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 العلمي القسم( 2) ( الكلية1)

 الصحة العامة لألسنان األسنانطب 

 ( نوع البرنامج4) ( الدرجة 3)

 عام                   خاص      العلوم ماجستير

 أسلوب الدراسة (5) 

                     بالمقررات الدراسية والرسالة                   بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي  بالرسالة وبعض المقررات 

 التخصص العام (6)

 Dentistry English ألسنانطب ا عربي

 )إن وجد( التخصص الدقيق( 7)

 Dental Public Health  English العامة لألسنانصحة ال عربي

 ( اسم الدرجة العلمية8)
 علوم في الصحة العامة لألسنانالماجستير  عربي

Master of Science in Dental Public Health  English 

 هـ ١٤٤٢-١٤٤١ التاريخ المقترح لبدء البرنامج( 10) نجليزيةاإل ( لغة التدريس9)

 طالب سنويا (1٠-٨) عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج( 12) جليزيةناإل ( لغة الرسالة العلمية11)

 الخبرة العلمية للقسم( 13)

 عدد الخريجين خالل الخمس سنوات األخيرة أعداد الملتحقين حاليا   البرنامجتاريخ بداية  البرنامج

  500 140 1987 بكالوريوس

    دبلوم عال

    ماجستير 

    دكتوراه

 ( شروط القبول في البرنامج14)

القبول الباب الخامس المعنون بــ "الشروط التي لم تنص عليها الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة، ويرغب القسم في وضعها، والمفصلة في  )يضاف فقط

 والتسجيل" من الالئحة الموحدة للدراسات العليا(

 التقدير المطلوب
 على األقل مرتفع جيد

 التخصـصات المطلوبـة

 للدرجة المتقدم إليها

 

 بكالوريوس طب أسنان

درجة اللغة المطلوبة 

TOEFL / IBT 

 

TOEFL/IBT=85 or IELTS=6.0 

 شــروط أخــرى

 

 

 

 



 2 

 ( تكلفة الوحدة الدراسية وإجمالي تكاليف البرنامج15)

 )خاص بالبرامج الخاصة فقط(

الدراسيةإجمالي عدد الوحدات   تكلفة الوحدة الدراسية الواحدة   التكلفة اإلجمالية  

 أهداف البرنامج( 16)

 تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون قابلة للقياس، وأن يتم تحقيقها من خالل مقررات البرنامج، وان تخدم المحاور التالية :

 العملية التعليمية. .1

 البحث العلمي. .2

 خدمة المجتمع. .3

 تنمية المهارات. .4

Dental Public Health (DPH) is one of the nine dental specialties recognized by the American Dental Association.  DPH 

is concerned with the diagnosis, prevention and control of oral diseases and the promotion of oral health through 

organized community efforts. It serves the community through research, education, health promotion, and group oral 

health care programs. 

The discipline of DPH is broader in scope than providing dental services in community clinics to low-income 

populations, which is often described as community dentistry, but occasionally is referred to as DPH. Strategically 

planned community-based dental service can be a component of DPH practice, but does not by itself constitute the 

more comprehensive discipline of DPH. Although the specialty is called Dental Public Heath, the focus of the 

specialty encompasses more the intersection of oral health and public health, rather than the narrower focus on dental 

health, which generally pertains to teeth only.  

DPH Specialists are required to have broad knowledge and skills in all five core domains of Public Health 

[Epidemiology, Biostatistics, Health Care Organization and Policy, Behavioral Sciences, and Environmental 

Health] and the sub-domains of dental public health. DPH Specialists will also be skilled in all competency areas 

defined by the American Board of Dental Public Health (Journal of Public Health Dentistry, Journal of Public Health 

Dentistry 76 (2016) S18–S28).  

 

 صالتخص اهذ يهتم. لألسنانالجمعية األمريكيّة ها في يعترف بالتي  في طب األسنان التسعةتخصصات ال هو أحد الصحة العامة لألسنانتخصص  

ث ل البحوبتشخيص األمراض الفموية والوقاية منها ومكافحتها وتعزيز الصحة الفموية من خالل الجهود المجتمعية المنظمة. وهو يخدم المجتمع من خال

 لفموية الجماعية.والتعليم وتعزيز الصحة وبرامج الرعاية الصحية ا

وهو  ،فقط توفير خدمات طب األسنان في عيادات المجتمعات المحلية للسكان ذوي الدخل المنخفض فكرة نطاقا من أوسعلألسنان  الصحة العامة مجالإن 

ة نان المخططما يوصف غالبا بأنه طب األسنان في المجتمعات المحلية، ولكنه يشار إليه أحيانا باسم الصحة العامة. ومن الممكن أن تكون خدمة طب األس

كثر مموالً من الصحة األ المجالاستراتيجياً على مستوى المجتمعات المحلية عنصراً من عناصر ممارسة الصحة العامة، ولكنها ال تشكل في حد ذاتها 

، أّي  لفماالتركيز الضيق على صحة  بدال منعامة ، الصحة الو الفمصحة  بينيشمل التقاطع إال أنه  الصحة العامة لألسنانالعامة. رغم أّن التخصص يدعى 

 فقط. باألسنانيتعلّق ال عموما 

 ساسيةاألجميع مجاالت الصحة العامة الخمسة في العالية مهارات المعرفة ولاأن تكون لديهم  لألسنان ويتعين على المتخصصين في مجال الصحة العامة

[ والمجاالت الفرعية للصحة العامة لطب ، والصحة البيئيةالعلوم السلوكيةالصحية، و اتوالسياس الرعاية نظم، واالحصاء الحيوي]علم األوبئة، و

مهارات في جميع مجاالت الكفاءة التي حددها المجلس األمريكي للصحة العامة لألسنان )مجلة طب األسنان للصحة  ينبغي أن تكون لديهمكما  األسنان.

2٠16) ٧6العامة، مجلة طب األسنان للصحة العامة  ) S18–S28). 

 

 Goals and Objectives  والغايات األهداف

الصحة العامة لألسنان  فيالمتخصصين وتدريب  تعليم الهدف األول: .١

للصحة العامة )علم األوبئة،  الرئيسيةفي المجاالت الخمسة 

العلوم و الصحية، الرعاية والسياسات نظمالحيوي، و واالحصاء

، والصحة البيئية( والمجاالت الفرعية للصحة العامة السلوكية

  .لألسنان

 

 :أهداف قابلة للقياس

 تصميم الدراسات السكانية وإجرائها 

 القائمة على األدلة اتيم الناقد والممارسيالتق (EBP) 

 أمراض الفم 

1. GOAL #1: To educate Dental Public Health (DPH) 

Specialists in the five core domains of Public 

Health (Epidemiology, Biostatistics, Health Care 

Organization and Policy, Behavioral Sciences, and 

Environmental Health) and the sub-domains of 

DPH.  

