسPب Repeating course(s)مPا  دراسPة مقPرر فPي حالPة إعPادة الطالPب •
ھPذا المقPرر  اتتقPديرجميPع ظھPر وت GPAالتقPدير  طمقرر إضافي عند حساب متوسط نقاك

 سجله الدراسيفي 

يجوز للطالب التسجيل في مقPررات دراسPية خPارج القسPم أو المعھPد أو الجامعPة مPن ضPمن  •
قتPراح مجلPس القسPم وتPدخل برنامجه الدراسي وذلك بعد موافقPة مجلPس المعھPد بنPاءا علPي ا

بحيPث �تتجPاوز نسPبة ھPذه  GPAھذه المقررات في حساب المتوسط التراكمPي للPدراجات  
 . من عدد الساعات ا�ختيارية المقررة للحصول علي الدرجة% ٧٠المقررات عن 

عليPه اDعPادة فPي المقPرر إذا كPPان  (C)علPى تقPدير أقPل مPن فPي مقرر الPذي يحصPل الطالPب •
له اتبداسPPفPPي ذات المقPPرر أو  القيPPدمكنPPه إعPPادة يبالنسPPبة للمقPPررات ا�ختياريPPة فإجباريPPا أمPPا 

 GPAولكن يدخل في حساب المتوسط التراكمي للدرجات  بمقرر اختياري آخر

في مقرر ويشطب من البرنPامج إذا حصPل  (C) ينذر الطالب إذا حصل علي تقدير أقل من  •
 (C) للدرجPة علPي أقPل مPن ت المطلوبPةأو أكثPر مPن السPاعات المعتمPدة للمقPررا% ٣٠فPي 

 .و�يحق له التسجيل لنفس البرنامج أو البرنامج ا5علي في ذات التخصص

�يحسب للطالب المقرر الذي درسPه ومPر عليPه أكثPر مPن خمPس سPنوات لدرجPة الماجسPتير  •
 .وسبع سنوات لدرجة الدكتوراه وقت حصول الطالب علي الدرجة

• Pلي وكPة يحسب للطالب المعدل الفصPي نھايPنوى فPدير السPاط التقPي لنقPط التراكمPذلك المتوس
 Cumulative Grade Points (CGPA)العام الجامعي طبقا لنظام متوسط نقاط التقPدير

Average .  

 :وفقا للمعادلة اOتية) متوسط نقاط التقدير للطالب( GPAيتم حساب 

GPA = Sum of points of credit hours in all courses fulfilled by the 

student / Sum of number of credit hours of all courses. 
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  =متوسط نقاط التقدير  

  

الوحدات الدراسية  ×نقاط تقدير المقررات التي أكملھا الطالب(مجموع 
  )للمقررات التي درسھا

  مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التي درسھا

اسي أو أكثر كمستمع وفي ھذه الحالة ليس مطلPوب منPه يمكن للطالب التسجيل في مقرر در •
مPن % ٧٥النجاح في المقرر أو استيفاء متطلبات النجاح فيPه ، وفPي حالPة حضPور الطالPب 

 ".L"مستمع  حصص المقرر أو أكثر يحصل الطالب علي تقدير

فPPي شPPھادته و�تPPدخل فPPي " U"أو " I"أو " S"تظھرسPPاعات التسPPجيل لرسPPالة الطالPPب إمPPا  •
 GPAالمتوسط التراكمي للدرجات  حساب

�يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي يتطلPب دراسPته مقPرر آخPر قبلPه إ� بعPد دراسPة  •
     .ھذا المقرر والنجاح فيه

  

  :قواعد تقييم المقرر 
يتم تقييم نجاح الطالب فPي امتحانPات الدراسPات العليPا بأحPد التقPديرات اللفظيPة المشPار إليھPا فPي 

ا يمكن أن يتم تقييم المقPرر للطالPب وفقPا لنظPام السPاعات المعتمPدة علPي اعتبPار أن كPل الجدول ، كم
  :ساعة دراسية تكافئ أربعة نقاط 

  
  جدول استرشادي للتعدي7ت وفقاً لنظام الساعات المعتمدة                 

  
  الحـالـــــــــــة

 
 

Points 

 
 

Grade 
  

  أداء عال
  

Very high graduate 

caliber 
  

4.000 A  

3.666 A¯ 

3.333 B+ 

 Satisfactory level  أداء مرض
3.000 B 

2.666 B¯  

2.333 C+ 

2.000 C 

 Not at the level  أداء غير متوقع

expected for graduate 

work 
1.666 C¯ 

1.333 D+ 

  Unsatisfactory level  أداء غير مرض
1.000 D 

  

    راسب

Fail 

 

0 

F 
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غير مكمل 
لمتطلبات المقرر 

  أو البحث

Incomplete _  
I 

 _ Audit  مستمع
L  

يمنح الطالب عند 
اجتيازه امتحان 
الرسالة العلمية 

بنجاح بتقدير 
  مرض

Satisfactory 
_ S 

تعطي عند رسوب 
الطالب في 

مناقشة الرسالة 
  العلمية

Unsatisfactory 
_ U 

منسحب إجباري 
     Forced withdrawal _ FW  المقرر من

منسحب من 
   Withdrawal  _ W  المقرر

  
  

  

  تحويل المقررات

يسPمح للطالPب بتحويPل عPدد مPن  المخPتص وبنPاء علPى اقتPراح مجلPس القسPم معھدبعد موافقة مجلس ال -
بPين تكPون مPن  أنعلPى  أخPرىأو في كليه  أخرى ةدرسھا في جامع أنسبق له  ة التيالمقررات الدراسي
أو مPا يعادلھPا  )C(يقPل عPن  ن يكون قد نجح فيھا بتقدير �أو الدرجةللحصول على  ةالمقررات المطلوب

 الدراسPPيةمPPن مجمPPوع سPPاعات المقPPررات  %٣٠ عPPن  يزيPPد مجمPPوع سPPاعات ھPPذه المقPPرراتأ� بشPPرط 

كمPا ، أخPرىتكون قد احتسبت له وحصل بھا على درجPه علميPه أ� على  الدرجةللحصول على  الCزمة
مر عليھPا  أخرىجامعة  أيةمقررات سبق للطالب دراستھا في نفس الجامعة أو  أو قبول � يجوز تحويل

  .اكثر من خمس سنوات وقت حصول الطالب على الدرجة

يجوز للطالب المقيد في أحد برامج الدراسات العليا أن يحسب لPه مقPررات يكPون قPد نجPح فيھPا بتقPدير  -
درسPPھا فPPي جامعPPة اDسPPكندرية فPي برنPPامج التعلPPيم المسPPتمر إذا كانPPت ھPPذه  سPPبق لPه أنC) (�يقPل عPPن 

المقررات من متطلبات البرنامج بشرط عدم مرور أكثر من خمPس سPنوات علPي دراسPتھا عنPد حصPوله 
  .علي الدرجة

  

  :الرسوم ا+دارية طبقاً لنظام الساعات المعتمده 
+ جنيه  ٥٠المقرر ) ساعات ٣×  مقررات ٤(جنيه عن كل ترم  ٦٠٠المصروفات الدراسية 

  .جنيه ١٠٠فتح ملف 

   

  :فى حالة أحتياج الطالب 5ى من الطلبات ا5تيــــه 

  ) جنيه ٢٠طلب شطب قيد + مقرر غير مكتمل + إخCء طرف + إنسحاب مقرر (

ً  ١جنيه تعطى عدد  ٤٠) إنجليزى –عربى (إفادات (   ) مجانا

  ) جنيه ١٠٠طلب إلتماس (

  جنيه  ١٥٠) وافدين(موافقه مبدئيه 

  جنيه تعطى مره واحده فقط  ٥٠) مصريين(موافقه مبدئيه 

  .جنيه ٥٠كارنيه جديد أو بدل فاقد 
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ى أسلوب البحث العلمي وتشمل الدراسة بھا مقررات دراسية ومتابعة التقدم العلمي والتدريب عل
   .لحكمواستقراء النتائج وتنتھي تلك الدراسة بإعداد رسالة تقبلھا لجنة ا

  
  : الماجستير لدرجة التسجيل واجراءات شروط

  :يليما �������  الصحة العامةلدرجة الماجستير في  يشترط لتسجيل الطالب  

علميPة المصرية أو على درجPة أن يكون حاصC على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات  – ١
فPي متوسPط تقديراتPه  جيد أو ما يعادلھا معادلة لھا من معھد علمي آخر معترف به ، بتقدير عام

والتPي  في متوسط مقررات فرع التخصصجيد جدا أو ما يعادلھا  خCل سنوات الدراسة وتقدير
ب الوافدين من شPرط ويجوز إعفاء الطC ؛ المعھديحددھا مجلس القسم المختص ويقرھا مجلس 

  .التقدير عند التسجيل 

الليسانس واجتاز الدبلوم التخصصى / يجوز للطالب الحاصل على تقدير مقبول فى البكالوريوس -٢
  .المعھدن يسجل لدرجة الماجستير طبقا للوائح أ +Cبتقدير 

زمPة إلPى قسPPم تسPجيل واسPتيفاء المسPتندات المطلوبPة وا�سPتمارات الCلل هبطلبP أن يتقPدم الطالPب -٣
إلى القسم العلمي المختص DبPداء الPرأي الدراسات العليا بالمعھد الذي يحول الطلب والمستندات 

  .رشد ا5كاديمي للطالب ملجنة اDشراف على أن يقوم أحد أعضاء اللجنة بعمل الوتعيين 

  :نظام الدراسة تبعا لنظام الساعات المعتمدة
ت الدراسPPية لمختلPPف التخصصPPات لPPدرجتي الماجسPPتير وفقPPاً بصPPفة عامPPة المقPPررا يبPPين الPPدليل – ١

  .٧٠٠لQقسام العلمية، والتي تتبع كود المعھد وكود القسم العلمي المختص تبدأ ا5رقام من 

 برنPPامجسPPاعة معتمPPدة مPPن  45 قPPعبوا ورسPPالة علميPPة بدراسPPة مقPPررات دراسPPية يقPPوم الطالPPب  – ٢

بناء على اقتراح لجنة اDشراف وموافقة مجلس القسم  المعھد مجلس يوافق عليه الدراسات العليا
  :واعتماد مجلس المعھد موزعة كاOتي المختص 

  :ساعة معتمدة من المقررات اDجبارية موزعة ك[تي  ٣٣ •

  ، core coursesساعة معتمدة  ١٣ -    

  ، departmental courses compulsoryساعة معتمدة  ١٣ -    

  ات خاصة، ساعة معتمدة دراس 4 -    

  .ساعة معتمدة طرق البحث العلمي 3 -    

 سPاعات معتمPدة ٤أن يكون من بينھPا  التي يمكن(من المقررات ا�ختيارية ساعة معتمدة  ٦ •

، وبحيث ترتبط بموضوع الدراسPة ي أو من خارج المعھدمن خارج القسم العلم علي ا5كثر
  ).وافق عليھا المشرف ا5كاديميو التي يختارھا الطالب

  .لبحث الخاص بالرسالة ساعات معتمدة ل ٦ •

  .في ھذه المقررة وفقا للجداول المبينة داخل الCئحة (+C)ويكون النجاح بمتوسط تقدير 

  

في فصلين دراسيين متتاليين على ا5قل، وإذا لم يحصل الطالب على  يقيد الطالب ساعات البحث -٣
البحث وحتى حصPوله عليھPا ليحصPل علPي  ساعاتلالدرجة العلمية المسجل بھا يستمر في القيد 

  .بعد موافقة لجنة الحكم على الرسالة) S(تقدير 

  .من ھذه الCئحة) ١٠(وفقاً لما ھو مبين في المادة تقييم المقررات الدراسية يتم  -٤
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CتخصصPى بتقPدير ز للطالب الحاصل علPى دبلPوم يجو -٥
+
في نفPس ان يسPجل لدرجPة الماجسPتير  

سPاعة  ١٢وفPي ھPذه الحالPة يجPب أن يقPوم الطالPب بتسPجيل عPدد  المعھPد طبقا للوائح التخصص
  .وحدات البحثساعات معتمدة الخاصة ب ٦معتمدة وذلك  باDضافة إلي  

  

   وعلومھاالصحة العامةشروط منح درجة الماجستير في 

  

  :ما يلي  العامة وعلومھاالصحة يشترط للحصول على درجة الماجستير في 

 لدراسة والبحث ا الطالب أن يتابع -١

 بنPPاء علPPى اقتPPراح مجلPPس القسPPم  المعھPPدأن يقPPوم بPPإجراء بحPPث فPPي موضPPوع يقPPره مجلPPس  -٢

بناء على توصية مجلس القسم العلمي المختص أن يسمح  المعھدالمختص ، ويجوز لمجلس 
بحثPPه فPPي معھPPد علمPPي آخPPر أو جھPPة أخPPرى تحقPPق النقPPاط الخاصPPة ببPPإجراء بعPPض  للطالPPب

أو جھPة أخPرى تحقPق بعPض المتطلبPات الخاصPة  بحPث ومعتPرف بھPاالمتطلبات الخاصة بال
 .بالبحث 

مPن أحPد مراكPز اللغPة التابعPة للجامعPة أو مPن  بشھادة اجتيPاز اللغPة اDنجليزيPة يتقدم الطالب -٣
ومجلس  المعھدوفقا لما يقرره مجلس  ؛أو من أحد المراكز المعترف بھا الجامعات المناظرة

PPة الحكPPكيل لجنPPل تشPPة قبPPا للقواالجامعPPك وفقPPالة وذلPPى الرسPPدم علPPل  عPPن قبPPذلك مPPة لPPالمنظم
سنوات على الحصول علPى تلPك الشPھادة المتقPدم بھPا الطالPب  ٥وشرط عدم مرور  الجامعة

 .وقت تحديد ميعاد مناقشة الرسالة 
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 ������ ماجستير���� ��  
  

  

لصPPحية المختلفPPة التPPي تواكPPب ھPPي درجPPة علميPPة مميPPزة تلبPPي احتياجPPات السPPوق مPPن التخصصPPات ا
  . التطورات العلمية والتكنولوجية في ميادين العلوم الصحية ومؤسساتھا

������� �����:  

وتشمل الدراسة بھا مقررات دراسية ومتابعة التقدم العلمي والتدريب على أسلوب البحث العلمي 
  .مشروع بحثي أو مكتبيواستقراء النتائج وتنتھي تلك الدراسة بإعداد 

  
  : العلوم الصحيةفي  الماجستير لدرجة التسجيل واجراءات شروط

  
  :ما يلي  العلوم الصحيةلدرجة الماجستير في  يشترط لتسجيل الطالب  

علميPة أن يكون حاصC على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجPة  – ١
  .معادلة لھا من معھد علمي آخر معترف به

تسPجيل واسPتيفاء المسPتندات المطلوبPة وا�سPتمارات الCزمPة إلPى قسPPم لل هبطلبP لطالPبأن يتقPدم ا -٢
إلى القسم العلمي المختص DبPداء الPرأي الدراسات العليا بالمعھد الذي يحول الطلب والمستندات 

المشرف ا5كاديمي علي أن يتم تحديد المشرف العلمي علي مشروع البحPث بعPد اجتيPاز وتعيين 
  .ساعات المعتمدة لنيل الدرجة علي ا5قلنصف عدد ال

  
  :نظام الدراسة تبعا لنظام الساعات المعتمدة 

العلPوم فPي  الماجسPتير ت الدراسية لمختلف التخصصات لدرجةبصفة عامة المقرران الدليل يبي – ١
 ماجستير العلوم الصحية في إدارة جودة الرعايPة(علي سبيل المثال وفقاً لQقسام العلمية الصحية

، والتي تتبع كود المعھد وكود ......) ماجستير العلوم الصحية في إدارة المستشفيات، الصحية و
  .  ٧٩٩-٧٥١القسم العلمي المختص تبدأ ا5رقام من 

سPاعة معتمPدة مPن مقPررات الدراسPات  ٤٥�تقPل عPن بدراسPة مقPررات دراسPية  يقوم الطالب  – ٢
علPي أن .ء على اقتراح وموافقة مجلس القسم المخPتص بنا المعھد يوافق عليھا مجلس التي العليا

كPذلك .ساعات معتمدة إختيارية علي ا5قل من ضمن قائمPة يحPددھا كPل تخصPص  ٣يكون منھا 
فPي ھPذه   (+C)ويكون النجاح بمتوسPط تقPدير . ساعات معتمدة لمشروع البحث٣يتم تخصيص 

  .المقررات وفقا للجداول المبينة داخل الCئحة 

مشروع البحث في الفصل الدراسي ا5خير مع تحديد المشرف العلمي ويتم تقييمه لطالب يسجل ا -٣
  .أمام لجنة ثCثية علي أن يكون المشرف العلمي أحد أعضاء ھذه اللجنة

  وفقاً لما ھو مبينتقييم المقررات الدراسية يتم  -�

  

  العلوم الصحيةفي شروط منح درجة الماجستير 
  :ما يلي  العلوم الصحيةلماجستير في يشترط للحصول على درجة ا

  لمدة �تقل عن سنتين من تاريخ التسجيلالدراسة والبحث  الطالب أن يتابع -١

مPن أحPد مراكPز اللغPة التابعPة للجامعPة أو مPن  بشھادة اجتيPاز اللغPة اDنجليزيPة يتقدم الطالب -٢
ومجلس  المعھدس وفقا لما يقرره مجل ؛أو من أحد المراكز المعترف بھا الجامعات المناظرة

 المنظمPة لPذلك مPن قبPل الجامعPة عPدوذلPك وفقPا للقوا مناقشPة المشPروع البحثPيالجامعة قبPل 

سنوات على الحصول على تلك الشھادة المتقدم بھا الطالب وقت تحديد  ٥وشرط عدم مرور 
  .المشروع البحثيميعاد مناقشة 
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   امة وعلومھاالصحة العفي  راهدكتوأحكام مشتركة لدرجتي الماجستيروال
  

  :تواريخ التقدم للتسجيل 

أمPPا بالنسPPبة ) أغسPPطس ٣١-١٥مPPن (لدرجPPة الماجسPPتير مPPرة واحPPدة سPPنويا يفPPتح بPPاب التسPPجيل 
: ينايPـر، والثانيPة  ٢٥إلPى  ١٠مPن: ا5ولPي( لدرجة الدكتوراه فيفتح باب التسجيل مPرتين سPنوياً 

 ) .أغسطس  ٣١إلى   ١٥من 

  
  : الصحة العامة وعلومھافي  راهدكتوال و جيل لدرجتي الماجستيرالشروط العامة واجراءات التس

وأربعPة يجب أ� يزيد عدد أعضاء لجنة ا�شراف عن ثCثة بالنسبة للجان طCب الماجستير،  -١
 .بالنسبة لطCب درجة الدكتوراه

 .يحدد في استمارة التسجيل المرشد ا5كاديمي من بين لجنة ا�شراف  -٢

دراسة متمشياً مع الخطة العلمية للقسم مع ارفPاق خطPة الدراسPة مPع يلزم أن يكون موضوع ال -٣
 .أوراق الطالب 

في موضPوع الدراسPة المقترحPة ويقPوم بعرضPھا  (Seminars)يقوم الطالب باعداد مناقشات  -٤
 . وذلك بالنسبة لطالب الدكتوراه أمام القسم المختص بشرط جودة ا5داء

٥- PPدكتوراه الPPتير والPPب الماجسCPPبة لطPPجيل بالنسPPون التسPPية يكPPررات الدراسPPن المقPPوا مPPذين انتھ
للرسالة مفتوح خCل الفصول الدراسية دون التقيد بمواعيد التسPجيل المعلنPة للمقPررات وذلPك 

وذلPPك بعPPد مPPلء   �تاحPPة الفرصPPة للحصPPول علPPي الموافقPPات الCزمPPة �جPPراءات التسPPجيل
 .إستمارة التسجيل للرسالة

تھى مPن دراسPة المقPررات الدراسPية بالتقPدم بطلPب إلPي رئPيس الذي ان هيقوم طالب الدكتورا   � �
دون التقيPPPد بمواعيPPPد التسPPPجيل المعلنPPPة ( القسPPPم التPPPابع لPPPه مباشPPPرة لعقPPPد ا�متحPPPان التPPPاھيلي 

  ).للمقررات

يسPPمح لطالPPب الماجسPPتير بتسPPجيل سPPاعات الرسPPالة بنPPاء علPPي موافقPPة المشPPرف ا5كPPاديمي  -٧
بPPPل اDنتھPPPاء مPPPن جميPPPع المقPPPررات الدراسPPPية الCزمPPPة الرئيسPPPي إذا أراد الطالPPPب التسPPPجيل ق

 . ساعة معتمدة علي ا5قل ٢٠للحصول علي الدرجة بشرط إنھائه لعدد 

  
  :اهدكتورال أوماجستير ال لدرجتيقواعد دراسة مقرر دراسي في 

  .واعد العامة لدراسة مقررتتبع نفس الق -١

ب فPPي القPPاء المناقشPPات درجPPة لمسPPتوى الطالPP ٧٥(درجPPة  ١٠٠يقPPيم مقPPرر المناقشPPات بPPـ  -٢
(Seminars)  . درجة لحضور الطالب وتفاعله في حلقات المناقشة داخل القسم  ٢٥وكذلك

يتم تقييم الطالب في ھذا المقرر من خCل المشرفين وأعضPاء ھيئPة التPدريس ) . المسجل به
بحوث بالقسم وموافقة رئيس مجلس القسم المختص واعتماد وكيل المعھد للدراسات العليا وال

.  