Measurable Objectives:  

 Design and conduct of population-based studies 

 Critical appraisal and evidence-based practice 

(EBP) 
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  الفم في المجتمع لصحةالتدخالت الصحية 

 تخطيط وإدارة وتقييم برامج الصحة العامة لألسنان 

 ( مراقبة الحالة الصحية)المسح 

  واالسنان لفماتعزيز صحة 

 األخالقيات واالجتهاد القضائي 

 حة العامة الص في مجال الحالية قضايا ال 

 

 

 ىعل لألسنان توجيه المتخصصين في الصحة العامة الهدف الثاني: .٢

تصميم وإجراء البحوث التي تستكشف وتعالج مشاكل الصحة العامة 

 .للسكان وصحة الفم واالسنان

 :أهداف قابلة للقياس

  دراستها بحثها وتحديد أسئلة الصحة العامة التي يمكن 

 الكمية والنوعية  لدراساتالخاصة با البحوث تصميم وإجراء

علقة المت قضايالتقييم الالخاصة بالبيانات األولية والمختلطة 

كتابة تقاريرونتائج هذه و وصحة الفم واالسنانبالصحة العامة 

 األبحاث

  خدمات الجودة وتكلفة بدراسة  خاصةالث وبحالتصميم وإجراء

تمنع المجتمع من أو  التي تعززالعوامل تحديد والصحية 

  المترتبة على ذلك النتائج صول عليها والح

 ات البحثيةفي تصميم الدراس اتالوبائيعلم مبادئ  تطبيق 

 نانسللفم واألالحالة الصحية  القياس لتحديدواستخدام مؤمرات 

 لسكان دى ال

 في دراسات وأبحاث االختبارات اإلحصائية المناسبة  تطبيق

المختلفة وترجمتها إلى الصحة العامة وصحة الفم واألسنان 

 تخدم التخصصتقارير ومقاييس ونتائج 

 الخاصة بالصحة العامة وصحة الفم بيانات ال دراسة وتحليل

  من قبل مؤسسات أخرى جمعها ونشرها تمواألسنان والتي 

  طرق البحثوصف لعلى  تشتملالتي وراق العلمية األكتابة 

 رهالنشاجات واالستنت نقاط الضعف والقوةو النتائجو المتبعة

 علمية مصنفةبمجالت 

 

 من خالل الجهود المجتمعية المنظمة خدمة المجتمع الهدف الثالث: .3

 ومكافحتها وتعزيز الصحة.  الفم واالسنانمن أمراض  للوقاية

 :أهداف قابلة للقياس

  تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج في مجال الصحة العامة والتي

تعمل على تقييم وتعزيز صحة الفم في المجتمع و/أو مجموعات 

 .محددةسكانية 

 لوائح لحماية التبني سياسة الصحة العامة، والتشريعات، و

  .الناس بين الفم واالسنان وتعزيز صحة

  دعم الشراكات والتعاون بين المؤسسات التعليمية والصحية

والمنظمات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية من 

 لفماأجل تقاسم الموارد والمسؤوليات عند تنفيذ برامج صحة 

 .وغيرها من برامج الصحة العامةسنان واأل

 

 

 Oral diseases 

 Community oral health interventions 

 Dental public health program planning, 

management, and evaluation 

 Health status monitoring (Surveillance) 

 Oral health promotion 

 Ethics and jurisprudence 

 Current public health issues  
 

2. GOAL #2: To direct DPH Specialists in designing 

and conducting research that explores and 

addresses oral and public health problems for 

populations.  

Measurable Objectives:   

 Identify public health questions amenable to 

research  

 Design, conduct, and report primary quantitative, 

qualitative and mixed method research to evaluate 

oral and public health concerns  

 Design and conduct research that examines 

access, cost, quality and outcomes associated with 

health care services  

 Incorporate epidemiological principles into study 

designs and use indices that depict the oral health 

status of populations as outcome measures  

 Use and interpret appropriate statistical tests and 
qualitative analyses to measure effects of oral 
health promotion, prevention and treatment 
programs, and outcomes of delivery systems  

 Use secondary data sets to explore dental and 
public health questions  

 Write manuscripts reporting research methods, 
outcomes, limitations and conclusions for peer-
reviewed journals 

 

3. GOAL #3: To serve the community through 
organized community efforts to prevent and control 
oral diseases and promote oral health. 

Measurable Objectives:  

 Plan, implement and evaluate programs in public 
health that assess and enhance oral health of the 
community and/or specific populations.  

 Advocate for public health policy, legislation, and 

regulations to protect and promote the public’s 

oral health and will-being 

 Support partnerships and collaborations among 

educational, health system, governmental, private 

sector and community groups to share resources 

and responsibilities when implementing oral 

health and other public health programs   
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العامة لألسنان في  الصحة اخصائيو تنمية مهارات الهدف الرابع: .٤

 األمريكي للصحة العامة لألسنان بوردمجاالت الكفاءة التي حددها ال

 :أهداف قابلة للقياس

  لصحة السكان الفم واالسنانتخطيط وإدارة برامج صحة 

  توضيح عملية اتخاذ القرار األخالقي في ممارسة الصحة العامة

 لطب األسنان

 الفم تقييم أنظمة الرعاية التي تؤثرعلى صحة 

  والعوامل سنان واألتصميم أنظمة مراقبة لقياس حالة صحة الفم

 المحددة لها

  سنانوالفم واألالتواصل بشأن قضايا الصحة العامة 

  سنانالفم واألصحة والصحة العامة  في مجالالتعاون قيادة 

 ح لوائالالدعوة إلى تبني سياسة الصحة العامة، والتشريعات، و

 س النابين  والصحة العامة الفم واألسنان  لحماية وتعزيز صحة 

  نان سالفم واألالتقييم الناقد لألدلة الالزمة لمعالجة قضايا صحة

 مجموعاتبالنسبة لألفراد وال

 العامة صحة ال اتدمج المحددات االجتماعية للصحة في ممارس

 ألسنان ل

4. GOAL #4: To train DPH Specialists to be skilled in 

the competency areas defined by the American 

Board of Dental Public Health.  

Measurable Objectives: 

 Plan and manage oral health programs for 

population health  

 Demonstrate ethical decision-making in the 

practice of dental public health  

 Evaluate systems of care that impact oral health 

 Design surveillance systems to measure oral 

health status and its determinants 

 Communicate on oral and public health issues 

 Lead collaborations on oral and public health 

issues 

 Advocate for public health policy, legislation, and 

regulations to protect and promote the public’s 

oral health, and overall health 

 Critically appraise evidence to address oral health 

issues for individuals and populations 

 Integrate the social determinants of health into 

dental public health practice  

 

 إليهحاجة المجتمع و أهمية البرنامج( 17)

 )تكتب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط ويراعى توضيح حاجة المجتمع للبرنامج وتأثيره على المجتمع(

 Dental Public Health (DPH) is a specialty of dentistry that deals with the prevention of oral disease and 
promotion of oral health in the community through organized community efforts, such as:  

1. Oral Health Surveillance: Assessment of public’s oral health needs provides the basis for establishing 
dental public health priorities and informing public health policy and strategies.  

2. Monitoring information: such as demographics, oral health status, access to and utilization of dental 
care, protective and risky behaviors, environmental, economic and psycho-social determinants, water 
fluoridation status, and oral health workforce data. This monitoring provides early warning patterns for 
emerging public health calamities, documents the impact of an intervention, tracks progress toward 
specified health goals, and monitor the epidemiology of health problems.  

3. Program and Policy Evaluation: Evaluation of existing programs, design of effective intervention 
programs, and advocacy for public health policies and regulations to protect and promote the public’s 
oral health and overall health.  

 There is a growing burden on health care systems for treatment and cure. The Saudi Health-Care National 
Transformation Program (NTP)-2020 includes, among other health goals, increasing the efficient use of 
existing resources, improving the efficiency and effectiveness of health care systems, and promoting 
preventive care. The master program in Dental Public Health is in line with the core philosophy and goals of  
the NTP-2020. 

 The long-term outcomes of the master program in Dental Public Health’s include improvements of 
population’s oral health, elimination of disparities in oral diseases, and reduction in demand on health care 
systems by redirecting resources to priority oral health areas and minimizing oral health expenditures.  

 



 5 

  من خالل جهود مجتمعية منظمةفي المجتمع وتعزيز الصحة  واألسنان فمالالوقاية من أمراض يتعلق بألسنان هي تخصص لالصحة العامة . 

  في النقاط التالية: برنامجتتلخص أهمية هذا ال

لة في تحديد الدو وصياتتوجهات وتلتحديد أولويات و اضرورييعتبر  سنانواأل لفملتقييم االحتياجات الصحية  واألسنان: الفموأمراض مراقبة صحة  .1
 .فم واألسنانلصحة الالمطلوبة الصحية ستراتيجيات االسياسات وال

لفم لالصحية رعاية االالحصول على الوصول و، وإمكانية سنانللفم واألمثل الخصائص الديمغرافية، والحالة الصحية  :بانتظام رصد المعلومات .2
السلوكيات الوقائية والخطرة، والعوامل المحددة البيئية واالقتصادية والنفسية واالجتماعية، وحالة فلورة المياه، وبيانات القوى معرفة سنان ، وواأل

كوارث ال عقبل وقو ةمبكريوفر تحذيرات ، و الصحية ئياتوباال للبيانات يساعد في مراقبةظم تالمنالرصد هذا . سنانواأل العاملة في مجال صحة الفم
 .محددةالة صحيالهدا  تحقيق األالتقدم نحو  وتعقب،  هاأوالتقليل منحدوث المشاكل الصحية  ت في منع يوثق تأثير التدخالكما أنه ة العامة ، يالصح

ة نظماألو سياسات الصحة العامةتبني ، و القائمة، وتصميم برامج التدخل الفعّالةمثل تقييم البرامج والسياسات  والسياسات الصحية:تقييم البرامج  .3
 واألسنان لدى المجتمع. الفم  صحةوالصحة العامة لحماية وتعزيز  الصحية

  برنامج التحول الوطني للرعاية الصحية  لذلك جاء ، ية للسكانلعالجتوفيرالخدمات الصحية وامتزايد على نظم الرعاية الصحية لكبير وهناك عبء
ية نظم الرعاوجودة ، وتحسين كفاءة وفعالية متوفرةخرى، زيادة كفاءة استخدام الموارد الاألصحية ال هأهداف ليحقق إلى جانب، 2020 - (NTP) السعودي
 .٢٠٢٠وأهدا  برنامج التحول الوطني تماشى مع فلسفة تألسنان للصحة العامة ا الماجستير في برنامجمخرجات و، ، وتعزيز الرعاية الوقائية  الصحية

 

 عدل م، والقضاء على التفاوت في  لدى المجتمع واألسنان لفماتحسين صحة أهدافا بعيدة المدى تتضمن  ألسنانللصحة العامة ا في يحقق برنامج الماجستير
ذات  مجاالتال، والحد من الطلب على أنظمة الرعاية الصحية من خالل إعادة توجيه الموارد إلى بين شرائح المجتمع  سنانالفم واألأمراض انتشار 
 .سنانواأل اإلنفاق على صحة الفمتخفيض و الفم واالسنانصحة في األولوية 

 

 البرنامج في وزارة الخدمة المدنية / الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ( تصنيف18)

 مصنف 

  غير مصنف 

 اإليضاح:

المستفيدةالجهات    (19) 

  (يراعى تحديد الجهات بدقة ألهمية ذلك في تصنيف البرنامج(

 وزارة الصحة 

 وزارة التعليم 

 وزارة البيئة والمياه والزراعة 

 الهيئة العامة لإلحصاء 

 هيئة األرصاد وحماية البيئة 

 هيئة التخصصات الصحية والجمعيات الصحية 

  التعاونيمجلس الضمان الصحي 

 الجمعيات الخيرية المعنية بصحة المجتمع 

 

 برامج الدراسات العليا المعتمدة في القسم( 20)

 ال توجد

 أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة الملك عبدالعزيز ةهل توجد برامج مشابه( 21)

 ال توجد

  المشابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوى البرامج (22) 

 

 رياض العلمجامعة  –سنان كلية طب األب  MSD/Dental Public Healthالصحة العامة لألسنان  ماجستير
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 إن وجد البرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابهة ( اختالف23)

  برنامج الماجستتتير الصتتحة العامة لألستتنان(MSD-DPH) ( ستتنواتع عن البرنامج المشتتابه له في كلية طب األستتنان  ٣المقترح يختل  في مدته الزمنية

 بجامعة رياض العلم بمدينة الرياض والمحدد بسنتين. 

 لجامعة ا البرنامج المقترح يحتوي على المتطلبات األستتتتاستتتتية لمنهج الماجستتتتتير في الصتتتتحة العامة لألستتتتنان باإلضتتتتافة إلى التدريب الميداني خار  نطاق

 لب إلكمالالصتتحة العامة لألستتنان والذي يهيط الطا)الوزارات والمؤستتستتات الحكومية والغير ربحية والخاصتتةع للحصتتول على الخبرات العملية في مجال 

ترقية لمتطلبات التدريب الميداني في التخصتتتتتتتص والتي تؤهله للتقديم على اختبار البورد الستتتتتتتعودي في الصتتتتتتتحة العامة لألستتتتتتتنان واجتيازه ليتمكن من ا

 الستشاري بعد إكمال مدة الخبرة المطلوبة من قبل هيئة التخصصات الصحية. 