  
الماجستير  لدرجتي) دراسي عدد الساعات الدراسية بكل فصل(اختيار المقررات الدراسية 

  :اه في الصحة العامة وعلومھادكتورالو
و�يوجPد حPد للطالPب سPاعة فPي الفصPل الدراسPي الواحPد  ١٨الحد ا5قصPى للتسPجيل  -١

  .أدني

سم المختص علPي دراسPة طالب ـ بموافقة مجلس المعھد بناء علي اقتراح مجلس القيحق لل -٢
دراسPية معتمPدة خPارج القسPم أو  اتسPاع ٤ بعض المقررات الدراسية ـ وبما � يزيد عن 

عتبار ذلPك با) إشراف مشترك(سواء داخل الوطن أو خارجه أو الجامعة التابع لھا  المعھد
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جزءا من الساعات المطلوبة منه للحصول علي الدرجة إذا كان ذلك يفيPد البحPث علPي أن 
خارج القسPم للمقررات التي يدرسھا خCل دراسته  وم المرشد ا5كاديمي بمتابعة الطالبيق

 .المسجل به 
 

  :نظام اHشراف 
ومPن غيPر أعضPاء  في حالة اشتراك مشرف خارجي بلجنة اDشراف من جھة عمل الطالPب -١

اذ عمPا يعPادل درجPة اسPت درجتPه العلميPةعلPى أ� تقPل  ھيئة التدريس بالجامعPات المصPرية ـ
بيPان بالسPيرة الذاتيPة لسPيادته تقPديم ينبغي توضيح مبPررات مسPاھمة ھPذا العضPو ومساعد ـ 

وتوضيح الدور الذي سيقوم به في مجال اDشراف على الرسالة ويعرض ذلPك علPى مجلPس 
 .معھدثم مجلس ال فلجنة الدراسات العليا والبحوثالعلمي المختص القسم 

لبحثية التفصيلية بعد عرضھا ومناقشتھا بالقسم العلمPي تقدم لجنة ا�شراف والطالب الخطة ا -٢
المختص وذلك استكما� لQوراق المطلوبة لقبول تسجيل الطالب، وتقدم اللجنة في نھاية كل 
عPPام جPPامعي تقريPPراً إلPPى مجلPPس القسPPم العلمPPي المخPPتص لرفعPPه إلPPى لجنPPة الدراسPPات العليPPا 

ملPف الطالPب بعPد عPرض ھPذا التقريPر والبحوث عن مدى تقدم الطالب في بحوثه، ويحفPظ ب
ولمجلPPس الدراسPات العليPPا والبحPوث بنPPاء علPى اقتPPراح مجلPس المعھPPد . علPى مجلPPس المعھPد

فPي حالPة تطPابق التقPارير (الغاء تسجيل الطالب على ضوء ھذه التقارير وبدون سابق انذار 
    ) .  عاميين متتاليين

  
  :تعديل لجنة اHشراف 

١- PPرأي بPPي الPPف فCPPدث خPPث إذا حPPير البحPPص سPPأن يخPPي أي شPPراف فPPش�ة اPPاء لجنPPين أعض
وا�شراف والتشكيل للحكPم يرفPع الموضPوع إلPى مجلPس القسPم العلمPي المخPتص بنPاء علPى 
اقتراح مقPدم مPن أحPد أعضPاء لجنPة ا�شPراف للبPت فيPه ويعتبPر قPرار مجلPس القسPم العلمPي 

اف بعPد موافقPة مجلPس المختص علPى مسPتوى ا5سPاتذة فPي ھPذه الحالPة ملزمPاً للجنPة ا�شPر
  .المعھد

في حالة سPفر أحPد المشPرفين خCPف المشPرف الرئيسPي للخPارج أو ايفPاده فPي مھمPة علميPة  -٢
يتقدم المشرف بتقرير واف عن سير بحث الطالب حتى تاريخه، ويرفع اسمه مPن ا�شPراف 

لوحيPد بعد انقضاء عام على سفره، وفي حالة ما إذا كان المعار أو الموفد للخارج المشرف ا
. المشارك للمشرف الرئيسي يقوم القسم العلمي المختص بإعPادة النظPر فPي لجنPة ا�شPراف 

وفPPي حالPPة اعPPارة المشPPرف الرئيسPPي للخPPارج أو ايفPPاده فPPي مھمPPة علميPPة يرفPPع اسPPمه مPPن 
ا�شراف بعد انقضاء عام على سفره، على أن  يقوم القسم المختص بإعادة النظر فPي لجنPة 

 .مشرف الرئيسيا�شراف وتحديد ال

يحفظ للمشرف الذي يتوفى بعد اشتراكه في لجنة ا�شراف لفترة تزيد عن سنة جميع حقوقه  -٣
وفPي ھPذه الحالPة يجPوز بعPد . المادية وا5دبية حتى ينال الطالب الدرجة العلمية المسجل لھا 

موافقة مجلس القسم العلمPي المخPتص تعيPين مشPرف اضPافي، بحيPث � يزيPد أعضPاء لجنPة 
 .شراف عن العدد المنصوص عليه بھذه الCئحة ا�

  

  :تعديل موضوع الرسالة
يسمح بإجراء تغيير جوھري لموضوع الرسالة لمرة واحدة فقط خCل مدة التسجيل للطالPب 
بشرط أ� يكون قد مر علPى بدايPة التسPجيل أكثPر مPن ثCPث سPنوات؛ ويسPمح أيضPاً بPإجراء 

قبل تشكيل لجنة  و خCل فترة تسجيل الطالب تغيير غير جوھري لمرة واحدة وفي أي وقت
  .  بمدة ستة أشھرالحكم 
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  :وتشكيل لجنة الحكم على الرسالة ص7حية الرسالة للعرض والمناقشة
  

تقدم لجنة ا�شراف على الرسالة بعد ا�نتھاء من اعدادھا إلى مجلس القسم العلمي المختص  -١
شPPفوعاً بPPإقتراح تشPPكيل لجنPPة الحكPPم تقريPPر صCPPحية الرسPPالة للعPPرض علPPى لجنPPة الحكPPم، م

لجنة الحكم على الرسالة بناء علPى  يشكل مجلس المعھد.تمھيداً للعرض على مجلس المعھد 
اقتراح من مجلس القسم العلمي المختص مPن ثCثPة أعضPاء أحPدھم المشPرف علPى الرسPالة 

غيPر أعضPاء أو مPن  والعضوان اOخران من بين ا5ساتذة وا5ساتذة المسPاعدين بالجامعPات
، ويكPPون ھيئPPة التPPدريس بالجامعPPات علPPي أ�تقPPل درجتPPه العلميPPة عمPPا يعPPادل 5سPPتاذ مسPPاعد

رئيس اللجنة أقدم ا5ساتذة؛ ويجوز اشتراك جميع المشرفين في المناقشة بصوت واحد على 
 .أ� يكون بينھم المدرس المعاون في ا�شراف ان وجد 

مPPتحن خPPارجي فPPي التخصPPص المطلPPوب م(يشPPترط أن يكPPون أحPPد ا5عضPPاء علPPى ا5قPPل  -٢
من خارج المعھد بالنسبة لرسائل الماجستير، ومن خارج الجامعة بالنسPبة لرسPائل ) للرسالة

PPتاذ  اهدكتورالPPب أسPPل الطالPPة عمPPارج جھPPن خPPوث / ومPPيس بحPPي / رئPPن فPPث أول أو مPPباح
 .مستواھم العلمي من اDخصائيين 

م خCلھPا مناقشPة الطالPب، ويحPق للمشPرف تكون مدة صCحية تشكيل اللجنة ثCثPة أشPھر تPت -٣
طلPب تجديPPد صCPPحيتھا لظPPروف قھريPPة بشPPرط عPPدم تجPPاوز الفتPPرة القانونيPPة للدراسPPة، وإذا 
تجاوز الطالب الفترة القانونية للدراسة تعرض حالته على مجلس المعھد بإقتراح من مجلس 

 .القسم العلمي المختص �تخاذ القرار المناسب بشأنه 

  
  :ائل العلمية والتقارير عنھامناقشة الرس

  
لھذا الغرض وأن  المعھديراعى أن تتم مناقشة الرسائل عCنية بإحدى القاعات المعتمدة من  -١

يتم خCل أوقات العمPل الرسPمية وفPي غيPر أيPام العطCPت الرسPمية وا�متحانPات النظريPة ، 
، وتقPدم اللجنPة ويقدم كل عضPو مPن أعضPاء لجنPة الحكPم منفPردا تقريPراً علميPا عPن الرسPالة

 CPPاً مفصPPراً علميPPة تقريPPاً (مجتمعPPع ) جماعيPPرض جميPPة ، وتعPPة المناقشPPالة ونتيجPPن الرسPPع
التقPPارير علPPى مجلPPس القسPPم العلمPPي المخPPتص تمھيPPداً لعرضPPھا علPPى لجنPPة الدراسPPات العليPPا 

 .والبحوث ثم مجلس المعھد 

لجنPة ا�شPراف فPي  في حالة تأجيل موعد المناقشة لظروف خارجة عPن ا�رادة يقPوم ممثPل -٢
لشئون الدراسات العليا والبحوث عن طريق   المعھدلجنة الحكم على الرسالة بإخطار وكيل 

 .رئيس مجلس القسم العلمي المختص بموعد المناقشة الجديد 

يجوز لمجلس المعھد بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة وموافقة مجلس القسم العلمي  -٣
الب في إعادة تقديم رسالته بعد استكمال ما اقترحتPه اللجنPة مPن المختص في أن يرخص للط

 .اضافة أو حذف أو تعديل بعد مرور ستة أشھر على ا5قل من تاريخ قرار اللجنة السابق 
 

  :تسجيلالإلغاء 
  

  :التاليةفي الحا�ت  الدكتوراهالماجستير أو  لدرجتي الطالب تسجيليتم إلغاء      

   .متتاليتينمرتين لمناقشة الرسالة إذا رفضت لجنة الحكم وا -١

  .وفقا للتحقيق الذي يتم معه إذا أخل بالمثل والتقاليد الجامعية وحسن السير والسلوك -٢

  .اهدكتورالفي ا�متحان التأھيلي لدرجة  ثCث مراتإذا رسب  -٣

 معھPداذا لم يؤدي الطالب ا5متحان التأھيلى خCل سنتين من تPاريخ اعتمPاد مجلPس ال-٦ -٤

  .تيازه Oخر مقرر دراسينتيجة اج
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يفيد عدم جدية الطالب في فصلين  ينإذا تقدم المرشد ا5كاديمي أو لجنة اDشراف بتقرير -٥
الدراسة وبموافقة مجلس القسPم العلمPي المخPتص ومجلPس المعھPد علPى ذلPك وبPالرجوع 

  .إلى التقارير السنوية الخاصة بالطالب

  

  م العلمية بالمعھد والرقم الكودي لھااا�قس
  

  الرقم الكودي Scientific department  القسم العلمي
  15   المعھد

  Epidemiology  01  قسم الوبائيات

  Biostatistics  02  الحيوية اتقسم ا5حصاء

 قسم صحة المنPاطق الحPارة
 :ويشمل تخصصات 

الطفيليPPPPPات والحشPPPPPرات  -أ
     .الطبية 

صPPحة المنPPاطق الحPPارة  -ب
مقاومPPPPPPPPPPPPة نPPPPPPPPPPPPاقCت  -ج

ر ومخPPPPPPPPPPPاط ا5مPPPPPPPPPPراض
الرعايPPPPPPPPPة  -د  المبيPPPPPPPPPدات

  .ة ا5وليةيالصح

Tropical health department: 
  

1. Parasitology and   medical 

entomology. 

2. Tropical health. 

3. Vector control and 

pesticides risks. 

4. Primary health care. 

  

03  

  

03(1) 

  

03(2)  

 

03(3) 

 

03(4)  

  Microbiology  04  قسم ا5حياء الدقيقة

وتلPPPوث  قسPPPم الصPPPحة المھنيPPPة
 :ويشمل تخصصات  الھواء

الصPPPPPPPحة المھنيPPPPPPPة وطPPPPPPPب  -أ
     .الصناعات 

وتلPPوث  صPحة بيئPPة العمـPPـل -ب
  . الھواء

Department of occupational 

health and air pollution: 

1. Occupational health and 

industrial medicine. 

2. Occupational hygiene and 

air pollution 

05 

 

05(1) 

 

05(2)  

قسPPPPPم صPPPPPحة البيئPPPPPة ويشPPPPPمل 
 :تخصصات 

 .كيمياء وبيولوجيا البيئة  -أ

  .ھندسة البيئــــة  -ب

  صحة البيئـــــة -ج

Department of Environmental 

health and science: 

1. Environmental 

chemistry and biology 

2. Environmental 

engineering. 

3. Environmental health.  

06 

 

06(1) 

 

06(2) 

 

06(3)  

ويشمل تخصصات  قسم التغذيـة
:  
 .التغذيــــــــة  -أ

صPPPPحة اOغذيPPPPة والرقابPPPPة  -ب
  .الغذائية

  تحليل اOغذيــــة -ج

Department of nutrition: 

 

1. Nutrition. 

2. Food hygiene and 

control. 

 

3. Food analysis. 

07 

 

07(1) 

07(2) 

 

07(3) 

  

 Department of health 08ية والعلPPPوم قسPPPم اDدارة الصPPPح
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  :ويشمل تخصصات  السلوكية
 

 والسياسPPة اDدارة والتخطPPيط -أ

     . يةالصح

  .إدارة المستشفيات  -ب

التثقيف الصحى والعلوم  -ج
  السلوكية

administration and behavioral 

science. 

1. Health management 

planning and policy. 

2. Hospital administration. 

3. Health education and 

behavioral sciences.  

 

 

08(1) 

 

08(2) 

08(3)  

ويشPPPPمل  قسPPPPم صPPPPحة ا5سPPPPرة
  :تخصصات 

                        .صحة ا5م والطفل-أ

الصPPPPPPPPPPPPPحة المدرسPPPPPPPPPPPPPية  -ب
  وصحةالمراھق         

 -الصPPPPPPPPحة النفسيـــــPPPPPPPPـة د -ج

   المسنين صحة

  تمريض الصحة العامـة -ھـ

Department of Family health: 

 

1. Maternal and child 

health. 

2. Adolescent and School 

health. 

3. Mental health. 

4. Geriatric health. 

5. Public health nursing. 

09 

 

09(1) 

09(2) 

 

09(3) 

09(4) 

09(5)  

  00    مقررات تتبع إدارة المعھد
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  الدراسات العلياالدراسات العليا  أستمارة التسجيل التى يقوم الطالب بتسجيلھا بقسمأستمارة التسجيل التى يقوم الطالب بتسجيلھا بقسم
  

  :بياتات الطالب 

  ------------------------------------ : أسم الطالب باللغة العربية 

  ----------------------------------- :أسم الطالب باللغة ا�نجليزية 

  -------------------------------------------: الجنسيـــة 

  ------------ : محل المي7د   ---- ------------------  :تاريخ المي7د 

  -------------------------------------------- :الرقم القومى 

  -------------------------------------------- : محل ا�قامة 

  ------------------------------------------ : الوظيفة الحالية 

  ----------- ---------------------------------: جھة العمل 

  -------------------------------------------- :الديانـــة 

Email : ------------------------------------------------------------------------------ 

  ------------------ :م --------------------- :ت : رقم التليفون 

  --------------: خصص الت --------------------------   :القسم 
  

  
  

  :الدرجات العلمية الحاصل عليھا الطالب 

  --------- : القســـــم ------------------------   :البكالوريوس 

  --------- : التقدير العـام ------   --------------------- : الجامعة 

  ------- ---: التقدير العـام ------------ ) : السابق(دبلوم الدراسات العليا  -

  ---------- : العـــــام  ---------------------- : الجامعـــة   

  -----------------------------  ) :السابق(ماجستير الدراسات العليا  -

  ----------: العـــــام ---------------------- : الجامعـــة   

  ---------------------------------------- : مجال البحــث   

  

  

  توقيع المرشد ا�كاديمى        توقيع الطالب

  

  توقيع رئيس القسم      
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  إدارة الدراسات العليا

  )-------- رقم كودى (  -------- : كلية 
  

  : ١س                
  

  إستمارة القيد للدراسات العليا
  )دكتوراه/ ماجستير / دبلوم / تعليم مستمر (

  
  

  -------------------- ------------------------: أسم الطالب 
  -------------------------------------------- : الجنسيــة 

  ---------------- : محل المي7د -------------------   :تاريخ المي7د
  ---------------- : رقم التليفون-------------- : عنوان ومحل ا�قامة 

  -------------- : الوظيفة الحالية ------------------ : جھة العمـل 
  
  

  ::الدرجات العلمية الحاصل عليھا الدرجات العلمية الحاصل عليھا 
  

الدرجة العلمية 
  ليسانس/بكالوريوس

  ماجستير/ دبلوم 
  كلية  تاريخ الحصول عليھا

١ -      
٢ -      

٣ -      

٤ -      
٥ -      

  
  

  توقيع الطالب
  توقيع المرشد ا+كاديمى                

  
  

  :تمت الموافقه على تسجيل الطالب فى برنامج 
  

  قيع رئيس القسمتو                
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  إدارة الدراسات العليا
  )-------- رقم كودى (  -------- : كلية 

  

  : ٢س                
  

  نموذج طلب تسجيل مقرر

  

       

  أسم المقـــرر  رقم المقرر  

  عربـــى

عدد الساعات   حذف  إضافه
  المعتمدة

            -----------------: الفصل الدراسى 

            -----------------: أسم الطالــب 

            ---------------: رقم بطاقة التسجيل 

            ----------------: البرنامج الدراسى 

            ----------------: القســــــم 

            --------------------: التخصص 

            

            

            

    إجمالى عدد الساعــــات  

  

  توقيع الطالب        التاريخ 

  المشرف العلمى/ يع المرشد ا5كاديمى توق                              



-٢١- 

  إدارة الدراسات العليا
  )-------- رقم كودى (  -------- : كلية 

  

  : ٣س                
  

  نموذج طلب إنسحاب

  

       

  أسم المقـــرر  رقم المقرر  

  عربـــى

عدد الساعات   إنسحــاب
  المعتمدة

          -----------------: الفصل الدراسى 

          -----------------: أسم الطالــب 

          ---------------: رقم بطاقة التسجيل 

          ----------------: البرنامج الدراسى 

          ----------------: القســــــم 

          --------------------: التخصص 

          

          :مستوفى الحضور

          

    إجمالى عدد الساعــــات      

  

  البتوقيع الط        التاريخ 

  المشرف العلمى/ توقيع المرشد ا5كاديمى                               
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  متطلبات التسجيل للطلبه الوافدين

  
  :بالنسبه للطلبه الوافدين يجب على الطالب الوافد أستيفاء ما يأتـــــى 

  

أصل من شھادة البكالوريوس موثقه ومعتمده من وزارة الخارجيه والسفاره المصريه  -
لبكالوريوس موثقه ومعتمده من المجلPس ا5علPى للجامعPات بمبنPى كذلك أصل شھادة ا

  .جامعة القاھره

 .أصل شھادة الميCد معتمده وموثقه من وزارة الخارجيه والسفاره المصريه -

 .صوره من جواز السفر كامله+ صورة شخصيه ) ١٢(عدد  -

 .دموافقة المستشار الثقافى لسفارة الدولة الموفد منھا على الدراسه بالمعھ -

  
  ) :للطلبه الوافدين(الرسوم ا+دارية طبقاً لنظام الساعات المعتمده 

  

  المجموع  مصاريف سنويه  رسم القيد  الدرجة العلميه

  جنيه استرلينى ٣٠٠٠  ١٣٠٠  ١٧٠٠  الدبلوم

  جنيه أسترلينى ٣٢٠٠  ١٥٠٠  ١٧٠٠  الماجستير

  جنيه أسترلينى ٤٢٠٠  ٢٥٠٠  ١٧٠٠  الدكتوراه

  

جنيه مصرياً  ٦٠+ صاريف الدراسية المقررة على الطلبه المصرين ھذا باDضافة الى الم
  لحساب نادى الوافدين

  
من من % % ١٠١٠يدفع يدفع الرسوم ا+دارية طبقاً لنظام الساعات المعتمده بالنسبه للطالب السودانى 

  المصاريف بالمصرىالمصاريف بالمصرى+ + العمله الصعبه العمله الصعبه 
  

من العمله من العمله % % ٥٠٥٠يدفع يدفع لفلسطينى الرسوم ا+دارية طبقاً لنظام الساعات المعتمده بالنسبه للطالب ا
لبكالوريوس خارج لبكالوريوس خارج لو الو ا% % ١٠٠١٠٠الوريوس من فلسطين ويدفع الوريوس من فلسطين ويدفع الصعبه إذا كان حاصل على البكالصعبه إذا كان حاصل على البك

  ..فلسطينفلسطين
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  ا+رشاد ا�كاديمى
 

، يتم العاملينعضاء ھيئة التدريس أمن  أكاديميالكل طالب مرشدا  العلمية حدد القسمت
  :تاليةإختياره بناءا على المعايير ال

 .أن يكون من السادة أعضاء ھيئة التدريس بالمعھد •

 .أن يكون المرشد من نفس التخصص الذى سوف يسجل به الطالب •

 :أن يكون ملما بمتطلبات الدرجة العلمية التى سوف يسجل بھا الطالب مثل •

  .المؤھCت المطلوبة للتسجيل فى البرنامج  -

  .التقدير الCزم للتسجيل فى البرنامج -

  .تكوين البرنامج الدراسي -

  .عدد الساعات المعتمدة اDجبارية و اDختيارية فى البرنامجالدراسي -

  .صCحية المقرر -

  .قواعد تحويل المقررات الدراسية التى سبق له أن درسھا فى جامعة أخرى -

  .نظام الدراسة لنيل الدرجة -

الة اDعتذار أن يحل محله يجب أن يكون إختيار المرشد ا5كاديمى بالتناوب و فى ح -
  .العضو الذى يليه فى ذات التخصص

  : لمرشد ا�كاديميمھام وواجبات ا
o لتحاق�للدراسة بالمعھد وذلك للطلبة المستجدين  توضيح لوائح وشروط ا  

o  إرشاد الطلبة المستجدين ومدھم بالنصائح التي تتوافق مع احتياجاتھم 

o ته ومع مساعدة الطالب على اختيار البرنامج الدCراسي الذي يتوافق مع مؤھ
 سوق العمل 

o  الكشف المبكر عن الطلبة المتعثرين ومساعدتھم  

o  الكشف المبكر عن الطلبة المتفوقين ودعمھم 

o  ختيارية بما يتناسب مع ظروف�مساعدة الطلبة على اختيار المقررات ا
 ومؤھCت واحتياجات كل طالب على حدة  

o قت المناسب لتسجيل كل مقرر على حدة مساعدة الطالب على اختيار الو 

o  مقابلة الطالب بصفة دورية لتتبع مدى تقدمه في دراسته ومواجھة المشاكل التي
 قد تطرأ أثناء الدراسة 

o    تقديم تقارير دورية توضح مدى تقدم الطالب ونوعية المشاكل التي يتعرض لھا 

  :ملحوظة

 .الب وذلك حتى نھاية دراستهللط ملزماً رأى المرشد ا�كاديمي استشاري وليس  -

 .يجوز أن يكون المرشد ا�كاديمى عضو فى لجنة ا+شراف على الطالب -
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  قائمة بأساليب التعليم والتعلم

 المتبعة بالمعھد العالي للصحة العامة

 

 

 المتبعة والتعلم يعتمد نجاح العملية التعليمية إلى حد كبير على أساليب التعليم            

د انطلقت دعوات كثيرة في السنوات ا5خيرة تدعو إلى إتباع أساليب تحفز المتعلم وتجعله وق
وتبث فيه ، وأكثر قدرة على البحث عن المعرفة بنفسه ، أكثر ايجابية وتفاعCً مع ما يتعلمه 
عن طريق اتباع نظام تعلم ذاتي وتفاعلي يسمح للطالب روح البحث والرغبة في ا�كتشاف 

  .والتحدث والكتابة أو التعليق على المحتوى العلمي أو ا5فكار المطروحة 5ي موضوعبالقراءة 

وحرصا على تحقيق تلك الفائدة المرجوة يقوم أعضاء ھيئة التدريس بالمعھد العالي   
للصحة العامة باتباع اساليب مختلفة من وسائل التعليم والتعلم حيث يتم تخصيص ما � يقل عن 

لمخصصة للمقررات المختلفة لتتم بأسلوب التعلم الذاتي والتفاعلي، وقد من الساعات ا% ٢٠
حلقات دراسية في مجال : في بعض المقررات مثل مقرر% ١٠٠تصل ھذه النسبة إلى 

كما أن المعھد العالي للصحة العامة . التخصص والذي يدرس لطلبة الدكتوراة في كل ا5قسام
وھي أحد مميزات التعلم (ن للطالب قدر من الحرية يطبق نظام الساعات المعتمدة وبذلك يكو

في اختيار بعض من المقررات التي سوف يدرسھا من قائمة المقررات ا�ختيارية ) الذاتي
  .المتاحة في كل ا5قسام وذلك تحت إشراف المشرف ا5كاديمي الخاص به

  :ومن أساليب التعلم الذاتي والتفاعلي بالمعھد

 ):Lectures(المحاضرات  .١

العصف الذھني يسأل فيھا المحاضر بعض   /بدأ المحاضرات بدقائق من القدحت •
ا5سئلة حول موضوع المحاضرة ويقوم بتجميع آراء الطCب وأفكارھم 

 .المختلفة، ثم يتم مناقشتھم فيھا والتأكيد على الصائب منھا وتصحيح ا5خطاء

المادة العلمية  في أثناء المحاضرات يتم سؤال الطالب عن تصوره لكيفية تطبيق •
 المقدمة له مستقبC في حياته العملية

يتم أيضا تشجيع الطالب على إعادة صياغة ما تم شرحه بمفرداته الخاصة،  •
وتوضح تلك الممارسة مدى وصول المعلومة للطالب كما تكسبه فھم أعمق 

 .للمادة العلمية

إعداد المادة  يتم: استخدام الوسائل السمعية والبصرية المساعدة في المحاضرات •
العلمية على برنامج العروض التقديمية وعرضھا بواسطة أجھزة العرض 
الخاصة بتلك العروض، حيث يتم دمج أسئلة أو أنشطة يقوم بھا الطالب بين 
المفاھيم العلمية المطروحة، ومما � شك فيه أن ذلك التفاعل بين الطالب 

 .5طول فترة ممكنة والمحاضر يمنع تشتت الطالب ويساعده على التركيز

  :نقاط القوة في اسلوب التعليم  بالمحاضرة

 عرض مواد � يمكن عرضھا بطرق أخرى -
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يعطي الفرصة للطCب ل`فادة من خبرات معلمھم واكتساب معلومات قد  -
 يصعب الوصول إليھا اعتمادا على خبراتھم وقدراتھم

 توصيل كم كبير من المعلومات بطريقة منظمة -

  ن المتلقين في وقت واحدتصل لعدد كبير م -

  

  :نقاط الضعف في اسلوب التعليم  بالمحاضرة

 من المتلقين) Feedback(ينقصھا التغذية الراجعة  -

 سلبية الطCب مع سرعة نسيان المعلومة المتلقاة -

 � تناسب المواضيع المركبة و التي تحوي العديد من التفاصيل -

  لطلبةتتطلب براعة في ا�لقاء للمحافظة على انتباه ا -

 ):Group work( العمل الجماعي أو التعاوني .٢

. أثبتت الدراسات أن اDنسان يتعلم في مجموعات صغيرة أفضل من تعلمه بمفرده

 )أفراد ٦إلى  ٤من (ويعتمد ھذا ا5سلوب على تقسيم المتعلمين إلى مجموعات صغيرة 

وتساعد ھذه . ينھممختلفي القدرات يعملون معاً لتحقيق أھداف مشتركة ويتفاعلون فبما ب
الطريقة المتعلمين على زيادة تعلمھم وتواصلھم واكتسابه لمھارات ا�تصال والعمل في 

  .فريق وتبادل وجھات النظروتقويمھا

 :أھداف التعلم التعاوني و الجماعي وھي

 .الدراسية تعاون الطCب فيما بينھم ؛ لتحقيق أھداف المادة -

 .مھما كان ضعيفاإعطاء الطالب فرصة للتعبير عن رأيه  -

حسن ا�ستماع واحترام : مثل. تنمية مھارات التواصل وا�تصال بين الطلبة   -
 والتشاور الرأي اOخر وتقبل النقد وإبداء النصيحة والعمل الجماعي

 .منح الطCب مھارة العرض و تحضير المادة العلمية -

  

 :التعاوني عناصر تؤخذ بعين اHعتبار في التعلم

 .أفراد ٦-٤من . موعةعدد أفراد المج -

ا5دوار داخل المجموعة في كل مھمة  يفضل تبادل: ا5دوار داخل المجموعة  -
 تكلف بھا المجموعة

على عضو ھيئة التدريس أن يوضح المھمة التعليمية ، ويشرحھا شرحا وافيا  -
 .في العمل ؛ وذلك لتجنب ا�رتباك والفوضى من الطCب قبل الشروع

  :و الجماعيمزايا التعلم التعاوني 

 .التعلمية جعل الطالب محور العملية التعليمية -١

 الطCب تنمية المسؤولية الفردية والمسؤولية والجماعية لدى -٢

 .الطCب تنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين -٣

 .الطCب إعطاء عضو ھيئة التدريس فرصة لمتابعة وتعرف حاجات -٤

 .تبادل ا5فكار بين الطCب -٥

 نظرھم ن وتقبل وجھاتاحترام آراء اOخري -٦

 .تنمية أسلوب التعلم الذاتي لدى الطCب -٧

 .اDسھام في حلھا تدريب الطCب على حل المشكلة أو -٨
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 .زيادة مقدرة الطالب على اتخاذ القرار -٩

 .ووجھات النظر تنمية مھارة التعبير عن المشاعر -١٠

 .تنمية الثقة بالنفس والشعور بالذات -١١

 .�ستماع والتحدثا تدريب الطCب على ا�لتزام بآداب -١٢

 . تنمية مھارتي ا�ستماع والتحدث لدى الطCب -١٣

 .راجعة تدريب الطCب على إبداء الرأي والحصول على تغذية -١٤

 تلبية حاجة كل طالب بتقديم أنشطة تعليمية مناسبة ضمن مجموعة -١٥

 .متجانسة

 .الجماعي العمل بروح الفريق والتعاون العمل -١٦

 .اOخرين صال والتواصل معإكساب الطCب مھارات القيادة وا�ت -١٧

 تقوية روابط الصداقة وتطور العCقات الشخصية بين الطCب ويؤدي -١٨

  .لنمو الود وا�حترام بين أفراد المجموعة

وحيث أن الفصول الدراسية بالمعھدالعالي للصحة العامة تتمتع بعدد من الطCب يتراوح 
لك يسمح للمحاضر بتقسيم ھذا ذ ، فإن)باستثناء المقررات ا5ساسية(طالبا  ٣٠ – ٣بين 

العدد إلى مجموعة أو مجموعات صغيرة وطلب عمل جماعي من كل منھا مثل جمع بيانات 
  الخ.......كتابة تقرير  –بحث في المكتبات أو على شبكة اDنترنت الدولية  –

و يتميز المعھد العالي للصحة العامة بوجود مقرر الدراسات الحقلية وھو إجباري 
الطلبة، في خ7ل دراسة ھذا المقرر يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات تقوم  على جميع

بتصميم استمارات استبيان ثم تقوم تلك المجموعات بجمع البيانات بواسطة اHستمارات 
ويتبع ذلك إدخال تلك البيانات إلى المعاملة ا+حصائية وأخيرا عرضھا في صورة تقريرمن 

  .قبل الط7ب أيضا

 ):Peer teaching(تدريس نظراء  .٣

يتم اتباع ھذا ا5سلوب في العديد من المقررات حيث يتم تكليف بعض الطCب بإعداد 
وعرضھا على   بعض المواضيع التي لھا عCقة بالمادة العلمية في صورة حلقات دراسية

ويتم ذلك تحت إشراف عضو ھيئة التدريس الذي _ زمCئھم مع شرح واف لتلك المواضيع 
عة المادة العلمية قبل طرحھا على الطCب وتصحيح ما بھا من أخطاء وطلب يقوم بمراج

كما يشجع الطCب المستمعين على توجيه ا5سئلة وا�ستفسارات . إضافة ما يراه مناسبا
  .لزميلھم الذي يقوم يالتدريس

 ):Problem-based learning(التعلم القائم على المشك7ت  .٤

مشكلة من قبل عضو ھيئة التدريس، ويتعذر حل ھذه  عادة ما يبدأ ھذا ا5سلوب بعرض
التي تعتبر من (المشكلة بدون جمع بعض البيانات والمعلومات وإتقان بعض المھارات 

الطالب  ھي حالة يشعر فيھا: والمشكلة ). ضمن المخرجات التعليمية المستھدفة من المقرر
اDجابة  أو غير واثق منبأنه أمام موقف أو قد يكون مجرد سؤال يجھل اDجابة عنه 

ويطلق  الصحيحة، وتختلف المشكلة من حيث طولھا ومستوى الصعوبة وأساليب معالجتھا،
على أنه يشترط أن تكون ) ا5سلوب العلمي في التفكير ( على طريقة حل المشكCت 

  :المشكلة المختارة للدراسة متميزة بما يلي

 .أن تكون ذات صلة قوية بالمقرر -
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  .الحدود استخدام الطريقة اDلقائية في حل المشكCت إ� في أضيق ا�بتعاد عن  -

أن يبدأ العمل على إيجاد الحل لتلك المشكCت بمساعدة عضو ھيئة التدريس والھيئة  -
وضع القرار النھائي  –اختيار أفضل الحلول  –اقتراح بدائل  –جمع بيانات : المعاونة

.(  

 ):Case study( التعلم عن طريق دراسة حالة .٥

في ھذا ا5سلوب يتم تطبيق ما تم دراسته نظريا في صورة عملية من خCل دراسة حالة 
. واقعية كانت أم خيالية قام بوضعھا عضو ھيئة التدريس لتخدم الغرض من العملية التعليمية

تلخيص  –بناء ا�ستنتاجات  –ترتيب ا5فكار  –وذلك يمنح الطالب القدرة على التحليل 
  .إيجاد الحلول –سية النقاط ا5سا

 ):Practical work( الدراسة العملية .٦

بعض المقررات التي تدرس بالمعھد العالي للصحة العامة لھا جزء تطبيقي بالمعامل 
الملحقة بالقسم أو بالمستشفيات أو الوحدات الصحية خارج المعھد وفي ھذا ا5سلوب يقوم 

يس وتحت إشرافه كما يقوم بتسجيل الطالب بتطبيق ما تم شرحه من قبل عضو ھيئة التدر
  .نتائجه وعرضھا في صورة تقرير

 ):Role play(تمثيل ا�دوار  .٧

يتم استخدام ذلك ا5سلوب في بعض المقررات خصوصا في مواد التثقيف الصحي 
كما يتم . والمقررات التي تھدف إلى تقديم المشورة الصحية لمن يحتاجھا من أفراد المجتمع

  .ختلف المقررات المتعلقة مجا�ت الصحة العامة المختلفةاستخدامه أيضا في م

 :(Discussion)المناقشة  .٨

عضو ھيئة التدريس و الطCب في موقف إيجابي حيث  ھي عبارة عن أسلوب يكون فيه
تبادل اOراء المختلفة لدى الطCب ثم يعقب  أنه يتم طرح القضية أو الموضوع ويتم بعده

غير صائب ويبلور كل ذلك في  ا ھو صائب وبما ھوعضو ھيئة التدريس على ذلك بم
  .نقاط حول الموضوع أو المشكلة

  

  :أھمية المناقشة

 تساعد على التمكن من موضوع المناقشة مع خلق أتجاه ايجابي نحوه -

 تنمي مھارات ا5ستماع و الحديث وتبادل ا�راء ومھارات الفريق -

 تحصل على التغذية الراجعة مباشراً  -

 
 :(Brain storming)العصف الذھني .٩

والمجموعات لحل مشكلة  ويقصد به توليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية من ا5فراد       
في حالة من اDثارة  أي وضع الذھن. معينة، وتكون ھذه ا5فكار واOراء جيدة ومفيدة 