 ة والمعتمدة للتعليم والتدريب في تخصتتتص الصتتتحة العامة لألستتتنان من قبلكما أن هذا البرنامج مبني على المهارات المطلوب  American Board of 

Dental Public Health   رامج طب اعتماد بوالمبنية على النتائج التعليمية المطلوبة لمعايير التعليم المتقدمة في الصتتتحة العامة لألستتتنان من قبل هيئة

هذا مما يؤهل خريج  (Commission on Dental Accreditation (CODA) – American Dental Association)األستتتتتنان األمريكية 

على التقدم الختبار البورد األمريكي في الصحة العامة لألسنان في حال حصول كلية طب األسنان بجامعة المؤسس على االعتماد األمريكي أيضا البرنامج 

 .٢٠١٩في عام  كما حصلت عليه العتماد برنامج البكالوريوس في طب األسنان ، CODA  للتعليم المتقدم في الصحة العامة لألسنان من

(Bench Marking (24 

Bench Markingهل البرنامج المقترح يتشابه مع برنامج علمي آخر في جامعة عالمية ) ( جامعة في الترتيب العالمي.50( من )  

 

   نعم

 

 

 بالبيانات التالية:في حالة اإلجابة بنعم، يتم اإلفادة 

 

 Boston University الجامعة :

 Henry M. Goldman school of Dental Medicine الكلية:

  Master of Science   الدرجة العلمية:

 Dental Public Health التخصص العام:

 يوجد التخصص الدقيق: ال

 36الوحدات الدراسية اإلجمالية:  عدد

 

 University of Iowa الجامعة:

 College of Dentistry الكلية:

 Master of Science الدرجة العلمية:

 Dental Public Health التخصص العام:

 ديوج التخصص الدقيق: ال

  45الوحدات الدراسية اإلجمالية: عدد

 

 University of Toronto الجامعة:

 Faculty of Dentistry الكلية:

 Master of Science الدرجة العلمية:

 Dental Public Health التخصص العام:

 

 Harvard University الجامعة:

  School of Dental Medicine الكلية:

  Master of Science and Certificate الدرجة العلمية:

 Public health Dental التخصص العام:

 
 ( األسباب الداعية لتطوير البرنامج الحالي25)

طلب تطوير برنامج فقط( )يعبأ عند  
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(26 143٨ الدراسي:للعام أعضاء هيئة التدريس بالقسم  ١-١ جدول(     / 143٩ العلمية( للمرتبةوفقا  التسلسل) هـ   

المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م  
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

 مصرى 2٠٠6 جامعة االسكندرية /مصر صحة البيئة أستاذ مشارك هشام محمود النجار إسماعيل 1

مشاركأستاذ  محمد سعيد بامشموس 2  سعودى 2٠1٠ بوسطن/أمريكا -جامعة بوسطن الصحة العامة لألسنان 

 سعودى 2٠٠٩ تورنتو/كنـدا -وجامعة تورنت الصحة العامة لألسنان أستاذ مساعد أكرم فريد قطب 3

 سعودى 2٠11 بوسطن/أمريكا -جامعة بوسطن الصحة العامة لألسنان أستاذ مساعد ايهاب نافع الشعيبي 4

 سعودى 2٠13 كاليفرنيا/أمريكا -جامعة لومالندا الصحة العامة  أستاذ مساعد زهير صالح نتو 5

       

       

 

 

 

 

 العلمية( للمرتبةوفقا التسلسل ) هـ 143٩ /   143٨: للعام الدراسيبالقسم  عضوات هيئة التدريس  ٢-١( جدول 26)

المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م  
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

 سعودية 2٠٠6 أمريكا برمنجهام / -بيرمنجهام ة االباما عمجا الصحة العامة  أستاذ مشارك  العقيليدانية إبراهيم عبدالعزيز  1

 سعودية 2٠13 أمريكا / بوسطن – جامعة هارفارد الصحة العامة / الصحة العالمية مشاركاستاذ  عدنان مرداد ةلين 2

 سعودية 2٠13 كنـدا / تورنتو -جامعة تورنتو لألسنانالصحة العامة  استاذ مساعد صباحيعبداالله عبدالرحيم دانية  3

 سعودية 2٠13 أمريكا / بوسطن – جامعة بوسطن الصحة العامة لألسنان استاذ مساعد ةميشابراهيم داليا  4

 سعودية 2٠14 كنـدا / مونتريال – ميجيلجامعة  الصحة العامة تاذ مساعداس ندى جميل فارسي 5

 سعودية 2٠1٧ السويدجامعة جوثينبيرج /  الصحة العامة مساعدتاذ اس آميمحمود هبة  6

 سعودية 2019 أمريكا / بوسطن – جامعة بوسطن الصحة العامة لألسنان تاذ مساعداس باحنانأسامة  ةلين ٧
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 هـ 143٩ /   143٨ :للعام الدراسي بالقسم المعيدونالمحاضرون و ١-٢ جدول( 27)
ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م  

 مبتعث 2٠11 جامعة الملك عبد العزيز معيد الوافيعبدهللا عبدالرحيم  1

 مبتعث 2٠13 جامعة الملك عبد العزيز معيد كبارهسعيد عالء  2

 مبتعث 2٠13 جامعة الملك عبد العزيز معيد بخاري محمد عبدهللا 3

 مبتعث 2٠13 جامعة الملك عبد العزيز معيد با فقيه نبيل فراس 4

 مبتعث 2٠11 جامعة الملك عبد العزيز معيد حميد الديناحمد الحسن  5

      

      

 

 

 هـ 143٩ /   143٨ :للعام الدراسيبالقسم  اتوالمعيد اتالمحاضر ٢-٢( جدول 28)
ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م  

 مبتعثة 2٠٠6 جامعة الملك عبد العزيز معيدة سالفة ضياء الدين أيوب 1

 مبتعثة 2٠11 جامعة الملك عبد العزيز معيدة تماضر حامد إسحاق خوجة 2

 مبتعثة 2٠13 جامعة الملك عبد العزيز معيدة سمانبسام ميسرة  3

 مبتعثة 2٠13 جامعة الملك عبد العزيز معيدة المطيريعبدالمعطي سارة  4

 مبتعثة 2٠13 جامعة الملك عبد العزيز معيدة دحالنعمار رنا  5

 مبتعثة 2٠13 جامعة الملك عبد العزيز معيدة ابرار البرديسي 6

 مبتعثة 2٠14 جامعة الملك عبد العزيز معيدة آمانمعتوق نورا  ٧

 مبتعثة 2٠14 عبد العزيز جامعة الملك معيدة القاضيحسين روان  ٨

 مبتعثة 2٠14 جامعة الملك عبد العزيز معيدة سحابعبدالحكيم ديمة  ٩

      

      

 

 

 

 هـ     /        :للعام الدراسيبالقسم  اإلداريونو الفنيون ١-3 ( جدول29) 
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 هـ     /        :للعام الدراسيبالقسم  اتاإلداريو الفنيات ٢-3( جدول 30)
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م
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  تخدم البرنامجمعامل القسم الحالية التي سوف ( 31)

 اسم المعمل م
 السعة

 )عدد الطالب(

Capacity 

(No. of Students) 
Lab’s Name 

 

Item 

 

1 
لى حلللاسلللللللللبمعملللل    طر         آ بشللللللل

 الطالبات

40 40 Computer Lab (Female Section) 1 

      

      

      

      

      

 

 

 المقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامجمعامل ( ال32)

 اسم المعمل م
 التاريخ المتوقع 

 لبدء التشغيل

Predicted Date to 

Start Working 
Lab’s Name 

 

Item 

 