المشكلة أو الموضوع  للتفكير في كل ا�تجاھات لتوليد أكبر قدر من ا5فكار حول
  . وا5فكار وح ، بحيث يتاح للفرد جو من الحرية يسمح بظھور كل اOراءالمطر

  :ھناك أربع قواعد أساسية للعصف الذھني ھي

وقت �حق  وھذا يعني أن الحكم المضاد لQفكار يجب أن يؤجل حتى: النقد المؤجل -
 حتى � نكبت أفكار اOخرين وندعھم يعبرون عنھا ويشعرون بالحرية لكي يعبروا

 .اسيسھم وأفكارھم بدون تقييمعن أح
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 وأوسع كان ھذا أفضل فكلما كانت ا5فكار أشمل: الترحيب با�نطCق الحر -

 .المفيدة كلما ازداد عدد ا5فكار ارتفع رصيد ا5فكار: الكم مطلوب -

إلى  فالمشتركون باDضافة: التركيب والتطوير عامCن يكون السعي Dحرازھما -
خمنون الطرق التي يمكنھم بھا تحويل أفكار مساھمتھم في أفكار خاصة بھم ي

 إلى أفكار أكثر جودة أو كيفية إدماج فكرتين أو أكثر في فكرة أخرى اOخرين

 .أفضل

 

 :التعليم المعتمد على المصادر التقنية .١٠

  التعليم بمساعدة الحاسوب

  التعليم بمساعدة البريد اDلكتروني 

 (chatting)التخاطب عبر برامج المحادثة 

 ا�فتراضي  الصف

  الفيديو التفاعلي 

 الوسائط السمعية والبصرية 

 ( www )الشبكة المعلوماتية العالمية
 

 :أسلوب التعلم الذاتي .١١

إن لمركز مصادر التعلم دور كبير في تدعيم أساليب التعليم الذاتي التي تعتمد على      
ن قدرته على التي تزيد م، تعلم االطالب الفرد في ضوء قدراته وسرعته الذاتية 

ا�عتماد على نفسه وتيسر له تعلم المفاھيم والحقائق والخبرات التي قد يصعب علية 
  . تعلمھا وسط الجماعة

 
 :التعلم باHكتشاف .١٢

ھو عملية تفكير تتطلب من الفرد إعادة تنظيم المعلومات المخزونة لديه وتكييفھا بشكل 
  .ن قبليمكنه من رؤية عCقات جديدة لم تكن معروفة لديه م

ويمكن تعريف التعلم با�كتشاف على انه التعلم الذي يحدث كنتيجة لمعالجة الطالب 
المعلومات وتركيبھا وتحويلھا حتى يصل إلى معلومات جديدة حيث تمكن الطالب من 
تخمين او تكوين فرض او ان يجد حقيقة باستخدام عمليات ا�ستقراء او ا�ستنباط او 

 .تكمال او اية طريقة اخرىباستخدام المشاھدة وا�س

وتعتبر طريقة التعلم با�كتشاف من اروع الطرق التي تساعد الطلبة على اكتشاف 
ا�فكار والحلول بانفسھم وھذا بدوره يولد عندھم شعورا بالرضى والرغبة في مواصلة 

  .العلم والتعلم ويفسح لھم المجال �كتشاف افكار جديدة بانفسھم

  : فأھمية التعلم باHكتشا

يساعد ا�كتشاف المتعلم في تعلم كيفية تتبع الد�ئل وتسجيل النتائج وبذا يتمكن من  -١
  .التعامل مع المشكCت الجديدة

يوفر للمتعلم فرصا عديدة للتوصل إلى استد��ت باستخدام التفكير المنطقي سواء  - ٢
  .ا�ستقرائي أو ا�ستنباطي

مل على المستويات العقلية العليا كالتحليل والتركيب يشجع ا�كتشاف التفكير الناقد ويع - ٣
  .والتقويم

  .يعّود المتعلم على التخلص من التسليم للغير والتبعية التقليدية - ٤

  .يحقق نشاط المتعلم وإيجابيته في اكتشاف المعلومات مما يساعده على ا�حتفاظ بالتعلم - ٥
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  .يساعد على تنمية اDبداع وا�بتكار - ٦

يد من دافعية الطالب نحو التعلم بما يوفره من تشويق وإثارة يشعر بھا المتعلم أثناء يز - ٧
  .اكتشافه للمعلومات بنفسه

  

 :أنواع اHكتشاف

عضو ھناك عدة طرق تدريسية لھذا النوع من التعلم بحسب مقدار التوجيه الذي يقدمه 
 : وھي ھيئة التدريس للطلبة

  ا�كتشاف الموجه - ١

لمتعلمين بتعليمات تكفي لضمان حصولھم على خبرة قيمة ، وذلك يضمن وفيه يزّود ا
نجاحھم في استخدام قدراتھم العقلية �كتشاف المفاھيم والمبادئ العلمية ، ويشترط أن 

  يدرك المتعلمون الغرض من كل خطوة من خطوات ا�كتشاف

  ا�كتشاف شبه الموجه - ٢ 

ا بعض التوجيھات العامة بحيث � يقيده و� وفيه يقدم المعلم المشكلة للمتعلمين ومعھ
  .يحرمه من فرص النشاط العملي والعقلي ، ويعطي المتعلمين بعض التوجيھات 

  ا�كتشاف الحر - ٣

وھو أرقى أنواع ا�كتشاف ، و� يجوز أن يخوض به المتعلمين إ� بعد أن يكونوا قد 
لة محددة ، ثم يطلب منھم مارسوا النوعين السابقين ، وفيه يواجه المتعلمون بمشك

  .الوصول إلى حل لھا ويترك لھم حرية صياغة الفروض وتصميم التجارب وتنفيذھا 

  

  : دورعضو ھيئة التدريس في التعلم باHكتشاف

تحديد المفاھيم العلمية والمبادئ التي سيتم تعلمھا وطرحھا في صورة تساؤل أو  -١
  .مشكلة 

  .لتنفيذ المقرر  إعداد المواد التعليمية الCزمة -٢

صياغة المشكلة على ھيئة أسئلة فرعية بحيث تنمي مھارة فرض الفروض لدى  -٣
  .المتعلمين 

  .تحديد ا5نشطة أو التجارب ا�كتشافية التي سينفذھا المتعلمون  -٤

  .تقويم المتعلمين ومساعدتھم على تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدة  -٥

  

  :  طرق اHكتشاف

  :ا�ستقرائيا�كتشاف  -١

او مبدأ ما من خCل دراسة مجموعة من ا�مثلة النوعية لھذا المفھوم او المبدأ ويشتمل 
وھي التي يتم بھا اكتشاف مفھوم ھذا ا�سلوب على جزئين ا�ول يتكون من الد�ئل التي 
تؤيد ا�ستنتاج الذي ھو الجزء الثاني وقد تجعل الد�ئل ا�ستنتاج موثوق به إلى اي 

كانت وھذا يتوقف على طبيعة تلك الد�ئل وھناك عمليتان يتضمنھا اي درس  درجة
  اكتشساف استقرائي ھما التجريد والتعميم

  : ا�كتشاف ا�ستد�لي-٢

ھي التي يتم فيھا التوصل إلى التعميم او المبدأ المراد اكتشافه عن طريق ا�ستنتاج 
اح ھذا النوع ھو قدرة المعلم على المنطقي من المعلومات التي سبق دراستھا ومفتاح نج

توجيه سلسلة من ا�سئلة الموجه التي تقود الطلبه إلى استنتاج المبدأ الذي يرغب عضو 
ھيئة التدريس في تدريسه ابتدائا من ا�سئلة السھلة وغير الغامضه ويتدرج في ذلك حتى 

 الوصول إلى المطلوب 

 
  ):Master/Doctor Thesis(رسالة الماجستيرأوالدكتوراة  .١٣

وبعد أن يتم تنمية مھارات التعلم الذاتي والتفاعلي عند الطالب من حيث مھارة التعلم 
المستمروالقدرة على أخذ القرارات وا�عتماد على النفس تطبيق المادة العلمية المدروسة في 
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المجا�ت المختلفة، بذلك يكون الطالب مؤھC للبدء في رسالة الماجستير أو الدكتوراة 
اصة به فيتم صقل ھذه المھارات أكثر وأكثر 5ن   الخطوات التي يمر بھا الطالب من الخ

تحليل  –إنجازالجزء العملي من الرسالة  -حيث كتابة خطة بحث للماجستير أو الدكتوراة 
كتابة الرسالة بأسلوب علمي سليم ، كل تلك الخطوات  –النتائج التي قام بالحصول عليھا 

  .تي وتفاعلي مع أعضاء ھيئة التدريس المشرفين على الرسالةتتم بأسلوب تعلم ذا

  :الخ7صة

عملية  ركة فيمدخل يتيح للطالب التفاعل والمشا البنائية و ھو التدريس التفاعلي من طرق التعلم
والتأمل وحل  التعلم من خCل لعب ا5دوار والمحكاة والقيام بمھارات التحدث و القراءة

التعاوني وغيرھا من ا�نشطة  والتعلم المشكCت والعمل في مجموعات صغيرة ودراسة الحالة
ويھدف الى بناء التفكير الناقد لدى الطCب ويتضمن  .الطCب  تطبيق ما تعلموه التي تتطلب من

 –ا�ستنتاج  –القارنة  –ا�ستنتاج  – التصنيف –المقارنة  –التحليل  –مھارات المCحظة 

  .وإصدار ا5حكام

 - لعب ا5دوار –المجموعات  – تعليم ا5قران –الذھني  العصف:استراتيجات التعلم التفاعلي  

  . حل المشكCت –الزيارات  –المشروعات – خرائط المفاھيم –دراسة الحالة 

وجدير بالذكر أن سياسة التعليم والتعلم بالمعھد العالي للصحة العامة قائمة أساسا 
بھدف تخريج طالب يتمتع  على التعليم الذاتي والتفاعلي وأساليب مختلفة للتعليم والتعلم

  . بالصفات المطلوبة في الحاصلين على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة
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  لكشف المبكر و دعم وتتبع الط7ب المتعثرينا
  

ق مع المرشدين ا5كاديميين للطCب لجنة شئون الطCب و التدريب الميدانى بالتنسيتقوم 
      :و دعم و تتبع الطCب المتعثرين عن طريق إتباع اOلية التاليةبالكشف المبكر 

Hأو:  
يتم توزيع إستبيان على جميع الطCب لمعرفة الطCب المتعثرين من وجھة نظر الطالب  -١

  .خCل الفصل الدراسي

يتم تفريغ استمارات اDستبيان لمعرفة الطCب اللذين يحتاجون إلى مساعدة خCل الفصل  -٢
  .سي مع الوقوف على أسباب التعثرالدرا

تشكل لجنة منبثقة من أعضاء لجنة شئون الطCب و التدريب الميدانى لمتابعة أسباب التعثر  -٣
  .و محاولة وضع الحلول المناسبة لھا

  :ثانيا
مراجعة نتيجة الفصل الدراسي عقب ظھورھا و تحديد الطCب الراسبون فى مادتين أو  -١

  .أكثر

  .إلى مجموعات حسب ا5قسام و التخصصات المختلفة داخل ا5قسام يقسم الطCب -٢

يتم إختيار عدد من أعضاء لجنة شئون الطCب و التدريب الميدانى لمقابلة الطCب  -٣
  .المتعثرين فى سرية تامة وأخذ موافقتھم على متابعة حالتھم

  .تحديد مواعيد مناسبة لمقابلة الطCب و بحث أسباب التعثر -٤

  .م وضع مقترحات حلول بناءا على أسباب التعثريت -٥

  .يتم ترتيب مقابCت مع أعضاء ھيئة التدريس إذا لزم ا5مر -٦

تستمر متابعة الطCب فى الفصل الدراسي التالى كل شھر للوقوف على مدى تقدمھم فى  -٧
  .الماد

الطCب فى المواد مقابلة أعضاء ھيئة التدريس فى الفصل الدراسى التالى لمعرفة مدى تقدم  -٨
  .المختلفة

تقييم الطCب المتعثرين بعد إنتھاء الفصل الدراسي التالى و الوقوف على مدى فاعلية   -٩
  .اOليات التى طبقت لمساعدة الطCب عن طريق نتيجة اDمتحان

  . يتم تبنى اOليات الناجحة فى مساعدة الطCب ونبذ اOليات ا5خرى -١٠

  
  للصحة العامة لدعم الط7بسياسة المعھد العالى 

  

  :الدعم المادى للط7ب
  :يقوم المعھد بتقديم الدعم المادى للطCب بناءا على ما يلى

يقوم الطالب بتقديم طلب للدعم المالى موجه لوكيل المعھد لشئون الدراسات العليا و  •
  .البحوث

• Dب لدراسة الحالة اCجتماعية فى يقوم وكيل المعھد بعرض الطلب على لجنة شئون الط

سرية تامة و تقديم التوصية بقبول أو رفض الطلب لوكيل المعھد لشئون الدراسات العليا 

  .و البحوث

يكون الدعم المادى لعدد بحد أقصى إثنين من الطCب سنويا ويعاد النظر فى ھذه  •
  .السياسة سنويا

المستوى إذا تساوى الطCب فى المستوى اDجتماعي تتم المفاضلة بينھم بناءا على  •
  .الدراسى

  .تقوم اللجنة بتوفير المذكرات الدراسية مجانا لطلبة الدعم المادى •

  .بشرط موافقة الجامعة من المصاريف الدراسية% ٥٠يكون الدعم المادى  •
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  :الدعم الصحى

  .يقوم المعھد بدعم الطCب صحيا ويشتمل على دعم طبى و دعم نفسى

  :الدعم الطبى

يا بالمعھد بالتامين الصحى و لديھم القدرة على اDستفادة يتمتع طCب الدراسات العل   •
يتم . من خدمات التامين بالعيادات الصحية التابعة للجامعة كذلك مستشفى طلبة الجامعة

إعCن وإرشاد الطCب عن ھذه الخدمات من خCل دليل الطCب، اللقاء التعريفى 
 .أثناء التسجيل الطCبى بالمعھد و كذلك إدارة شئون الدراسات العليا

  

الحا�ت الطارئة يتم التعامل معھا من خCل العيادة المتكاملة بالمعھد حيث يقوم  •

الطبيب المتواجد بالعيادة بالتعامل الفورى مع الحا�ت الطارئة أو تحويلھا إلى عيادات 

  .الجامعة إذا لزم ا5مركما تقدم العيادة الخدمات الوقائية للطCب و أسرھم

  : سىالدعم النف

يتم تقديم الدعم و المشورة لمن يحتاج إليھا من الطCب من خCل عيادة الصحة النفسية  

  .بالمعھد
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Public Health Orientation Courses (Core Courses): 

Student should fulfill a total of 13 credit hours compulsory courses: 

15001, 15002, 15003,15004,15005,15006. 
 

Required Courses of the Core Course (Orientation courses in public health) 
 

Code Course Title Theoretical 
Practical/  
Clinical 

 

Field 

Credit 

Hours 
Prerequisites  

15001 Epidemiology & Biostatistics 

  الوبائيات واDحصاءات الحيوية

2.5 
 

1 

 3  

15002 
 Man & Environment 

  اDنسان والبيئة

3.5 1 
 

4  

15003 
Behavioral Sciences in Public 

Health 

  العلوم السلوكية في الصحة العامة

1  

 

1  

15004 Health Care System 

  الرعاية الصحية

2  
 

2  

15005 
Health Survey  

  المسح الصحي

2  
 

2  

15006 

Field Work 

    التدريب الحقلي

 

4 

 

1  15005 

Total      13  
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Department of Epidemiology  
Master of Epidemiology 
 

Student should fulfill a total of 45 credit hours:  
1- Compulsory courses (33 credit hours): Core courses = 13 Credit Hours,  

Departmental courses : 20 Credit Hours 
        1501601, 1501602, 1501603, 1501604, 1501605, 1501606, 1501701, 1500701.  
2- Elective courses = 6 Credit Hours 

    1501607, 1501702, 1501703, 1501608, 1501704, 1501705, 1501610, 1501609, 
1501706, 1501707. 

3- Thesis = 6 Credit Hours 
 

Required Courses for Epidemiology Master (33 hours) 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 
Hours 

 Core Courses   13 

1501601 
Epidemiology, Prevention and Control of 
Communicable Diseases 

  الوقاية و المكافحة، وبائية ا5مراض المعدية

3  3 

1501602 
Epidemiology of Zoonotic Diseases 

  وبائية ا5مراض المشتركة

2  2 

1501603 
Cardiovascular Disease Epidemiology 

  وبائية أمراض القلب و ا5وعية الدموية

2  2 

1501604 
Cancer Epidemiology 

  وبائية السرطان

2  2 

1501605 
Epidemiologic Research Methods (I) 

  (I)طرق البحث الوبائية 

2  2 

1501606 
Surveillance and Epidemiological Investigation 

  الترصد و التقصي الوبائي

2  2 

1501701 
Special Studies 

  دراسات خاصة

4  4 

1500701 
Research Methodology 

  طرق البحث

2 2 3 

Total    33 

 

Elective Courses  
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 
Hours 

1501607 
Infection Control 

  مكافحة العدوى

2  2 

1501702 
Pharmaco – epidemiology 

  الوبائيات الصيد�نية

2  2 

1501703 
Epidemiology of Dental Diseases and 
Conditions 

  وبائية أمراض ا5سنان

2  2 

1501608 
Clinical course in infectious diseases 

  مراض المعديةمقرر إكلينيكي في ا5

1 2 2 

1501704 
Bioterrorism 

  اDرھاب البيولوجي

2  2 

1501705 
HIV/AIDS epidemiology 

  وبائية متCزمة العوز المناعي المكتسب

1  1 

1501609 
Disaster Epidemiology  

  وبائية الكوارث

2  2 

1501610 
Metabolic Diseases Epidemiology 

  ائيوبائية أمراض التمثيل الغذ

2  2 

1501706 
Injury epidemiology 

  وبائية اDصابات

2  2 

1501707 
Epidemiology of mental and behavioral 
disorders 

  وبائية اDضطرابات النفسية و السلوكية

1  1 
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Department of Biostatistics  

Master of Biostatistics  

 
Student should fulfill a total of 45 credit hours:  

1. Compulsory courses (33 credit hours): Core courses = 13 Credit Hours , 

Departmental courses : 20 Credit Hours 

1502601, 1502602, 1502603, 1502604, 1505605, 1502606, 1502607, 1502701, 1500701 

2. Elective courses = 6 Credit Hours 

1502608, 1502709, 1502610, 1502611, 1502612, 1501613,   1502614, 1502615, 

1502616, 1502702, 1502703, 1502704, 1502705. 

 

Required Courses for Master Biostatistics (33 hours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

hours 
Prerequisites 

 Core course   13  

1502601 
Sampling and survey techniques 

  2 2 1 العينات وطرق المسح

1502602 
Probability distributions 

 التوزيعات اDحتمالية
1 1 1.5  

1502603 
Statistical Inference 

 1502602 2 2 1 اDستد�ل اDحصائى

1502604 
Demography 

 علم السكان
0.5 1 1  

1502605 
Statistical health information 
system 

 نظم المعلومات الصحية ا�حصائية
1 2 2  

1502606 

Introduction to computer 
technology and its applications 

مقدمة عن تكنولوجيا الحاسب اOلى 
  وتطبيقاته

1 2 2  

1502607 

Statistical software computer 
packages (Program 1) 

البرنامج ا5ول من مجموعة برامج 
 سب اOلى اDحصائيةالحا

1 3 2.5  

1500701 
Research methodology 

  طرق بحث

2 2 3  

1502701 
Special studies  

  دراسات خاصة

2 4 4  

Total    33  
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Elective Courses 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

hours 
Prerequisites 

1502608 

Time series analysis and its 

applications 
 تحليل السCسل الزمنية وتطبيقاتھا

0.5 1 1  

1502609 
Survival analysis 

 تحليل البقاء
0.5 1 1  

1502610 
Non parametric statistics 

 الطرق اDحصائية الCمعلمية
1 2 2 1502603 

1502611 
Database design and 
management 

 ياناتتصميم وإدارة قواعد الب
1.5 3 3  

1502612 
Registration of Vital Events 

 تسجيل ا5حداث الحيوية
1.5 3 3  

1502613 
Statistical health economics 

 إحصائيات اDقتصاد الصحى
1 2 2  

1502614 
Seminars in statistical methods 

 حلقات دراسية فى الطرق اDحصائية
3  3  

1502615 

Statistical software computer 
packages (Program 2) 

البرنامج الثانى من مجموعة برامج 
 الحاسب اOلى اDحصائية

1.5 2 2.5  

1502616 

Statistical software computer 
packages (Program 3) 

البرنامج الثالث من مجموعة برامج 
 الحاسب اOلى اDحصائية

1.5 2 2.5  

1502702 
Quality measurement of research 
tools 

 قياس جودة أدوات البحث
  2  

1502703 
Analysis of Variance 

  تحليل التباين

  2  

1502704 
Categorical data analysis 

  2   تحليل البيانات الوصفية

1502705 
Statistical mathematics 

 رياضيات إحصائية
  2  

  



-٣٧- 

Department of Tropical Health Department 

Master of Parasitology & Medical Entomology 
 

Student should fulfill a total of 45 credit hours:  

1. Compulsory courses (33 credit hours): Core courses = 13 Credit 

Hours, Departmental courses : 20 Credit Hours 
1503(1)601,1503(1)602,1503(1)603,1503(1)604,1503(1)605,1503(1)606, 

1503(1)607,1503(1)608,1503(1)609,1503(1)610,1503(1)611,1503(1)701, 1500701.  
2. Elective courses = 6 Credit Hours 

1503(1)612, 1503(1)613,1503(1)614,1503(1)615,1503(1)616,1503(1)617, 1503(1)618, 

1503(1)619, 1503(1)620, 1503(1)621, 1503(1)622, 1503(1)623, 1503(1)624, 

1503(1)702,1503(1)703, 1503(1)704, 1503(1)705, 1503(1)706, 1503(1)707, 1503(1)708, 

1503(1)709, 1503(1)710, 1503(1)711, 1503(1)712, 1503(1)713, 1503(1)714, 1503(1)715, 

1503(1)716, 1503(1)717, 1503(1)718. 
 

Required Courses for Master of Parasitology & Medical Entomology (33 hours) 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

hours 
Prerequisites 

 Core Course   13  

1503(1)601 

Fundamentals of Parasitology & 
Medical entomology.  
 أساسيات علم الطفيليات و الحشرات الطبية

1 1 1.5  

1503(1)602 
Helminthology.  

 .علم الديدان الطفيلية
1 1 1.5 1503(1)601 

1503(1)603 

Protozoology.  
 601(1)1503 1.5 1 1 .علم الطفيليات وحيدة الخلية

1503(1)604 
Medical entomology.  

 .علم الحشرات الطبية
1 1 1.5 1503(1)601 

1503(1)605 
Parasitic zoonoses.  

 .لية المشتركةا5مراض الطفي
1  1 1503(1)601 

1503(1)606 
Diagnostic parasitology  

 تشخيص الطفيليات
0.5 2 1.5 1503(1)601 

1503(1)607 

Integrated control of parasitic 
infections 

  .المكافحة المتكاملة للعدوى بالطفيليات
0.5  0.5 1503(1)601 

1503(1)608 

Immunology of parasitic 
infections.  

 المناعة والعدوى بالطفيليات
1  1 1503(1)601 

1503(1)609 
Critical readings in parasitology 

  ..قراءات نقدية فى علم الطفيليات
0.5  0.5 1503(1)601 

1503(1)610 
Ecology of parasites and vector.  

 .إيكولوجية الطفيليات وناقCت المرض
0.5  0.5 1503(1)601 

1503(1)611 
Snail-parasite interaction.  

 علم القواقع
0.5 1 1 1503(1)601 

 

1503(1)701 

Special studies   

  دراسات خاصة

2 4 4  

1500701 
Research Methodology 

 لبحث طرق  ا
2 2 3  

Total    33  
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Elective courses 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 
hours 

Prerequisites 

1503(1)612 

Survey and surveillance of 
parasitic diseases.  

 .المسح والترصد لQمراض الطفيلية

0.5 1 1  

1503(1)613 

Quality assurance in diagnosis 
of parasitic diseases.  

 .توكيد الجودة فى تشخيص الطفيليات
0.5 1 1  

1503(1)614 

Parasitology & Medical  
entomology  

 .الطفيليات والحشرات الطبية
� � �.5  

1503(1)615 
Biology of parasites & vectors. 
  بيولوجية الطفيليات وناقCت ا5مراض

1 � �.5  

1503(1)616 
Sanitary Parasitology.  

 .الطفيليات واDصحاح البيئى
0.5 1 1  

1503(1)617 

Age & gender in relation to 
parasitic diseases. 
 .عCقة السن والنوع با5مراض الطفيلية

1 0 1  

1503(1)618 
Food-borne parasites.  

 .الطفيليات المنقولة عن طريق الغذاء
1 0 1  

1503(1)619 
Water and parasitic infections. 

  الماء وا5مراض الطفيلية
0.5 1 1  

1503(1)620 
Soil-transmitted parasites.  

 .لطفيليات المنقولة عن طريق التربةا
1 0 1  

1503(1)621 
Emerging parasitic diseases.  

 ا5مراض الطفيلية المستجدة
1 0 1  

1503(1)622 
Opportunistic parasites. 

  الطفيليات اDنتھازية
1 0 1  

1503(1)623 

Parasitic infection and 
nutrition.  

 .ةاDصابة بالطفيليات والتغذي
1 0 1  

1503(1)624 

Parasitic infections and 
warfare.  

 .اDصابات الطفيلية والحرب
1 0 1  

 

1503(1)702 

 

Advanced diagnostic 
parasitology. 

  .مقرر متقدم فى تشخيص الطفيليات
0.5 1 1 1503(1)606 

1503(1)703 
Rodent parasite interactions.  

 لقوارضالتفاعل بين الطفيليات وا
1 2 2  

1503(1)704 
Vector-parasite interaction.  

 .التفاعل بين الطفيل وناقل المرض
1 2 2  

1503(1)705 

Tropical health and 
Parasitology.  

 صحة المناطق الحارة والطفيليات
1 2 2  

1503(1)706 
Clinical parasitology.  

 .الطفيليات اDكلينيكية
1 1 1.5 For physicians 

1503(1)707 
Intestinal parasites. 

  الطفيليات المعوية
1 1 1.5  
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Master of Parasitology & Medical Entomology                                     Elective courses 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 
hours 

Prerequisites 

1503(1)708 
Blood parasites.  

 طفيليات الدم
1 1 1.5  

1503(1)709 
Tissue parasites. 

  .طفيليات ا5نسجة
1 1 1.5  

1503(1)710 
Sexually transmitted parasites. 
  الطفيليات التى تنتقل باDتصال الجنسى

0.5 1 1  

1503(1)711 

Clinical trials in parasitic 
diseases.  

 .مراض الطفيليةالتجارب اDكلينيكية فى ا5
1 2 2  

1503(1)712 
Medical importance of 
Diptera.  
 .ا5ھمية الطبية للحشرات ثنائية ا5جنحة

1 1 1.5  

1503(1)713 

Genetics of parasites and 
vectors 

لتركيب الوراثى للطفيليات وناقCت ا
  ..ا5مراض

1  1  

1503(1)714 
Molecular biology and 
parasitology.  

 .البيولوجية الجزيئية وعلم الطفيليات
0.5 1 1  

1503(1)715 

New trends in vaccination for 
parasitic infections.  

ا�تجاھات الجديدة فى التلقيح ضد 
 .اDصابات الطفيلية

1  1  

1503(1)716 

Cost effectiveness analysis in 
parasitic infections.  

صادية فى ا5مراض تحاليل الجدوي اDقت
 .الطفيلية

1  1  

1503(1)717 
Capacity building in the field 
of parasitology.  

 بناء القدرات فى مجال الطفيليات
1  1  

1503(1)718 
Role of women in parasitic 
infections. 

  دور المرأة فى العدوى بالطفيليات
1  1  
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Master of Tropical Health 
 

Student should fulfill a total of 45 credit hours:  

1- Compulsory courses (33 credit hours): Core courses = 13 credit hours 

Departmental courses = 20 credit hours 

     1503(2)601, 1503(2)602, 1503(2)603, 1503(2)604, 1503(2)605, 1503(2)606, 

1503(2)607, 1503(2)608, 1503(2)701, 1500701  

2- Elective courses = 6 credit hours 

1503(2)609, 1503(2)610, 1503(2)611, 1503(2)612, 1503(2)613, 1503(2)614,           

1503(2)615, 1503(2)616, 1503(2)617, 1503(2)618, 1503(2)619, 1503(2)620, 

1503(2)621, 1503(2)622, 1503(2)623, 1503(2)702, 1503(2)703, 1503(2)704, 

1503(2)705, 1503(2)706, 1503(2)707, 1503(2)708 

3- Thesis = 6 Credit Hours 
 

Required Courses for Master of Tropical Health (33 hours) 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 
hours 

Prerequisites 

 Core course   13  

1503(2)601 

Basics and Classifications of 
Infectious Diseases 
أساسيات والتقسيمات المختلفة لQمراض 

 المعدية

2 - 2  

1503(2)602 
Endemic Diseases in Egypt 

 ا5مراض المتوطنة في مصر
1 2 2 

 

1503(2)603 
Non-Communicable Tropical 
Diseases 

 أمراض المناطق الحارة غير المعدية 
1 2 2 

 

1503(2)604 
Pediatric Tropical Health  

 2 2 1 صحة ا5طفال في المناطق الحارة
 

1503(2)605 
Disease Control in Developing 
Countries 

 التحكم في المرض في الدول النامية
1 - 1  

1503(2)606 

Approach to Health Problems 
in the Tropics 

المناطق التعامل للمشاكل الصحية في 
 الحارة

1 1 1.5  

1503(2)607 
Basic Immunology and 
vaccinology in the Tropics 

 أساسيات المناعة في المناطق الحارة
1 - 1 

 

1503(2)608 
Basic Hepatology 

 1.5 1 1 أساسيات علم الكبد
 

1500701 
Research Methodology 

 طــرق البحــث
2 2 3 

 

1503(2)701 
Special Studies 

  دراســـات خاصــة

2 4 4 
 

Total    33  

 

Elective courses 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

hours 
Prerequisites 

1503(2)609 
Vector-Borne Diseases 

ا5مراض التي تنتقل عن طريق ناقCت 
 ا5مراض

1 1 1.5 
 

1503(2)610 
Tropical Zoonoses 

 تركة بين اDنسان و الحيوانا5مراض المش

 فى المناطق الحارة
1 1 1.5 

 

1503(2)611 
Blood-Borne Diseases 

 1 - 1 ا5مراض التي تنتقل عن طريق الدم
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Master of Tropical Health                                                                      Elective courses 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

hours 
Prerequisites 

1503(2)612 
Food and Water-borne Diseases 

 ا5مراض التي تنتقل عبر الماء و الطعام
1 - 1 

 

1503(2)613 

Sexually Transmitted Diseases and 

HIV 

ا5مراض التي تنتقل بالممارسة الجنسية و 
لمناطق في ا مرض نقص المناعة المكتسبة

 الحارة

1 1 1.5 

 

1503(2)614 

Emerging and Re-emerging 

infectious Diseases 

ا5مراض التي يتوقع زيادة معد�تھا في 
 السنوات القليلة القادمة

1 - 1 

 

1503(2)615 

Health in Disasters and Refugee 

Health  

المشاكل الصحية أثناء الكوارث و صحة 
 الCجئين

1 - 1 

 

1503(2)616 

Nosocomial Infection Control 

 - 1 التحكم في العدوى التي تنتقل في المستشفيات

 

 

1 

 

1503(2)617 

Non-Infectious conditions 

Associated with International 

Travel  

الحا�ت غير المعدية المصاحبة للترحال 
 الدولي

1 - 1 

 

1503(2)618 
Viral Hepatitis 

 فيروسيإلتھاب الكبد ال
1 - 1 

 

1503(2)619 
Diarrhoeal Diseases 

 1 - 1 أمراض اDسھال
 

1503(2)620 
Malaria 

 المCريـــا
1 1 1.5 

 

1503(2)621 Tropical Health Seminars 1  1  

1503(2)702 

Applied Surveillance and Problem 

Solving in the Tropics 

شاكل المسح البيئي التطبيقي و مناقشة حل الم
 الصحية في المناطق الحارة

1 2 2 

 

1503(2)70� 
Tropical Viral Diseases 

 ا5مراض الفيروسية في المناطق الحارة
1 - 1 

 

1503(2)704 
Tropical Bacterial Diseases 

 ا5مراض البكتيرية في المناطق الحارة
1 - 1 

 

1503(2)705 

Tropical Parasitic Diseases of 

Public health importance 

ا5مراض الطفيلية ذات ا5ھمية للصحة 
 العامة

1 1 1.5 
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Master in Vector Control &Pesticide Risks:   
Students should fulfill a total of 45 credit hours:  

1.Compulsory courses (33 credit hours): Core courses 13 credit hours, 

Departmental course 20 credit hours.  

1503(3)601, 1503(3)602, 1503(3)603, 1503(3)604, 1503(3)605, 1503(3)606, 

1503(3)607, 1503(3)608, 1503(3)701, 1503(3)702, 1503(3)703, 1503(3)704.  

2. Elective courses. 6 credit hours.  

 1503(3)621, 1503(3)622, 1503(3)623, 1503(3)624, 1503(3)625, 1503(3)626, 

1503(3)627, 1503(3)628, 1503(3)721.               

3- Thesis= 6 Credit hours. 1503(3)799              
 

Compulsory Courses for Master of Vector Control &Pesticide Risks (33 Credit hours): 
 

Code  Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

 Core courses   13  

1503(3)601 

Vector Biology and Public 

Health Importance.           

وأھميتھا في حيوية ناقCت ا5مراض 
  الصحة العامة

1 2 2 --- 

1503(3)602 
 Comprehensive Vector Control                         

  ض   المكافحة الشاملة لناقCت ا5مرا

2 0 2 601 

1503(3)603 

Pesticides Chemical Structure 

and Classification         

 التصنيف و التركيب  الكيمائي للمبيدات  
1 0 1 --- 

1503(3)604 
Mode of Action of Pesticides.                            

.طريقة تأثير المبيدات  

1 0 1 603 

1503(3)605 

Pesticide residues and their 

Environmental Impact. 

  متبقيات المبيدات و أثرھا البيئي 

2 0 2 603 

1503(3)606 

Pesticides Resistance and 

Selectivity                     

.اختيارية و مقاومة المبيدات       

1 1 1.5 --- 

1503(3)607 
Pesticides Evaluation and Formulation 

و تجھيز  المبيدات          تقييم   

1 2 2 --- 

1503(3)608 

Equipments Used in the Field of 

Vector Control  

مجال مكافحة  المعدات المستخدمة في
   .                    ناقCت ا5مراض

1 1 1.5 602 

1503(3)701 Special studies 3  3  

1503(3)702 

Vector Sampling, Identification 

& Incrimination 

أخذ العينات  و التعريف   وتجريم ناقCت 
  .ا5مراض

1 2 2 601 

1503(3)703 

 Monitoring and Evaluation of 

Vector Control Activities.  

مراقبة وتقييم أنشطة مكافحة ناقCت 
. ا5مراض  

1  1 601,602 

1503(3)704 
Pesticide Risk Assessment. 

  .                     لمبيداتتقييم مخاطر ا

1 0 1 603,604 

Total    33  
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Elective Courses: 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

1503(3)621 

New Strategies in the Field of 

Vector Control.  

التوجھات الحديثة في  مجال مكافحة 
              .  ناقCت ا5مراض

2 0 2 601,602 

1503(3)622 

Genetic Methods in the Field of  

vector Control                        

في مكافحة ناقCت  ةالطرق الو راثي
.ا5مراض  

1 0 1 601 

1503(3)623 
Biopesticides   

  .           المبيدات الحيوية

1 0 1 601 

1503(3)624 

General Toxicology of 

Pesticides 

   .علم سمية المبيدات العام

2 0 2 603,604 

1503(3)625 

Fate of Pesticides in the 

Environment.     

 . مصير المبيدات في  البيئة

2 0 2 603 

1503(3)626 

Integrated Vector/Pest 

Management.               

  .أداره المكافحة المتكاملة 

1 0 1 
601,602 

610,611 

1503(3)627 
 Vector Ecology and Behavior.  

. تبيؤ و سلوك ناقCت ا5مراض  

1 0 1 601 

1503(3)628 

Principles of   Pesticide Risk 

Analysis.   

  .أساسيات تحليل مخاطر المبيدات

1 0 1 603,604 

1503(3)721 
Critical Reading.    

.قراءات نقدية                          
1 0 1 --- 
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Master of Primary Health Care  
Students should fulfill a total of 45Credit Hours: 

1. Compulsory courses (33 credit hours): Core Courses = 13 Credit Hours, 

Departmental courses: 20 Credit Hours 

 1503(4)601, 1503(4)602, 1503(4)603, 1503(4)604, 1503(4)605,   1503(4)606,      

1503(4)607,   1503(4)608,     1503(4)609, 1503(4)701, 1500701 

2- Elective Courses = 6 Credit Hours 

1503(4)611, 1503(4)612, 1503(4)613, 1503(4)614, 1503(4)615, 1503(4)616, 

1503(4)617, 1503(4)618, 1503(4)619, 1503(4)620, 1503(4)621,    1503(4)622,    

1503(4)623,   1503(4)702,   1503(4)703 

3- Thesis= 6 Credit hours. 