بشطرالطالب      معمل حاسب آلى 1  2020 2020 Computer Lab (male Section) 1 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 ( التعديالت المطلوبة في مقررات البرنامج المطور 33) 

 مقررات مت اإلبقاء عليها مقررات مت إلغاؤها مقررات مت استحداثها

 الوحدات اسم المقرر الوحدات اسم المقرر الوحدات اسم المقرر

      

      

      

      

      

      

      

الوحداتمجموع   مجموع الوحدات  مجموع الوحدات   
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 ( تعديالت أخرى في البرنامج المطور 34)

يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط()  

 

 البرنامج المطورالدراسية بين البرنامج الحالي و ( مقارنة عدد الوحدات35)

)يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط(   

 وحدات إجبارية 
وحدات الرسالة أو  وحدات اختيارية 

 المشروع البحثي
 المجموع

 خارج القسم داخل القسم

      البرنامج الحالي

      البرنامج المطور 

 ( المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية36)

عبد ( من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية بجامعة الملك ٢ – 8يجب األخذ في اإلعتبار الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في المادة ) .١

 .زالعزي

( من الالئحة الموحدة للدراسات 33ذلك )المادة  أمكنفي نفس المرحلة كلما  ذات عالقة بالتخصص من أقسام أخرىيراعى أن تتضمن خطة الماجستير الدراسية على مقررات  .٢

 لجامعات.العليا في ا

 يتم تسجيل المقررات االختيارية بموافقة القسم العلمي اآلخر. .3

 هى المقررات التي يسجلها الطالب من أى قسم علمي بالجامعة، ويشترط أن يكون المقرر من نفس الدرجة العلمية وبموافقة القسم العلمي.، المقررات الدراسية الحرة .4

 -- عدد وحدات المقررات الحرة  36 عدد وحدات المقررات اإلجبارية

 2 (الكليةعدد وحدات المقررات االختيارية )من خارج  8 عدد وحدات المقررات االختيارية )من داخل القسم(

  عدد الوحدات الدراسية المطلوبة للدرجة العلمية 9 الرسالة عدد وحدات 

   55 عدد الوحدات اإلجمالية

 (  متطلبات أخرى 37)

لها: مثل االختبار الشامل/ نشر أبحاث....()شرح أمثلة   
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 ( List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 38)

 )يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي: المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة(

رمز و رقم 

 المقرر

Course 

Code 
 Course Title اسم المقرر

 نوع المقرر

Couse 

type 

 عدد الساعات

(No. of Hours) 
 (Prerequisiteالمتطلب السابق )

 English عربي English عربي

ي 
ظر
)ن

T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r
.)

)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

د 
تم
مع
ال

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 وحدة (36) عدد وحدات المقررات اإلجباري

صحع   801   DPHE 801 لألسنان العامة الصحة مقدمة فى  Introduction to DPH 3 - - 3 إجباري   

   2 - 2 1 إجباري   Biostatistics  اإلحصاء الحيوي DPHE 804 804صحع  

وبائياتعلم ال فيمقدمة  DPHE 805   805 صحع  Introduction to Epi  2 - 2 1 إجباري   

   1 - - 1 إجباري   Behavioral Sciences العلوم السلوكية DPHE 807 807صحع 

وصحة الفم ةالبيئ DPHE 809  809 صحع  Environment and Oral Health  2 - - 2 إجباري   

طرق وتصميم البحث   DPHE 806 806صحع   Research Methods and Design 804 805صحع 2 - - 2 إجباري,  DPHE 805, 804,  

والقانون الصحةأخالقيات  DPHE 808  808صحع  Public Health Ethics and law  1 - - 1 إجباري   

 DPHE 805 805صحع  2 - 2 1 إجباري  Oral Epi وبائيات الفم واألسنان DPHE 815 815  صحع

 DPHE 807, 815 815 صحع  2 - 2 1 إجباري  Oral Disease Prevention and Health Promotion الوقاية من أمراض الفم DPHE 816  816صحع

 DPHE 804, 805 805 ,804صحع  3 - 2 2 إجباري  Data Collection and Management تجميع ومعالجة البيانات  DPHE 819 819صحع 

حعص 825  DPHE 825 سياسة الصحة وإدارة البرامج Public Health policy and Program Management   2 - - 2 إجباري   

(  1) تقييم المراجع العلمية  DPHE 871 871 صحع  Critical Appraisal (1)  2 - - 2 إجباري   

(2) المراجع العلمية تقييم  DPHE 872 872 صحع  Critical Appraisal (2)  871  صحع 2 - - 2 إجباري DPHE 871 

   1 - - 1 إجباري  Seminars ندوة بحث DPHE 895   895صحع 

ة ميداني خبرة DPHE 881 881 صحع  DPH Field Experience  805 ,804 ,801صحع    8 16 - - إجباري DPHE 801, 804, 805 

   1 - - 1 إجباري   Current issues in DPH القضايا الحالية في الصحة لالسنان DPHE 896  896صحع 

وحدة (٢( عدد )الكليةعدد وحدات المقررات االختيارية )من خارج يختار الطالب / الطالبة   

ط م  806  CM 806  األمراض المزمنةوبائيات  Chronic Disease Epidemiology 805 صحع 2 - 2 1 اختياري DPHE 805 

السريريةالتجارب   CM 820  ط م  820   Clinical trials 805 صحع 2 - - 2 اختياري DPHE 805 

وحدات (8( عدد )القسم داخلعدد وحدات المقررات االختيارية )من يختار الطالب / الطالبة   

  DPHE 804, 805 805 ,804صحع  2 - - 2 اختياري Survey Research Methods طرق المسح البحثي DPHE 810  810 صحع

٨٠4صحع 3 - 2 2 اختياري  Advanced Biostatistics in PH االحصاء المتقدم في الصحة العامة DPHE 854 854صحع   DPHE ٨٠4 

 DPHE 801  2 - - 2 اختياري Leadership and Communication skills القيادة ومهارات االتصال DPHE 826  826صحع 

الرعاية الصحية ياتداقتصا DPHE 855  855صحع  Healthcare Economics  2 - - 2 اختياري   

  ,DPHE  807, 816  3 - - 3 اختياري Program planning, management, and evaluation تصميم وإدارة وتقييم البرامج  DPHE 858  858 صحع

( وحدات9) عدد وحدات  الرسالة  

 All Courses جميع المقررات 9 - - 9 إجباري  Master Thesis الرسالة DPHE 899 899صحع 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Introduction to DPH DPHE 801 

This is an introductory course to the discipline of public health and dental public health. The 

course introduces the students to the science, philosophy, and practice of Dental Public Health. It 

presents a brief social and historical context for dental public health and the principles of dental 

public health practice (assessment, policy development, and assurance). Through lectures, class 

discussions, and assignments, students will learn to apply the principles of dental public health, 

dental epidemiology, community-based oral health promotion, disease prevention strategies, and 

delivery and financing of dental care. C
o
u

rs
e 

D
es

c
ri

p
ti

o
n

 