Compulsory Courses of Primary Health Care (33 Credit Hours) 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 
Hours 

Prerequisites 

 Core course   13  

1503(4)601 Family Medicine Applications 
in PHC Practice 

تطبيقات طب ا5سرة في ممارسة 
  الرعاية الصحية ا5ولية

1 1 1.5  

1503(4)602 Family Physician Diagnostic, 
Consultation, and Counseling 
skills in PHC 

مھارات طبيب ا5سرة التشخيصية 
و المشورية في الرعاية  وا�ستشارية

  الصحية ا5ولية

1 1 1.5  

1503(4)603 Internal Medical Diseases Control 
in Primary Health Care 

  مكافحة ا5مراض الباطنة 

1 1 1.5  

1503(4)604 Medical Emergencies and Injuries 
in Primary Health Care 

الطواريء الطبية واDصابات الرعاية 
  ة ا5ولية في الرعاية الصحية ا5وليةالصحي

1 1 1.5  

1503(4)605 Primary Health Care in 
Population Health Problems 

ل الرعاية الصحية ا5ولية في المشاك
  الصحية السكانية

1 2 2  

1503(4)606 Psychosocial Aspects of 
Primary Health Care and 
Community Participation 

النفساجتماعية للرعاية الصحية الجوانب 
  ا5ولية ومشاركة المجتمع

1 � 1  

1503(4)607 Primary Health Care Quality 
and Manpower development  
جودة الرعاية الصحية ا5ولية وتنمية 

  القوي البشرية

1 � 1  

1503(4)608  Primary Health Care 
Integrated Basic Benefit 
Activity Packages 

حزم النشطة ا5ساسية المدمجة في 
 الرعاية الصحية ا5ولية

1 - 1  

1503(4)609  Ophthalmological, ENT and 
Dermatologic Problems in 
Primary Health Care 
(Rotational Course) 
مشاكل العيون و ا5نف وا5ذن والمشاكل 

  الجلدية في الرعاية الصحية ا5ولية

1 2 2  

1503(4)701 Special Studies 
 دراسات خاصة

4 - 4  

1500701 Research Methodology 

 طرق بحث
2 2 3  

Total    33   
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Elective Courses 
  

Codes  Course Title Theoretical Practical 
Credit 
Hours 

 

Prerequisites 

1503(4)611 

Family Health Lifestyle 
Modification 

الصحياة ا5سرة حيتعديل نمط   

1 1 1.5  

1503(4)612 

 Evidence Based  Family Medicine 
(Level I)  

  )١(طب ا5سرة المبني علي الدليل

1 1 1.5  

1503(4)613 

Laboratory Procedures of Primary 
Health Care  

الفحوصات المعملية في الرعاية الصحية 
 ا5ولية

1 1 1.5  

1503(4)614 
 PHC Audit  

 ي للرعاية الصحية ا5وليةالتقييم الذات
1 1 1.5  

1503(4)615 

Medicolegal and Ethical Aspects 
of Primary Health Care  

 الجوانب الطبية وا5خCقية للرعاية الصحية
1 1 1.5  

1503(4)616 

Primary Health Care for Special 
Need Groups  

الرعاية الصحية للفئات ذات اDحتياجات 
 الخاصة

1 1 1.5  

1503(4)617 

Diagnosis Of Surgical Problems in 
Primary Health Care  

تشخيص المشاكل الجراحية في الرعاية 
 الصحية ا5ولية 

1 1 1.5  

1503(4)618 

Primary Health Care Of  
Psychiatric Problems  

 الرعاية الصحية ا5ولية للمشاكل النفسية
1 1 1.5  

1503(4)619 

Primary Health Care Of 
Neurological Problems  

 الرعاية الصحية ا5ولية للمشاكل العصبية
1 1 1.5  

1503(4)620 
Forensics in PHC  

 الطب الشرعي الرعاية الصحية ا5ولية
1 1 1.5  

1503(4)621 

Familial Sexual and Reproductive 
Primary Health Care  

 يةالطب الشرعي في الرعاية الصحية ا5ول
1 1 1.5  

1503(4)622 

Essential Drugs Clinical 
Pharmacology and Provision in 
PHC  

الفارماكولوجيا اDكلينيكية للعقاقير ا5ساسية 
  وتوفيرھا في الرعاية الصحية ا5ولية

1 1 1.5  

1503(4)623 

Complementary and Alternative 
Medicine in PHC  

لرعاية الصحية الطب التكميلي والبديل في ا
  ا5ولية

1 1 1.5  

1503(4)702 
Family Medicine Research Reviews  

  ا5بحاث المرجعية لطب ا5سرة

1 1 1.5  

1503(4)703 
Primary Health Care Interventions  

  تدخCت الرعاية الصحية ا�ولية
1 1 1.5  

  



-٤٦- 

Department of Microbiology 

Master of Microbiology 
Student should fulfill a total of 45 credit hours: 

1. Compulsory courses: (33credit hours) 13 credit hours core course, 20 credit 

hours departmental course:  

1504601, 1504602, 1504603, 1504604, 1504605, 1504606, 1504607, 1504608, 

1504701, 1500701. 

2. Elective courses. 6 credit hours.  

1504609,1504610,1504611,1504612,1504613,1504614,1504615,1504616, 

1504617, 1504618,1504619, 1504702. 

3- Thesis= 6 Credit hours. 1504799 
 

Compulsory Courses for Master of Microbiology (33 Credit hours): 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

 Core course   13  

1504601 Introductory Microbiology 1 1 1.5  

1504602 Microbial Genetics  1 0 1  

1504603 Fundamental Immunochemistry  1 1 1.5  

1504604 Systematic Bacteriology 2 2 3  

1504605 Diagnostic Bacteriology 1 2 2  

1504606 Basic Mycology 1 1 1.5  

1504607 Basic Virology  1  1  

1504608 Basic Sanitary Microbiology 1 1 1.5  

1504701 Special studies 4  4  

1500701 Research methodology 2 2 3  

Total    33  

  

Elective Courses 

  

Code 
Course Title 

 
Theoretical Practical 

Credit 
Hours 

Prerequisites 

1504609 Immunobiology  2  2 
 

1504610 Medical Virology 2  2 
 

1504611 Viral Laboratory 0 2 1 
 

1504612 Mycobacteriology laboratory 0 2 1 
 

1504613 Mycotic zoonoses 1  1 
 

1504614 Emerging Pathogens 1  1 
 

1504615 
Standard Operating Procedures 
for Microbiology 

1 2 2 
 

1504616 
Biosafety in Microbiological 
Laboratory 1  1 

 

1504617 Nosocomial Infections 1  1  
1504618 Antimicrobials  1  1  
1504619 Human Body & Medical Terminology 1  1  
1504702 Laboratory food Microbiology  2 1  
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Department of Occupational Health and Air Pollution: 
Master Degree occupational Health and Industrial Medicine 

 

Students should fulfill a total of 45 credit hours:  

1. Compulsory courses (33 credit hours) Core Courses:13 credit hours  

Departmental Courses: 20 credit hours   

1505 (1) 601, 1505 (1) 602, 1505 (1) 603, 1505 (1) 604, 1505 (1) 605, 

1505 (1) 606, 1505 (1) 607, 1505 (1) 608, 1505 (1) 609, 1505 (1) 610,   

1505 (1)701, 1500701     

2. Elective Subjects:        6 credit hours 

1505 (1) 612 , 1505 (1) 613 , 1505 (1) 614 , 1505 (1) 615 , 1505 (1) 616 , 1505 (1) 

617 , 1505 (1) 618 , 1505 (1) 619 , 1505 (1) 702 , 1505 (1) 703 , 1505 (1) 704, 

1505 (1) 705 , 1505 (1) 706 , 1505 (1) 707, 1505 (1) 708 , 1505 (1) 709, 1505 (1) 

710, 1505 (1) 711 . 

3- Thesis=       6 Credit hours. 1504(1)799 
 

Required Compulsory Courses of Occupational Health and Industrial Medicine (33 Credit Hours) 
 

Code Course Title Theoretical Practical Credit 
Hours 

Prerequisites 

 Core Courses   13 1505 (1) 607,608 

 

1505(1)601 

Applied Occupational Health 
Training 

 الصحة المھنية التطبيقية
 2 1  

 

1505(1)602 

Work Physiology & Clinical effects 
 فسيولوجيا العمل والتأثيرات اDكلينيكية

1 1 1.5  

1505(1)603 

 

Occupational Toxicology & 
Biological Monitoring 

 السموم المھنية والتقييم البيولوجي
1 1 1.5  

1505(1)604 

 

Occupational Diseases 
 ا5مراض المھنية

2 1 2.5  

 

1505(1)605 

Occupational Psychology 

 الصحة المھنية العقلية
1  1  

 

1505(1)606 

Work Organization & legislation 

 عمل وتشريعات التنظيمات
1  1  

 

1505(1)607 

 

Assessment of Occupational 
Hazards and Outdoor air Pollutants 

تقييم المخاطر المھنية في بيئة العمل 
  وخارجھا

1 1 1.5  

 

1505(1)608 

 

Principles of Accident 
Prevention in work environment 
 مبادئ الوقاية من الحوادث في بيئة العمل

1  1  

1505(1)609 

 

Principles of Air Pollution 

 مبادئ تلوث الھواء
1  1  

 

1505(1)610 

 

Evaluation of Disabilities and 
Basics of rehabilitation 

 إعادة التأھيل ئتقييم العجز ومباد
1  1  

1505(1)701 

 
Special studies 4  4  

1500701 Research methodology 2 2 3  

Total    33  
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Master Degree occupational Health and Industrial Medicine                   Elective courses 
  

Code Course Title Theoretical 
Practical/
Clinical 

Credit 
Hours 

Prerequisites 

1505(1)611 
Agricultural Occupational Medicine 

  الطب المھني الزراعي

2 2 3  

1505(1)612 

Occupational Health Problems 
in Small Businesses 

  في الصناعات الصغيرة مشاكل الصحة المھنية 

2 2 3  

1505(1)613 

Problems Related to Textile 
Industry 
  المشاكل المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج

2 2 3  

 

1505(1)614 

 

Problems Related to Food 
Industry 

 المشاكل المتعلقة بالصناعات الغذائية
2 2 3  

 

1505(1)615 

 

Problems Related to Metallurgic 
Industry 

  المشاكل المتعلقة بالتعدين

2 2 3  

 

1505(1)616 

 

Problems Related to Chemical 
Industry 

  ةالمشاكل المتعلقة بالصناعات الكيميائي

2 2 3  

1505(1)617 

Problems Related to Electronic 
Industry 
  المشاكل المتعلقة بالصناعات اDلكترونية

2 2 3  

1505(1)618 

Problems  ٌ◌Related to Petroleum 
Industry 

  بالصناعات البترولية  المشاكل المتعلقة

2 

 
2 3  

1505(1)619 

Problems Related to Transport 
Sector 

  بقطاع النقل  بالصناعات  المشاكل المتعلقة

2 2 3  

1505(1)702 

 

Marine Medicine  
  الطب البحرى

2 2 3  

1505(1)703 
Aviation Medicine 

  طب المCحة الجوية

2 2 3  

1505(1)704 

Use of Computers in Occupational 
Health and air pollution 
استخدامات الكمبيوتر فى الصحة المھنية 

  وتلوث الھواء

1 2 2  

1505(1)705 

Air Pollution : Health Effects & 
Control 

  اOثار الصحية وطرق التحكم: تلوث الھواء

2 2 3 1505(1)609 

1505(1)706 

Early Detection of Industrial 
Toxic Agents 

  اDكتشاف المبكر للسموم الصناعية

2 2 3 1505(1)603 

1505(1)707 

Pulmonary Function Testing in 
occupational Medicine 
  اختبار وظائف الرئتين فى الصحة المھنية

1 2 2 1505(1)602 

1505(1)708 
Occupational Health Services 

  خدمات الصحة المھنية 

1 2 2  

1505(1)709 
Work Biomechanics  

  الميكانيكا الحيوية للعمل

1 2 2  

1505(1)710 
Occupational Sociology 

  علم المجتمع المھنى 

1  1  

1505(1)711 
Occupational Epidemiology  

  الوبائيات المھنية

1  1  
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Master of Occupational Hygiene and Air Pollution  
 

Students should fulfill a total of 45 credit hours:  

1. Compulsory courses ( 33 credit hours):Core Courses = 13 credit hours,      

Departmental courses: 20 credit hours 

1505 (2) 601, 1505 (2) 602, 1505 (2) 603, 1505 (2) 604, 1505 (2) 605, 1505 (2) 

606, 1505 (2) 607, 1505 (2) 608, 1505 (2) 609, 1505 (2) 610, 1505 (2) 611, 1505 

(2) 701, 1500701. 

2. Elective Subjects: 6 credit hours 
1505 (2) 612, 1505 (2) 613, 1505 (2) 614, 1505 (2) 615, 1505 (2) 616,   1505 (2) 

617, 1505 (2) 618, 1505 (2) 619, 1505 (2) 620, 1505 (2) 621, 1505   (2) 622, 

1505 (2) 623,1505 (2) 702, 1505 (2) 703, 1505 (2) 704, 1505 (2) 705, 1505 (2) 

706, 1505 (2) 707, 1505 (2) 708, 1505 (2) 709, 1505 (2) 710, 1505 (2) 71�.  

3. Thesis: 6 credit hours 1505 (2) 799 

Compulsory Courses for Master of Occupational Hygiene and Air Pollution  
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Field or 
Library 

Credit 
Hours 

Prerequisites 

 Core Courses    13  

1505(2)601 

Principles of work 
physiology 

  مبادئ فسيولوجيا العمل

 

1 

 

  1 

 

1505(2)602 

Principles of Occupational 
Toxicology 

  مبادئ علم السموم المھنية

 

1 
  1 

 

1505(2)603 
Social Relations in Industry 

 العCقات اDجتماعية في الصناعة
 

1 
  1 

 

1505(2)604 

Applied Occupational 
Hygiene Training 

  تدريب صحة بيئة العمل التطبيقي

  
 

4 
1 

1505 (2) 605, 

606,607 

1505(2)605 

Physical Hazards in 
Workplace 

  المخاطر الطبيعية في بيئة العمل

 

1 

 

1 
 1.5 

 

1505(2)606 

Chemical Hazards in 
Workplace 

  المخاطر الكيميائية في بيئة العمل

 

1 
1  1.5 

 

1505(2)607 
Occupational Safety 

 السCمة المھنية
1 1  1.5 

 

1505(2)608 

Control of Occupational 
Hazards and Air Pollution 
التحكم في المخاطر المھنية وتلوث 

 الھواء

 

 

1 

  1 
1505(2)605,6

06,609 

1505(2)609 
Air Pollution 

 تلوث الھواء
 

1 

 

1 
 1.5 

 

1505(2)610 

Occupational health and 
safety legislation 

  تشريعات السCمة المھنية

1   1 

 

1505(2)611 

Biological Monitoring in 
Occupational Hygiene 
 التقييم البيولوجي في صحة بيئة العمل

 

 

1 

  1 

 

1505(2)701 
Special Studies  

 دراسات خاصة 
 

4 
  4 

 

1500701 
Research Methodology 

  طرق البحث 

2 2  3 
 

Total      33  
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Master of Occupational Hygiene and Air Pollution                    Elective Courses  
 

 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

1505(2)612 
Occupational Ergonomics 

  ديناميكية ا5داء المھني

1 2 2  

1505(2)613 

Principles of occupational  Risk 

Assessment 

  مبادئ تقييم المخاطر

1 1 1.5 1505(2)604  

1505(2)614 

Air Quality Criteria and Guides 

for Urban Air Pollution 

معايير نوعية الھواء والمؤشرات لتلوث 
  الھواء في الحضر

1  1  

1505(2)615 

Accident Investigation and 

Analysis in work environment 

  التحقيق وتحليل الحوادث في بيئة العمل

1 1 1.5  

1505(2)616 

Instrumentation in Industrial 

Hygiene 

  أجھزة التحاليل في مجال صحة بيئة العمل

1 2 2  

1505(2)617 
Air Pollution Control Technology 

  تكنولوجيا التحكم في تلوث الھواء

1 2 2 1505(2)609 

1505(2)618 

Quality Management in 

Occupational and Air Pollution 

Laboratory  

دارة نوعية الجودة في معامل صحة بيئة إ
  العمل وتلوث الھواء

1 2 2  

1505(2)619 

Assessment of Impact of and 

Warfare on Air Pollution 

 على تلوث الھواء  تقييم تأثير الحروب

 

1 
2 2  

1505(2)620 

Source Sampling and Analysis 

of Air Pollutants 

ھواء من جمع وتحليل عينات ملوثات ال
 المصدر

1 2 2  

1505(2)621 

Principles of Industrial 

Ventilation 

 مبادئ التھوية الصناعية

1 2 2  

1505(2)622 
Indoor Air Quality 

 نوعية الھواء الداخلي 

 

1 
2 1  

1505(2)623 

Atmospheric Sampling and 

Analysis of Air Pollutants 

  يجمع وتحليل ملوثات الھواء الجو 

 

1 
2 2 1505(2)609 

1505(2)702 

Environmental Impact 

Assessment 

  تقييم ا5ثر البيئي

1 1 1.5  
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Master of Occupational Hygiene and Air Pollution                         Elective Courses  
 

 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

1505(2)703 

Occupational Hazards in Small 

Industries 

  المخاطر المھنية في الصناعات الصغيرة

1  1  

1505(2)704 

Origin and Fate of Ambient Air 

Pollutants 

 منبع ومصير ملوثات الھواء

1 1 1.5  

1505(2)705 

Biomarkers of Occupational 

Hygiene 

 بيئة العملالعCمات البيولوجية في صحة 

1 1 1.5  

1505(2)706 

Assessment and Control of 

Physical Hazards 

  التقييم والتحكم في المخاطر الطبيعية

2 2 3 1505(2)605 

1505(2)707 

Assessment and Control of 

Chemical Hazards 

  التقييم والتحكم في المخاطر الكيميائية

 

2 
2 3 1505(2)606 

1505(2)708 

Assessment and Control of Air 

Pollution 

  التقييم والتحكم في تلوث الھواء

 

2 
2 3 1505(2)609 

1505(2)709 

Occupational Hygiene, Safety, 

and Air Pollution Legislation 

تشريعات الصحة المھنية والسCمة وتلوث 
 الھواء

2  2  

1505(2)710 
Occupational Hygiene Program 

 ة بيئة العملبرنامج صح
1 2 2 1505(2)604 

1505(2)711 

Meteorology Related to Air 

Pollution 

  علم ا5رصاد وعCقته بتلوث الھواء

1  1  
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Department of Environmental Health and Sciences 

Master of Environmental Chemistry and Biology  
 

Student should fulfill a total of 45 credit hours: 

1. Compulsory courses (33 credit hours): 13 credit hours: core courses. 20 credit 

hours: departmental courses, Applied Statistics and Research Methodology.  

1506(1)601, 1506(1)602, 1506(1)603, 1506(1)604, 1506(1)605, 1506(1)606, 

1506(1)607, 1506(1)608, 1506(1)609, 1506(1)610, 1506(1)701, 1502810, 1500701  

2. Elective courses: 6 credit hours:  
1506(1)621, 1506(1)622, 1506(1)623, 1506(1)624, 1506(1)625, 1506(1)626, 

1506(1)627, 1506(1)628, 1506(1)629, 1506(1)630, 1506(1)631, 1506(1)632, 

1506(1)633, 1506(1)634, 1506(1)635, 1506(1)636, 1506(1)637 

1506(1)721, 1506(1)722, 1506(1)723, 1506(1)724, 1506(1)725, 1506(1)726, 

1506(1)727, 1506(1)728, 1506(1)729, 1506(1)730, 1506(1)731, 1506(1)732 

3. Thesis: 6 Credit hours 1506(1)799 
 

 

Compulsory Courses of Environmental Health Master (33 Credit hours): 
 

Code Courses Title Theoretical Practical 
Credit 

hours 
Prerequisites 

 Core courses   13  

1506(1)601 Environmental pollution & control 1  1  

1506(1)602 Environment & sustainable development 1  1  

1506(1)603 Environment & regulations 1  1  

1506(1)604 Water supply 1  1  

1506(1)605 Wastewater management 1  1  

1506(1)606 Industrial waste management 1  1  

1506(1)607 
Integrated environmental  

management systems  
1  1 

 

1506(1)608 Environmental biology 1 1 1.5  

1506(1)609 Analysis of water and wastes 1 1 1.5  

1506(1)610 Environmental chemistry 1  1  

1506(1)701 
Special Studies in Environmental 

Chemistry and Biology  
4  4 

 

1502810 Applied statistics 1 2 2  

1500701 Research Methodology 2 2 3  

Total    33  
 

Elective Courses  
 

Code Course Title Theoretical Practical Credit 

 Hours 

Prerequisites 

1506(1)621 Quality Assurance and Quality Control 1  1  

1506(1)622 
Environmental Laboratories and 

Instruments 
1 1 1.5  
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Master of Environmental Chemistry and Biology          Elective Courses  
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

1506(1)623 
Analysis of Sewage Sludge, Solid 

waste, and Compost 
1 1 1.5  

1506(1)624 Stream Sanitation 1  1  

1506(1)625 
Industrial Pollution prevention and 

Cleaner Production 
1  1 

 

1506(1)606 

1506(1)626 
Environmental Impact Assessment 

(EIA) 
1  1 

1506(1)601 

1506(1)602 

1506(1)606 

1506(1)627 Environmental Auditing 1  1  

1506(1)628 Environmental Survey 1  1  

1506(1)629 Environmental Economics 1  1  

1506(1)630 
Natural Resources Conservation 

and Protection 
1  1  

1506(1)631 Marine and Coastal Management 1  1  

1506(1)632 
Global Problems and Their 

Impacts on the Local Environment 
1  1  

1506(1)633 

Meteorology and Impacts of 

Climatic Changes on the 

Environment 

1  1  

1506(1)634 
Uses of Bio-technology in 

Environmental Sanitation 
1  1  

1506(1)635 Environmental Ecology 1  1  

1506(1)636 Solid Waste Management 1  1  

1506(1)637 Management of Hazardous Waste 1  1  

1506(1)721 
Environmental management in 

specific areas 
1  1  

1506(1)722 
Site selection and Environmental 

health 
1  1  

1506(1)723 Nile River Management 1  1 
1506(1)601 

1506(1)603 

1506(1)724 Advanced Course in Water Supply 1  1 1506(1)604 

1506(1)725 Cleaner production 1  1 1506(1)606 

1506(1)726 
Advanced Course in Solid Waste 

Management 
1  1 1506(1)636 

1506(1)727 
Advanced course in environmental 

chemistry 
1  1 1506(1)610 

1506(1)728 Biological wastewater treatment 1  1 1506(1)605 

1506(1)729 Advanced wastewater treatment 1  1 1506(1)605 

1506(1)730 Sludge treatment and disposal 1  1 1506(1)605 

1506(1)731 Environmental GIS 1  1 1506(1)607 

1506(1)732 Life Cycle Assessment 1  1 1506(1)607 
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Master of Environmental Engineering  
 

Student should fulfill a total of 45 credit hours: 

1. Compulsory courses (33 credit hours): 13 credit hours: core courses. 20 credit 

hours: departmental courses, Applied Statistics and Research Methodology.  

1506(1)601, 1506(1)602, 1506(1)603, 1506(1)604, 1506(1)605, 1506(1)606, 

1506(1)607, 1506(1)608, 1506(3)601, 1506(3)602, 1506(3)701, 1502810, 1500701  

2. Elective courses: 6 credit hours:  
1506(2)621, 1506(2)622, 1506(2)623, 1506(2)624, 1506(2)625, 1506(2)626, 

1506(2)627, 1506(2)628, 1506(2)629, 1506(2)630, 1506(2)631   

1506(2)721, 1506(2)722, 1506(2)723, 1506(2)724, 1506(2)725, 1506(2)726, 

1506(2)727, 1506(2)728, 1506(2)729, 1506(2)730, 1506(2)731, 1506(2)732, 

1506(2)733, 1506(2)734, 1506(2)735, 1506(2)736, 1506(2)737, 

3. Thesis: 6 Credit hours 1506(2)799 
 

Compulsory Courses of Environmental Health Master (33 Credit hours): 
 

Code Courses Title Theoretical Practical 
Credit 

hours 
Prerequisites 

 Core courses   13  

1506(1)601 Environmental pollution & control 1  1  

1506(1)602 Environment & sustainable development 1  1  

1506(1)603 Environment & regulations 1  1  

1506(1)604 Water supply 1  1  

1506(1)605 Wastewater management 1  1  

1506(1)606 Industrial waste management 1  1  

1506(1)607 Integrated environmental  

management systems  
1  1 

 

1506(2)601 Chemistry & biology for 

environmental engineers 
1  1 

 

1506(2)602 Design of water & wastewater works 1  1  

1506(2)603 Rural & city planning 1  1  

1506(2)604 Radioactive waste management 1  1  

1506(2)701 Special Studies  2 4 4  

1502810 Applied statistics 1 2 2  

1500701 Research Methodology 2 2 3  

Total    33  

Elective Courses                                                                      
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

1506(2)621 
Engineering aspects of Stream 

sanitation 
1  1 

1506(2)622 
Environmental Impact Assessment 

of Infrastructure                        
1  1 

1506(2)623 Land Evaluation and Use                                                                 1  1 

1506(2)624 Ground Water Engineering                                                              1  1 
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Master of Environmental Engineering           Elective Courses 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

1506(2)625 Water supply engineering 1  1  
1506(2)626 Wastewater engineering 1  1  
1506(2)627 Water treatment plant design 2  2  
1506(2)628 Wastewater treatment plant design 2  2  
1506(2)629 Solid waste engineering 1  1  
1506(2)630 Industrial waste engineering 1  1  
1506(2)631 Water distribution 1  1  

1506(2)721 
Engineering aspects of 

Environmental Site selection  
1  1  

1506(2)722 Water disinfection techniques 1  1  

1506(2)723 
Water quality equipment 

maintenance 
1  1  

1506(2)724 
Advanced biological treatment 

processes 
1  1  

1506(2)725 
Advanced physico-chemical 

treatment systems 
1  1  

1506(2)726 Sludge treatment and disposal 1  1  

1506(2)727 
Environmental quality control and 

management 
1  1  

1506(2)728 Energy and the environment 1  1  

1506(2)729 
Ecology for environmental 

engineers 
1  1  

1506(2)730 
Environmental engineering 

laboratories 
2  2  

1506(2)731 
Environmental engineering 

processes 
2  2  

1506(2)732 
Elements of Public Health 

Engineering 
1  1  

1506(2)733 
Computation methods in 

environmental engineering 
1  1  

1506(2)734 Infrastructure hydraulics 1  1  

1506(2)735 
Engineering aspects of ionizing 

and non-ionizing radiation  
1  1  

1506(2)736 
Engineering aspects of hazardous 

waste management 
1  1  

1506(2)737 
Critical readings in Environmental 

Engineering  
2  2  
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Master of Environmental Health  
 

Student should fulfill a total of 45 credit hours: 

1. Compulsory courses (33 credit hours): 13 credit hours: core courses. 20 credit 

hours: departmental courses, Applied Statistics and Research Methodology.  

1506(1)601, 1506(1)602, 1506(1)603, 1506(1)604, 1506(1)605, 1506(1)606, 

1506(1)607, 1506(1)608, 1506(3)601, 1506(3)602, 1506(3)701, 1502810, 1500701  

2. Elective courses: 6 credit hours:  
1506(3)621, 1506(3)622, 1506(3)623, 1506(3)624, 1506(3)625, 1506(3)626, 

1506(3)627, 1506(3)628  

1506(3)721, 1506(3)722, 1506(3)723, 1506(3)724, 1506(3)725, 1506(3)726, 

1506(3)727, 1506(3)728, 1506(3)729, 1506(3)730,  

3. Thesis: 6 Credit hours 1506(3)799 
 

Compulsory Courses of Environmental Health Master (33 Credit hours): 
 

Code Courses Title Theoretical Practical 
Credit 

hours 
Prerequisites 

 Core courses   13  

1506(1)601 Environmental pollution & control 1  1  

1506(1)602 
Environment & sustainable 

development 
1  1 

 

1506(1)603 Environment & regulations 1  1  

1506(1)604 Water supply 1  1  

1506(1)605 Wastewater management 1  1  

1506(1)606 Industrial waste management 1  1  

1506(1)607 
Integrated environmental  

management systems  
1  1 

 

1506(1)608 Environmental biology 1 1 1.5  

1506(3)601 Environmental diseases 1.5  1.5  

1506(3)602 Environmental toxicology  1  1  

1506(3)701 
Special Studies in Environmental 

Health  
4  4 

 

1502810 Applied statistics 1 2 2  

1500701 Research Methodology 2 2 3  

Total    33  
 

Elective Courses                                                                      
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

1506(3)621 Environmental Epidemiology                    1  1  

1506(3)622 
Environmental awareness and 

Public Participation                                                  
1  1  

1506(3)623 
Housing and Institutional 

Sanitation                                               
1  1  

1506(3)624 Physical Nuisances                                                                           1  1  
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Master of Environmental Health                      Elective Courses  
 

 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

1506(3)625 

Environmental Health 

Considerations in Disaster 

Management                                                                       
1  1  

1506(3)626 

Global Problems and Their 

Impacts on Environmental Health      1  1  

1506(3)627 
Environmental Health  aspects of 

Solid waste management  
1  1  

1506(3)628 

Environmental Health aspects of 

ionizing and non-ionizing 

radiation  

1  1  

1506(3)721 Environmental Physiology 1  1  

1506(3)722 
Environmental Health in various 

natural environments 
1  1  

1506(3)723 
Environmental Health in relation 

to population activities 
1  1  

1506(3)724 
Environmental Health aspects of 

international traveling 
1  1  

1506(3)725 
Environmental infection control in 

health-care facilities  
1  1  

1506(3)726 
Environmental toxicology of 

inorganic compounds  
1  1 1506(3)602 

1506(3)727 
Environmental toxicology of 

organic compounds  
1  1 1506(3)602 

1506(3)728 
Urban and Rural Environmental 

Health 
1  1 

1506(1)604 

1506(1)605 

1506(3)729 
Environmental Health Risk 

Assessment 
1  1  

1506(3)730 
Critical Reading in Environmental 

Health 
1  1  
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Department of Nutrition 

Master of Nutrition 
 

Student should fulfill a total of 45 credit hours:  

1. Compulsory Courses: (33 credit hours) 13 credit hours core course, 20 

credit hours departmental courses:    

1507(1)601, 1507(1)602, 1507(1)603, 1507(1)604, 1507(1)605, 

1507(1)606, 1507(1)607, 1507(1)701, 1500701. 

2. Elective Courses: 6 credit hours 

1507(1)608, 1507(1)609, 1507(1)610, 1507(1)611, 1507(1)702, 

1507(1)703   

3. Thesis: 6 Credit hours 1507(1)799   
 

Compulsory Courses for Master of Nutrition (33Credit hours): 
 

Code Course title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

 Core Courses   13  

1507(1)601 Basic Human Nutrition 2 - 2 - 

1507(1)602 Nutritional Biochemistry 2 - 2 - 

1507(1)603 Nutritional Assessment 1.5 1 2 15001 

1507(1)604 Nutritional Disorders  2 - 2 1507(1)601 

1507(1)605 Nutrition Intervention Programs 1 - 1 1507(1)601 

1507(1)606 Therapeutic Nutrition I 1.5 1 2 
1507(1)601, 

1507(1)602 

1507(1)607 Nutrition Through Life Span 2 - 2 1507(1)601 

1507(1)701 Special Studies in Nutrition  2 4 4 1507(1)601 

1500701 Research Methodology  2 2 3  

Total    33  

  

 

Elective Courses  

Code Course title Theoretical Practical 
Credit 

hours 
Prerequisite 

1507(1)608 Nutrition & Immunity 2 - 2 1507(1)601 

1507(1)609 Foodservice management 

&Catering 
2 - 2 - 

1507(1)610 Recent Trends in Nutrition 1 2 2 1507(1)601 

1507(1)611 Meal Planning & Evaluation 0.5 1 1 1507(1)601 

1507(1)702  Nutrition & Aging 2 - 2 1507(1)601 

1507(1)703 Nutrition of  Special Groups 2 - 2 1507(1)601 
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Master of Food Hygiene and Control 
 

Students should fulfill a total of 45 credit hours:  
1. Compulsory courses (33 credit hours): Core course: 13 credit hours, 

Departmental courses: 20 credit hours:  

1507 (2) 601, 1507 (2) 602, 1507 (2) 603, 1507 (2) 604, 1507 (2) 605, 1507 (2) 

607, 1507 (2) 701, 1500701.  

2.    Elective Subjects: 6 credit hours: 

 1507 (2) 608, 1507 (2) 609, 1507 (2) 610, 1507 (2) 611, 1507 (2) 612, 1507 (2) 

613. 

3. Thesis: 6 credit hours :1507 (2) 799 
  

Required courses for Master of Food Hygiene and Control:  
 

Code Course title Theoretical Practical Field Credits 

 Course course    13 

1507 (2) 601 
Control of milk and dairy products 

  الرقابة الصحية علي ا5لبان ومنتجاتھا

  

1 2  2 

1507 (2) 602 
Meat, fish and poultry hygiene 

  صحة اللحوم وا5سماك والدواجن

1 2  2 

1507 (2) 603 
Food microbiology 

  ميكروبيولوجيا ا5غذية

1 2  2 

1507 (2) 604 
Food hygiene management 

  إدارة صحة ا5غذية

1   1 

1507 (2) 605 
Food additives and contaminants 

  مضافات وملوثات الغذاء

1 2  2 

1507 (2) 606 
Food laws and regulations 

  قوانين وتشريعات ا5غذية

2   2 

1507 (2) 607 
Foodborne diseases 

  ا5مراض التي تنتقل عن طريق الغذاء

2   2 

1507 (2) 701 Special studies  4   4 

1500701 
Research methodology 

  طرق البحث

2 2  3 

Total     33 

 
 

Elective courses: 
 

Code  
Course title Theoretical Practical Field Credit 

Hours Prerequisites 

1507 (2) 608 
Introduction to veterinary public health 

  مقدمة فى الصحة العامة البيطرية

1 2 0 2  

1507 (2) 609 
Food processing and technology  

  تصنيع وتكنولوجيا ا5غذية

1 2 0 2  

1507 (2) 610 
Principles of food hygiene 

  1 0 0 1  أساسيات صحة ا5غذية

1507 (2) 611 
Mass catering  

  تغذية الجماعات

2 0 0 2  

1507 (2) 612 
Applied field training  

  التدريب الحقلي التطبيقي

0 0 4 1  

1507 (2) 613 
Critical Reading 

  ةھقراءات موج

2 0 0 2  

1507 (2) 702 
Food sanitation 

  إصحاح الغذاء

1  4 2  
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Master in Food Analysis 
 

Students should fulfill a total of 45 credit hours:  

1. Compulsory courses (33 credit hours) 13 credit hours core course, 20 credit 

hours departmental courses  

1507 (3) 601, 1507 (3) 602, 1507 (3) 603, 1507 (3) 604, 1507 (3) 605, 

1507 (3) 606, 1507(3)701, 1500701       

2. Elective Courses: 6 credit hours 

1507 (3) 607, 1507 (3) 608, 1507 (3) 609, 1507 (3) 610, 1507(3)702 

 3. Thesis: 6 Credit Hours: 1507(3)799.   

 

Compulsory Courses for Food Analysis Master (33 Credit Hours): 
  

Code  
Course title Theoretical Practical Field Credits 

Hours Prerequisites 

 Core Course    13  

1507 (3) 601 Principles of food analysis  2 2  3  

1507 (3) 602 Analysis of food products 1 2  2  

1507 (3) 603 
Instrumental techniques in 
food analysis 1 2  2  

1507 (3) 604 Food chemistry 1 2  2  

1507 (3) 605 
Quality management in 
laboratories 2   2  

1507 (3) 606 Food toxicology 2   2  

1500701 Research methodology 2 2  3  

1507(3)701 Special studies in food analysis 4   4 
 

Total     33  

 

 

 

Elective courses 
 

Code Course title Theoretical Practical Field 
Credit 

hour 
Prerequisites 

1507(3)607 
Principles of analytical 
chemistry 1  2    2   

1507(3)608 Sensory evaluation of food 1  2   2    

1507(3)609 Principles of mycotoxines   1  2   2    

1507(3)610 Applied field training      4  1    

1507(3)702 Food biotechnology 1  2   2   
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Department of Health Administration and Behavioral Sciences 

Master in Public Health (Health Management, Planning, And Policy) 
 

Students should fulfill a total of 45 credit hours:  

1. Compulsory Courses : (33 credit hour):13 credit hours Core Courses,20 

credit hours departmental Courses  

1508 (1) 601, 1508 (1) 602, 1508 (1) 603, 1508 (1) 604, 1508 (1) 605, 1508 

(2) 605, 1508 (1) 701, 1500701 

2.   Elective Courses:   6 credit hours 

1508 (1) 607, 1508 (1) 608, 1508 (1) 609, 1508 (1) 610, 1508 (1) 611, 1508 

(1) 612, 1508(1)702, 1508(1)703, 1508(1)704, 1508(1)705, 1508(1)706. 

3. Thesis: 6 Credit Hours: 1508(1)799.   

Compulsory Courses for Public Health (Health Management, Planning, And Policy) 

"33 credit hours" 
 

Code  Course Title Theoretical Practical 
Credit 

hours 
Prerequisites 

 Core courses  
 

13  

1508 (1) 601 Health Planning 2  2  

1508 (1) 602 Quality in Health Care 2 
 

2  

1508 (1) 603 
Concepts & Issues in Health 

Management and policy 
3 

 
3  

1508 (1) 604 
Human resources 

Management 
2 

 
2  

1508 (1) 605 
Leadership in Health: 

Concepts and Skills 
2 

 
2  

1508 (2) 605 
Hospital and Health 

Information Systems 
2 

 
2  

1500701 Research Methodology 2 
 

1 
3  

1508 (1) 701 

Special Studies in Topic Of 

Research in health 

Management, Planning and 

Policy 

3 

 

 

2 4  

Total    33  

 

Elective Courses:  

Code  Course Title Theoretical Practical 
credit 

hours 
Prerequisites 

1508 (1) 607 
Economics of Health and 

Medical Care 
2  2  

1508 (1) 608 
Financial Management of 

Health Care Institutions 
2  2  

1508 (1) 609 

Problem Solving and 

Decision Making: Concepts 

& Techniques 

2  2  

1508 (1) 610 Local Health Administration 2  2  
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Master in Public Health (Health Management, Planning, And Policy)                     Elective Courses:  

Code  Course Title Theoretical Practical 
credit 

hours 
Prerequisites 

 

1508 (1) 611 

 

Seminar Course in Health 

Management. Planning and 

Policy 

2  2  

1508 (1) 612 Health Program Evaluation 2  2  

1508(1)702 
Organization of Health 

Services Intuitions 
2  2  

1508(1)703 
Strategic Management of 

Health Care Organizations 
4  4  

1508(1)704 

Accreditation Licensure and 

ISO in Health Care 

(Organizations) 

3  3  

1508(1)705 
Management of Change in 

Health Care Organization 
3  3  

1508(1)706 
Financial Analysis (in Health 

Care) 
2  2  
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Master of Hospital Administration 
 

Student should fulfill a total of 45 credit hours: 
1-Compulsory Courses :( 33 credit hours) 13 credit hours core courses, 20    credit 

hours departmental courses: 

1508(2)601, 1508(2)602, 1508(2)603, 1508(2)604, 1508(2)605, 1508(2)606, 

1508(2)607, 1508(1)605, 1508(2)701, 1500701. 