 Recall and discuss the philosophy of public health 

 List and explain the core public health functions  

 Understand the philosophy on which the practice of dental public health is based   

 Develop an understanding of the scientific method as a basis for clinical practice, program 

management, health policy formulation, and research, and apply this knowledge to current 

problems in dental public health  

 Understand past, current, and emerging issues of financing, delivery, organization, policy, 

administration, access, and quality in oral health  

 Explore and analyze an important dental public health issue and recommend realistic approaches 

to addressing the issue  

L
ea

rn
in

g
 O

u
tc

o
m

es
 

 Population-based prevention and health promotion 

 Oral health surveillance  

 Oral health delivery systems  

 Oral health policy 
 Needs assessment, program planing, and program evaluation 

 Social determinants of oral health 

 Relate course content to a specific oral health problem 

T
o
p

ic
s 

 Lectures 

 Group discussions  

 Assigned readings  

 Oral presentations  

T
ea

ch
in

g
 

M
et

h
o
d

s 

 10% Class participation 

 45% Assignments (written and oral) 

 20% Mid-term exam 

 25% Final exam  A
ss

es
sm

en
t 

M
et

h
o
d

s 
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رمز ورقم 

 المـقرر
الوحداتعدد  عنوان المقـــــرر  متطلب سابق 

صحع   لألسنان العامة الصحة قدمة فىم   801  3  -- 

 توصيف املقرر

لصحة علم وفلسفة اإلى تعريف الطلبة ب هدفيولفم واألسنان لوالصحة العامة الصحة العامة  في تخصصيعتبر هذا المقرر مقدمة 

،  تياجاتحاال)تقييم ة يالرئيسومبادئ ممارسته تاريخي لهذا العلم الجتماعي واإلطار المقرر اإلعرض ستيو، العامة للفم واألسنان

ذا مبادئ هويطبقون سيتعلم الطالب ، هام المطلوبة المناقشات والمومن خالل المحاضرات و مخرجات(.الضمان سياسات ، والوضع 

،  جتمعلما في والوقايةوبرامج التوعية نان وبائيات الفم واألسومهاراته المختلفة على جميع جوانب الصحة العامة لألسنان من العلم 

 فم واألسنان.لل رعاية الصحيةامج الرتقديم وتمويل بتخطيط وو

 خمرجات التعلم

 

 استذكار ومناقشة فلسفة الصحة العامة 

 لصحة العامة لتخصص ااألساسية  مهامسرد وشرح ال 

 فهم الفلسفة التي تقوم عليها ممارسة الصحة العامة لألسنان 

  كالبحث العلمي وتصميم وإدارة وتقييم  –الصحة العامة لألسنان  مهاماستيعاب أن الطريقة العلمية هي أساس ممارسة

 على مشاكل الفم واألسنان الحالية  هذه المعرفة وتطبيق ووضع السياسات الصحية ، والصحيةالبرامج التوعوية 

 ات الصحية الخدموجودة وتقديم وتنظيم  تمويلشئون ياسات الصحية وفهم القضايا السابقة والحالية والناشئة المتعلقة بالس

 لفم واألسنانالخاصة ببرامج الرعاية الصحية ل

  وفق نهج واقعية لمعالجتهاصحة العامة للفم واألسنان وتقديم توصية الة تتعلق بممه قضيةتحليل بحث و 

 

 املواضيع

  الوقاية المجتمعية وتعزيز الصحة 

  واألسنانمراقبة صحة الفم 

 أنظمة الرعاية الصحية للفم واألسنان 

 السياسات الصحية الخاصة بصحة الفم واألسنان 

 تقييم االحتياجات المجتمعية وتخطيط برامج الصحة العامة لألسنان وتقييمها 

 العوامل االجتماعية المؤثرة في صحة الفم واألسنان 

 ربط محتوى المقرر بقضية متعلقة بصحة الفم واألسنان 

 طرق التدريس

 محاضرات 

 جماعي نقاش  

 قراءات مخصصة 

 عروض مفهية 

 طرق التقييم

 1صفيةمشاركة  ٪٠  

 45٪  مفهية()كتابية وواجبات 

 2اختبار نصفي ٪٠ 

 25٪ اختبار نهائي 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Biostatistics DPHE 804 

Biostatistics is one of the core sciences in public health. It is an essential tool to ensure that 

findings and practices in public health and biomedicine are supported by reliable evidence. This 

course introduces students to basic statistical methods used in dental public health and biomedical 

research, the interpretation of results of statistical analysis, and the subsequent application and 

recommendations for public health practice and policy.  

Students will conduct the relevant analysis using current software, such as SPSS. 

 C
o
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 Recognize and give examples of different types of data arising in public health and clinical 

studies 

 Interpret differences in data distributions via visual displays  

 Apply numerical, tabular, and graphical descriptive techniques commonly used to characterize 

and summarize public health data  

 Identify appropriate statistical methods to be applied in a given research setting, apply these 

methods, and acknowledge their limitations  

 Interpret statistics commonly used in the health literature 

 Implement basic statistical techniques using statistical software packages (e.g., SPSS). 

 Evaluate computer output containing statistical procedures and graphics and interpret it in a 

public health context 

L
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g
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u
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o
m
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 Types of variables  

 Data distribution and measures of central tendency and variablitly 

 Descriptive statistics 

 Tabular and graphical data summary 

 Statisitcal inference and hypothesis testing 

 Estimate power and calculate sample size 

 Statistical comparison of discrete and continuous data including, chi-square, t-test, non-

parametric tests, correlation, ANOVA, and regression  

 Sampling techniques and power analysis 

T
o
p

ic
s 

 Lectures 

 Group discussions 

 Assigned readings 

 Class exercises 

 Computer Lab exercises 

T
ea

ch
in

g
 

M
et

h
o
d

s 

 25% Hand calculation of statistical practice problems 

 30% Statistical practice problems using a statistical software program 

 20% Mid-term exam 

 25% Final exam  A
ss

es
sm

en
t 

M
et

h
o
d

s 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

اإلحصاء الحيوي   804صحع   2  -- 

 توصيف املقرر

ة لتحليل أبحاث الصحاإلحصاء الحيوي هو أداة أساسية األساسية في تخصص الصحة العامة.  علومال الحيوي منيعتبر اإلحصاء 

ة بالطرق اإلحصائية األساسي يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبةموثوقة. الدلة األبالمتعلقة بها الممارسات العامة ودعم النتائج و

ممارسة ويات وتوص تطبيقإلى نتائج ال وترجمةتفسيركيفية  تعليمهمفي الصحة العامة لألسنان وأبحاث الطب الحيوي والمستخدمة 

البرامج  باستخداموسوف يتدرب الطالب أيضاً على إجراء هذه التحليالت اإلحصائية  العامة.الصحة في تخصص وسياسة 

 . SPSSمثل  المتاحةاالحصائية 

خمرجات 
التعلم

 

 التعرف على أنواع مختلفة من البيانات النامئة عن الصحة العامة والدراسات السريرية وإعطاء أمثلة عليها 
 االختالفات في توزيع البيانات عبر العروض المرئيةو النتائج تفسير 
 تطبيق تقنيات وصفية وجدولية ورسومية مائعة االستخدام لتوصيف وتلخيص بيانات الصحة العامة 
  األمعة تحت  بحدود واإلقرار األساليب،وتطبيق هذه  معين،تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة ليتم تطبيقها في إعداد بحث

 الحمراء
 تفسير اإلحصائيات مائعة االستخدام في األدبيات الصحية 
 مثل( تطبيق التقنيات اإلحصائية األساسية باستخدام حزم البرامج اإلحصائية SPSS). 
  مخرجات الكمبيوتر التي تحتوي على اإلجراءات والرسوم البيانية اإلحصائية وتفسيرها في سياق الصحة العامةتقييم 

 

 املواضيع

  المتغيراتأنواع  

 مقاييس النزعة المركزية والتشتتتوزيع البيانات و  

 اإلحصاءات الوصفية  

 يةلبيانالبيانات باستخدام الجداول ولرسومات اعرض تلخيص و 

 واحصائيات ثنائي المتغيرات اختبار الفرضياتو ئياالستدالل اإلحصا 

 طرق حساب حجم العينة 
 اختباراتو كاي تربيع لالستقالليةالمنفصلة والمستمرة بما في ذلك اختبارات  متغيراتمقارنة إحصائية لل t-حول المتوسط 

 واالنحدار (ANOVAاإلحصائي )اختبار التباين و غير معلمية واالرتباطال اإلحصائية واالختبارات

  حجم عينة البحث وقوة التحليل اإلحصائي 

 طرق التدريس

 محاضرات 

 جماعي نقاش 

 قراءات مخصصة 

 تدريبات في الفصل 

 الحاسب اآللي تدريبات في معمل   

 طرق التقييم

 25٪  اآللة الحاسبةوباستخدام اليد على تدريبات إحصائية 

 3برنامج تحليل احصائيتدريبات إحصائية باستخدام  ٪٠ 

 2اختبار نصفي ٪٠ 

 25٪ اختبار نهائي 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 
None 2 Introduction to Epi DPHE 805 

Epidemiology is the study of the distribution and determinants of health and disease in different 

human populations and the application of methods to improve disease outcomes. As such, 

epidemiology is the basic science of public health. This course is designed to introduce students to 

the general principles of epidemiology, descriptive and analytic epidemiology, and determinants of 

health and disease in populations. This course will enable students to participate in the design of 

epidemiological studies and critically appraise the dental public health literature.  

C
o
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 Explain the role of epidemiology in the field of public health  

 Identify key sources of data for epidemiologic purposes. 

 Describe and calculate epidemiological measures of disease occurrence and association across 

defined populations  

 Describe key features of different study designs and be able to evaluate the strengths and 

limitations of each  

 Identify and describe the impact of bias and confounding in epidemiologic studies  

 Understand the concepts of screening and testing in a range of health and other settings  

 Understand and apply epidemiological criteria needed to establish causal relationships  

 Understand and apply key ethical issues to the conduct of epidemiological and other scientific 

investigations  

 Critically read and evaluate epidemiologic studies in the dental or public health literature 

L
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g
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u
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o
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 Basic principles of epidemiology 

 Measures of disease occurence 

 Measures of disease association 

 Epidemiological study designs: observational and experimental  

 Causality 

 Screening (sensitivity and specificity) 

 Confounding and effect modification 

 Ethical issues in epidemiologic research  

T
o
p

ic
s 

 Lectures 

 Assigned readings 

 Group discussions   

 Class exercises T
ea

ch
in

g
 

M
et

h
o
d

s 

 10% Class participation  

 45% Assignments (written and oral) 

 20% Midterm exam 

 25% Final exam A
ss

es
sm

en
t 

M
et

h
o
d

s 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 --  2  مقدمة في علم الوبائيات 805صحع 

 توصيف املقرر

لتحليلي علم الوبائيات الوصفي وا فيهذا المقرر مقدمة يعتبر  األساسية في تخصص الصحة العامة. يعتبر علم الوبائيات من العلوم

لتعريف الطالب بالمبادئ العامة لعلم األوبئة ، وعلم األوبئة  المقررتم تصميم هذه ومحددات الصحة والمرض في المجتمعات. 

صميم الدراسات الطالب من المشاركة في ت هذا المقررالوصفي والتحليلي ، ومحددات الصحة والمرض بين السكان. ستمكن 

  .األسنانو صحة الفملبحوث العلمية المتعلقة بلالوبائية وتقييم نقدي 

 خمرجات التعلم

 مرح دور الوبائيات في مجال الصحة العامة 
  علم األوبئة فيالمستخدمة تحديد المصادر الرئيسية للبيانات. 
  المتعلقة بالربط بين العوامل المسببة لألمراض تلك و مراضاأل معدل انتشار لتحديد الوبائيةوصف وحساب المقاييس

 واألمراض ذاتها بين مرائح المجتمع
 لكل منها ضعفالمختلفة والقدرة على تقييم نقاط القوة وال الوبائيةات وصف السمات الرئيسية للدراس 
 ات الوبائيةفي الدراس المتعلقة بالعالقة السببية بين المتغير والمرضاألخطاء تحديد ووصف تأثير التحيز و 
 مختلفة صحية  االتفهم مفاهيم الفحص واالختبار في مج 
  العالقات السببيةفي فهم وتطبيق المعايير الوبائية الالزمة 
  الوبائية والعلمية األخرى الدراساتفهم وتطبيق القضايا األخالقية الرئيسية إلجراء 
  الصحة العامةقراءة نقدية وتقييم الدراسات الوبائية في طب األسنان أو أدب 

 

 املواضيع

 المبادئ األساسية لعلم األوبئة 
  ضراماأل انتشارمقاييس 
 ضامرمقاييس ارتباط األ 
 الوبائية: المالحظة والتجريبية اتتصاميم الدراس 
  السببيةالعالقات  
 ( عالحساسية والنوعيةعوامل الفحص  
 في العالقة السببية  التي تغير التأثير العواملو األخطاء المتعلقة بالعالقة السببية بين المتغير والمرض 
 القضايا األخالقية في البحوث الوبائية 

 

 طرق التدريس

 محاضرات 
 خصصةقراءات م  
 جماعي نقاش 
 تدريبات في الفصل 

 طرق التقييم

 10٪   صفيةمشاركة 
 45٪   ( كتابية ومفوواجبات)ية 
 20٪   اختبار نصفي 
 25٪  نهائياختبار 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 1 Behavioral Sciences  DPHE 807 

This course is designed to provide an overview of fundamentals (principles, theories, research, and 

techniques) of social and behavioral sciences in public health. Social and behavioral science 

theories and strategies in public health practice and policy will be discussed in relation to 

preventing oral disease and promoting oral health in the community. Students will be able to 

critically analyze a particular dental public health problem and to decide which social and 

behavioral science principles, theories, and research can and should inform dental public health 

practice and research related to that problem.  