2-Elective Courses:6 credit  hours 
1508(2) 608, 1508(2)609, 1508(2)610, 1508(2)611, 1508(2) 612, 1508(2)702, 

1508(2)703, 1508(2)704, 1508(2)705, 1508(2)706. 

3. Thesis: 6 Credit Hours: 1508(2)799.   
 

Required courses for Master of Hospital Administration (33 hours): 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

  Core Courses   13   

1508(2)601 
Hospital planning 

   1.5  1.5 لمستشفياتا تخطيط 

1508(2)602 
Hospital organization 

   1.5  1.5 بالمستشفيات  التنظيم

1508(2)603 
Quality and utilization 
management in hospitals 
  إدارة الجودة وا�ستخدام بالمستشفيات

2  2 
  

1508(2)604 
Accounting and Finance for 
hospitals 

  لمستشفياتل المحاسبة والمالية

1.5  1.5 
  

1508(2)605 
Hospital and health  
information systems  
  نظم معلومات المستشفيات والصحة

2  2 
  

1508(2)606 
Hospital micro-management 

  إدارة أقسام المستشفى

1  1   

1508(2)607 

Hospital infection control 
and environmental safety   

العدوى و ا5مان البيئي مراقبة 
  بالمستشفيات

1.5  1.5 
  

1508(1)605 
Leadership in health: 
concepts and skills 

  المفاھيم والمھارات: القيادة في الصحة

2  2 
  

1508(2)701 
Special studies  in hospital 
administration   

 إدارة المستشفيات  دراسات خاصة في
4  4 

  

1500701 
Research methodology 

  طرق البحث

2 2 3   

Total     33    

  

Elective Course 
 

Code Course Title Theoretical Practical. 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

1508(2)608 
Ethical and legal issues in 
hospitals 

  بالمستشفيات يةالقانونة و خCقيالقضايا ا5

2  2 
  

1508(2)609 
Management of hospital 
ambulatory services 

  لخارجية  بالمستشفياتإدارة الخدمات ا

2  2 
  

1508(2)610 
Management of hospital 
diagnostic services 

 التشخيصية  بالمستشفيات مإدارة ا5قسا
2  2 

  

 



-٦٤- 

 

Master of Hospital Administration                          Elective Course 
 

Code Course Title Theoretical Practical. 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

1508(2)611 

Nursing service 

administration  

  إدارة الخدمات التمريضية

2  2 

  

1508(2)612 

Seminar in hospital 

administration 

إدارة  حلقات نقاشية في 
 المستشفيات

2  2 

  

1508(2)702 

Quality improvement tools 

and techniques in hospitals 

حسين الجودة أدوات وطرق ت
 بالمستشفيات

2  2 

  

1508(2)703 

Patient safety and risk 

management   

 سCمة المرضى وادارة المخاطر

2  2 

  

1508(2)704 
Hospital economics 

 المستشفيات اقتصاديات
2  2 

  

1508(2)705 

Management of critical care 

units 

 إدارة وحدات الرعاية الحرجة

2  2 

  

1508(2)706 

Management of hospital 

supportive  services 

 المساندة  بالمستشفيات مإدارة ا5قسا

2  2 
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Master of Health Education and Behavioral Sciences 
 

 �◌Student should fulfill  a total of 45 credit hours: 

1-Compulsory Courses :( 33 credit hours) 13 credit .hours core courses, 20   

credit hours departmental courses: 

1508(3)601, 1508(3)602, 1508(3)603, 1508(3)604, 1508(3)605, 1508(3)606, 

1508(3)607, 1508(3)701, 1500701. 

2-Elective Courses: 6 credit hours 
1508(3 608, 1508(3)6091508(3)610, 1508(3)611, 1508(3) 612, 1508(3)613, 

1508(3)702, 1508(3)703, 1508(3)704, 1508(3)705, 1508(3)706, 1508(3)707. 

3. Thesis: 6 Credit Hours : 1508(3)799.   
 

Required Compulsory courses for Master of Health education and Behavioral 

Sciences (33Credit hours): 
  

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

 Core Courses   13   

1508(3)601 

Philosophy and Principles of 

health Education 

 فلسفة ومبادىء التثقيف الصحى

1  1 

  

1508(3)602 

Contemporary Issues in  

Health Promotion 
  الموضوعات المعاصرة فى تعزيز الصحة

1  1 

  

1508(3)603 
Determinants of Health Behavior 

  محددات السلوك الصحى

2  2 
  

1508(3)604 
Health Behavior Modification 

  تعديل السلوك الصحى 

2  2 
  

1508(3)605 

Communication for Health 

Promotion: Theory and 

Application 

النظرية : ا�تصال لتعزيز الصحة
  والتطبيق

3  3 

  

1508(3)606 

.Health Education Program 

Planning and Evaluation 

  تخطيط وتقويم برامج التثقيف الصحى

2  2 

  

1508(3)607 

Field Experience in Health 

Education and Behavioral Sciences 

التثقيف الصحى  التدريب الحقلى فى
  والعلوم السلوكية

 8 2 

  

1508(3)701 

 ٍ◌Special  Studies in Topic of 

.Research in Health 

Education 

دراسات خاصة في موضوع البحث 
  في التثقيف الصحى والعلوم السلوكية

4  4 

  

1500701 
Research Methodology 

 طرق البحث العلمى 
2 2 2 

  

Total     33    
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Master of Health Education and Behavioral Sciences                       Elective Course 
 

prerequisites 
Credit 

Hours 
Practical  Theoretical Course Title Code 

  
2  2 

Nutrition Education 

 التثقيف الغذائى
1508(3)702 

  

2  2 

Health  Education Programs for 

Family life Health Education 

 برامج التثقيف الصحى للحياة ا5سرية

1508(3)703 

  

2  2 

 Health Education Approaches 

and Strategies in Drug 

Education 

طرق وأستراتيجيات  التثقيف الصحى في 
  مجال ا5دمان

1508(3)704 

  

2 2 1 

Cancer Education 

  التثقيف الصحى في مجال السرطان 

 . 

1508(3)705 

  

2 2 1 

Special Topics in Problems of 

Health Education 

التثقيف  موضوعات خاصة فى مجال 
  الصحي

1508(3)706 

  
2  2 

 Social Psychology 

  علم النفس ا5جتماعى

1508(3)707 
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Department of Family Health 

Master of Maternal and Child Health(MCH)  
 

Student should fulfill a total of 45 credit hours:  

1. Compulsory Courses: (33 credit hours) 13 credit hours core course, 20 credit 

hours departmental courses:    

1509(1)601, 1509(1)602, 1509(1)603, 1509(1)604, 1509(1)605, 1509(1)606, 

1509(1)607. 1509(1)608. 1500701, 1509(1)701 

2. Elective Courses: 6 credit hours 

1509(1)609, 1509(1)610, 1509(1)611, 1509(1)613, 1509(1)702, 1509(1)703. 

3. Thesis: 6 credit hours: 1509(1)799  
  

Required Courses for MCH Master (33 Credit hours) 
 

Code Course title Theoretical Practical  
Credit 

Hours 
Prerequisites 

 Core course   13  

1509(1)601 

Principles of Human 

Genetics. 

 سيات الوراثة اDنسانيةأسا

1  1 

 

1509(1)602 

Child and Adolescent 

Growth and Development  

 نمو وتطور الطفل والمراھق

1  1 

 

1509(1)603 
Essential Obstetric Care  

 الرعاية التوليدية ا5ساسية
1 1 2 

 

1509(1)604 
Family Planning 

 تنظيم ا5سرة  
1 2 2 

 

1509(1)605 

 

Pediatrics for Neonates and 

Under – five Children  

طب ا5طفال الرضع وسن ما دون 
 الخامسة

2 2 3 

 

1509(1)606 

 

Reproductive Health 

 الصحة اDنجابية
1  1 

 

1509(1)607 
Preventive Pediatrics 

 طب  ا5طفال الوقائي
2  2 

 

1509(1)608 

Care of Children with 

Special Needs   

 عاية ا5طفال ذوي ا�حتياجاتر

  الخاصة

1  
1 

 

 

1500701 
Research Methodology  

 طرق البحث
2 2 3 

 

1509701 
Special Studies  

  دراسات خاصة

4  4 

 

Total    33  
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Master of Maternal and Child Health(MCH)                             Elective Courses  
 

Code  Title   Course Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

1509(1)609 

Demography and Birth 

Control Policies 

دراسة السكان وسياسات ضبط 
 ا�نجاب

2  2  

1509(1)610 

MCH  Policies, Programs 

and Services  

سياسات وبرامج وخدمات رعاية 
 ا5م والطفل

2  2 

1509(1)604, 

1509(1)606 

1509(1)607 

1509(1)611 

Emerging Problems in 

Early Childhood 

لمشاكل المستجدة في مرحلة ا
 الطفولة المبكرة

2  2 1509(1)607 

1509(1)613 

Departmental Field 

Training 

    تدريب حقلي تخصصي

 4 1  

1509(1)702 
Gender and health 

 لنوع والصحةا
2  2  

1509(1)703 

Evidence- based 

practices in the field of 

MCH 

الممارسات المبنية علي البرھان 
فى مجال صحة  ا5م   العلمي
 والطفل

2  2 

1509(1)6041509(1)

606 

1509(1)607 
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Master of Adolescent and School Health  
Student should fulfill a total of 45 credit hours:  

1. Compulsory Courses: (33 credit hours) 13 credit hours core course, 20 credit 

hours departmental courses: 

 1509 (1) 601, 1509(1)602, 1509 (2) 601, 1509 (2) 602, 1509 (2) 603, 1509 (2) 

604, 1509 (2) 605, 1509 (2) 606, 1500701. 

2. Elective Courses: 6 credit hours:  

1509 (2) 607, 1509 (2) 608, 1509 (2) 609, 1509 (2) 610, 1509 (2)611, 1509 

(2)702 

 3. Thesis: 6 credit hours: 1509 (2)799 
  

Compulsory Courses for Master of Adolescent and School Health 32 credit hours 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

  
Core course   13 

 

1509 (1)601 

Principles of human 

genetics. 

 أساسيات الوراثةاDنسانية

1  1 

 

1509(1)602 

Child and adolescent 

growth and development  

  نمو وتطور الطفل والمراھق

1  1 

 

1509 (2)601 

School health services 

and programs 

 يةخدمات وبرامج الصحة المدرس

2  2 

 

1509 (2)602 
School Health Education 

 التثقيف الصحي المدرس
1  1 

 

1509 (2)603 
School Environment 

 البيئة المدرسية
1  1 

 

1509 (2)604 
Clinical pediatrics   

 طب ا5طفال ا�كلينيكي
2 4 4 

 

1509 (2)605 

Health risk behaviors 

among adolescents and 

youth    

السلوك الخطر للمراھقين 
 والشباب          

2  
2 

 

 

1509 (2)606 

Care of children with 

special needs 

رعاية ا�طفال ذوي ا�حتياجات 
 الخاصة

1  1 

 

1500701 
Research Methodology  

 طرق البحث
2 2 3 

 

1509 (2)701 
Special Studies  

  دراسات خاصة

4  4 
 

Total    33  

  



-٧٠- 

 

Master of Adolescent and School Health                                      Elective Courses  
 

Code Course Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

1509 (2)607 

Adolescent and 

reproductive health 

 المراھق والصحة اDنجابية 

2  2 

 

1509 (2)608 

Administration of school 

health services  

  إدارة خدمات الصحة المدرسية

2  2 

 

1509 (2)609 

University health 

services 

 خدمات الصحة الجامعية 

2  2 

 

1509 (2)610 

Problem of smoking and 

how to quit 

  مشكلة التدخين وكيفية اDقCع

1  1 

 

1509 (2)611 
special field training  

 ريب حقلي تخصصيتد
 4 1 

 

1509 (2)702 
World of adolescent 

  عالم المراھق 

1  1 
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Master of Mental Health 

 
Students should fulfill a total of 45 credit hours:  

1. Compulsory Courses: (33 credit hours): Core Course =13 credit hours, 

Departmental Courses 20 credit hours. 

1509(3)601,1509(3)602,1509(3)603,1509(3)604,1509(3)605,  1509(3)606, 

1509(3)607, 1509(3)701, 1500701.  

2. Elective Courses:  6 credit hours 

1509(3)608, 1509(3)609, 1509(3)610, 1509(3)702, 1509(3)703, 1509(3)704, 

1509(3)705. 

3. Thesis:   6 credit hours:  1509(3)799  

 

Compulsory Courses for Master of Mental Health (33 hours) 

 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

 Core Courses   13  

1509(3)601 

Fundamentals of Mental 

Health 

 مبادئ الصحة النفسية

  1  

1509(3)602 
Medical Psychology 

 علم النفس الطبى
  2  

1509(3)603 
Psychological Testing 

 القياسات النفسية
  2  

1509(3)604 

Child and Adolescent 

Mental Health 

 الصحة النفسية للطفل و المراھق

  2  

1509(3)605 

Adult and Elderly Mental 

Health 

 الصحة النفسية للبالغ و المسن

  2  

1509(3)606 
Neurology 

 طب ا5مراض العصبية
1 2 2 1509(3)601 

1509(3)607 
Psychiatry 

 الطب النفسى
1 2 2 1509(3)601 

1509(3)701 
Special Studies  

  دراسات خاصة 

4  4  

1500701 
Research Methodology 

 طرق البحث العلمي 
2 2 3  

Total    33  
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Master of Mental Health                                                                    Elective Courses  

 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 

Hours 
Prerequisites 

1509(3)608 

Behavior Modification in 

Mental Health 

التعديل السلوكى فى الصحة 
  النفسية

  2 

 

1509(3)609 

 Smoking cessation 

counseling            

 المشورة ل`قCع عن التدخين

  2 

 

1509(3)610 

Departmental Field 

Training 

 تدريب حقلى تخصصى

  2 

 

1509(3)702 

Prevention and control of 

substance abuse 

الوقاية و المكافحة لتعاطى 
 المخدرات

  2 

 

1509(3)703 

Reproductive Mental 

Health 

 سية اDنجابيةالصحة النف

  2 

 

1509(3)704 

Organization of Mental 

Health Services 

 تنظيم خدمات الصحة النفسية

  2 

  

1509(3)705 

Mental Health Care in 

Chronic Diseases 

الرعاية النفسية فى ا5مراض 
 المزمنة

  2 
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Master of Geriatric Health 
 

Student should fulfill a total of 45credit hours:  

1. Compulsory Courses: (33 credit hours) 13 credit hours core course, 20 credit 

hours departmental courses:  

1509 (4) 601, 1509 (4) 602, 1509 (4) 603, 1509 (4) 604, 1509 (4) 605, 1509 (4) 

606, 1509(4)701, 1500701. 

2. Elective Courses: 6 credit hours:  

1509 (4) 607, 1509 (4) 608, 1509(4)702, 1509(4)703. 

   3. Thesis:    6 credit hours: 1509(4)799  

  
Compulsory Courses for Master of Geriatric Health 33 credit hours 
 

Code Course Theoretical Practical 
Credit 
Hours 

Prerequisites 

 Core course   13  

1509(4)601 

Physical and mental 

changes of elderly 

people   

المصاحبة التغيرات النفسية والبدنية 
 للمسنين

2  2 

 

1509(4)602 

Health problems of the 

elderly people   

 المشاكل الصحية للمسنين   

3  3 

 

1509(4)603 
Geriatric medicine 

 طب المسنين ا�كلينيكي 
2 4 4 

 

1509(4)604 

Chronic diseases and 

quality of life of the 

elderly 

ا5مراض المزمنة ونوعية  
 الحياة للمسنين

�  � 

 

1509(4)605 

Health promotion and 

preventive geriatrics  

طب المسنين الوقائي وترقية  
 الصحة

2  2 

 

1509(4)701 
Special Studies  

 دراسات خاصة 
4  4 

 

1500701 
Research Methodology 

 طرق البحث العلمي 
2 2 2 

 

Total    33  
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Master of Geriatric Health                     Elective Courses: 
 

Code Course Theoretical Practical 
Credit 
Hours 

Prerequisites 

1509(4)607 

Demography of aging 

and geriatric services in 

the community  

التغيرات الديموجرافية لكبار 
السن وخدمات المسنين في 

 المجتمع

1  1  

1509(4)608 
Nutrition of the elderly  

  تغذية المسنين

2  2  

1509(4)609 

Departmental field 

training  

 تدريب حقلي تخصصي

 4 1  

1509(4)702 

Geriatric services 

management 

 المسنينادارة خدمات 

2  2  

1509(4)703 

Medications among the 

elderly 

 الدواء والمسنين

1  
1 
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Master of Public Health Nursing 
 

Students should fulfill a total of 45 credit hours:  

1. Compulsory  courses (33 credit hours) 13 credit hours Core Courses,  20 

credit hours departmental courses: 

   1509 (5) 601, 1509 (5) 602, 1509 (5) 603, 1509 (5) 604, 1509 (1) 602, 1509 (1) 

604, 1509(5)701, 1500701      

2. Elective courses :  6 credit hours: 

     1509 (5) 605, 1509(5)606, 1509(5)607, 1509(5)608 

3. Thesis:  6 credit hours:  1509(5)799  

Compulsory Courses for Master of Public Health nursing (33credit hours) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 
Hours 

Prerequisites 

 Core Courses   13  

1509(5)601 

Scopes of public health 

nursing  

 مجا�ت تمريض الصحة العامة

3  3 

 

1509(5)602 

Methods of public health 

nursing  

 طرق تمريض الصحة العامة

2 2 3 

 

1509(5)603 

Problems of public health 

nursing  

 مشاكل تمريض الصحة العامة

2  2 

 

1509(5)604 

Social and behavioral 

bases for public health 

nursing  

ا5سس ا�جتماعية والسلوكية 
 لتمريض الصحة العامة

2  2  

1509(1)602 

Child and adolescent 

growth and development 

 نمو وتطور الطفل والمراھق

1  1 

 

1509(1)604 
Family planning 

 تنظيم ا5سرة 
1 2 2 

 

 

1509(5)701 

Special Studies  

 دراسات خاصة 
4  2 

 

1500701 
Research Methodology 

 طرق البحث العلمي 
2 2 3 

 

Total    33  



-٧٦- 

 

Master of Public Health Nursing        Elective Courses: 
 

Code Course Title Theoretical Practical 
Credit 
Hours 

Prerequisites 

1509(5)605 

Public health nursing 

administration   

 إدارة تمريض الصحة العامة

1 2 2 

 

1509(5)606 

Departmental field 

training 

 تدريب حقلي تخصصي

 4 1 

 

1509(5)607 

Public health nursing for 

elderly 

    تمريض الصحة العامة

       للمسنين

2  2 

 

1509(5)608 

Occupational health 

nursing 

 المھنية تمريض الصحة

2  2 

 

 