C
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 Identify basic theories, concepts and models from a range of social and behavioral disciplines 

that are used in dental public health research and practice 

 Describe the merits of social and behavioral science interventions and policies  

 Provide examples of community oral health interventions where the failure to incorporate 

social and behavioral sciences resulted in program failure and adverse public health effects  

 Identify the causes of social and behavioral factors that affect health of individuals and 

populations  

 Identify individual, organizational and community concerns, assets, resources and deficits for 

social and behavioral science interventions  

 Apply evidence-based approaches in the development and evaluation of social and behavioral 

science interventions   

 Specify multiple targets and levels of intervention for social and behavioral science programs 

and/or policies 

L
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 Psychosocial behavioral theories and their application in understanding the etiology and 

planning interventions, and measurement issues.  

 A review of community change concepts and theories and exposure to community organizing 

techniques  

 The role of economics and policies in decision-making about public heath 

 Social network and social support 

 Evidence-based approaches in the development and evaluation of social and behavioral 

science interventions   

 Implementation, dissemination and diffusion of public health interventions 

T
o
p

ic
s 

 Lectures 

 Readings   

 Class exercises 

 Case presentations 

 Discussion 

T
ea

ch
in

g
 

M
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o
d

s 

 10% Class participation  

 45% Assignments (written and oral) 

 20% Midterm 

 25% Final exam  A
ss

es
sm
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t 
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d

s 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 --  1  العلوم السلوكية 807صحع 

 توصيف املقرر

تم تصميم هذه الدورة لتقديم نظرة عامة على أساسيات العلوم االجتماعية والسلوكية في الصحة العامة )المبادئ والنظريات 

ستتم مناقشة نظريات واستراتيجيات العلوم االجتماعية والسلوكية في ممارسات وسياسات الصحة العامة  .(والبحوث والتقنيات

سيتمكن الطالب من إجراء تحليل نقدي لمشكلة معينة تتعلق  .م وتعزيز صحة الفم في المجتمعفيما يتعلق بالوقاية من أمراض الف

بالصحة العامة لألسنان وتحديد مبادئ العلوم والنظريات والبحوث االجتماعية والسلوكية التي يمكن ويجب أن تُعلم ممارسات 

 .الصحة العامة لألسنان والبحوث المتعلقة بهذه المشكلة

 

خمرجات
 

التعلم
 

  تحديد النظريات والمفاهيم والنماذ  األساسية من مجموعة من التخصصات االجتماعية والسلوكية المستخدمة في أبحاث
 وممارسات صحة األسنان العامة

 وص  مزايا تدخالت وسياسات العلوم االجتماعية والسلوكية 
 م االجتماعية والسلوكية إلى فشل البرنامج واآلثار أمثلة على تدخالت صحة الفم المجتمعية حيث أدى الفشل في دمج العلو

 السلبية على الصحة العامة
 تحديد أسباب العوامل االجتماعية والسلوكية التي تؤثر على صحة األفراد والسكان 
 تحديد االهتمامات واألصول والموارد والعجز الفردية والتنظيمية والمجتمعية لتدخالت العلوم االجتماعية والسلوكية 
 تطبيق مناهج قائمة على األدلة في تطوير وتقييم تدخالت العلوم االجتماعية والسلوكية 
 د أهدافًا ومستويات تدخل متعددة لبرامج و / أو سياسات العلوم االجتماعية والسلوكيةيحدت 

 

 املواضيع

  وقضايا القياسالنظريات السلوكية النفسية االجتماعية وتطبيقها في فهم المسببات وتدخالت التخطيط. 
 مراجعة مفاهيم ونظريات تغيير المجتمع والتعرض لتقنيات تنظيم المجتمع 
 دور االقتصاد والسياسات في صنع القرار حول الصحة العامة 
 الشبكة االجتماعية والدعم االجتماعي 
 مناهج قائمة على األدلة في تطوير وتقييم تدخالت العلوم االجتماعية والسلوكية 
 نشر تدخالت الصحة العامةتنفيذ ونشر و 

 

 طرق التدريس

 محاضرات 
 قراءة 
 تدريبات في الفصل 

 تعرض حاال 
 جماعي نقاش 

 

 طرق التقييم

 10٪   صفيةمشاركة 
 45٪  كتابية ومفوية واجبات() 
 20٪  نصفي اختبار 
 25٪  نهائي ختبارا 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2  Environment and Oral Health  DPHE 809 

This course will examine the sources, exposure routes, regulation and health outcomes associated 

with biological, chemical, and physical agents in the environment, both naturally occurring and 

man-made. The course will familiarize the students with these agents and how they impact air, 

water and food quality to cause oral disease. Students will be able to assess, manage, and 

communicate issues related to environmental factors in dental public health. Regulatory agencies, 

risk assessment, and disaster response and preparedness will be discussed. 

 

C
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 Acquire basic knowledge environmental health and sciences relevant to environmental health: 

chemistry, toxicology, and radiation sciences  

 Identify chemical, physical, and microbial agents in the environment that can impact human 

health  

 Asses environmental risk factors in populations through scientific information and literature 

research, data analysis and interpretation  

 Manage environmental health concerns through articulation in the broader context of public 

health, defining and evaluating preventive strategies, and collaboration on decision‐making 

processes  

 List major agencies and organizations involved in environmental health protection and explain 

their basic responsibilities, programs, and problems 

 Describe policies that have been developed to manage health risks associated with exposures to 

environmental hazards  

 Communicate environmental health information to public and professional audiences 

 Analyze an environmental health topic for its impact on oral health and propose solutions 

based on what is known about the challenges and barriers  

L
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 Introduction to environmental health (sciences, principles, terms, and concepts)  

 Biological, chemical, and physical hazards in the environment and their impact on population’s 

wellbeing and oral health 

 Risk assessment in environmental health (hazard identification, exposure assessment, toxicity 

assessment, risk characterization) 

 Risk management in environmental health (regulation, education, impact statements, and 

public funding)  

 Identification, evaluation, and management of environment hazards associated with oral health 

and disease (e.g., caries, fluorosis, periodontal disease, oral cancer, noma, cleft lip & palate)  

 Roles of agencies and organization involved in environmental health protection 

T
o
p
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 Lectures 

 Discussion 

 Assigned readings 

 Class exercises 

 Case presentation 

T
ea

ch
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 10% Class participation 

 45% Assignments (written and oral) 

 20% Midterm exam 

 25% Final exam 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2 البيئة وصحة الفم 809صحع 

 توصيف املقرر

والنتائج الصحية المرتبطة بالعوامل البيولوجية والكيميائية والفيزيائية ستدرس هذه الدورة المصادر وطرق التعرض والتنظيم 

ستطلع الدورة الطالب على هذه العوامل وكيف تؤثر على الهواء  .في البيئة ، سواء تحدث بشكل طبيعي أو من صنع اإلنسان

شكالت المتعلقة بالعوامل البيئية في وإدارة وإبالغ الم سيتمكن الطالب من تقييم .والماء وجودة الطعام لتسبب أمراض الفم

 .ستتم مناقشة الوكاالت التنظيمية وتقييم المخاطر واالستجابة للكوارث والتأهب لها .صحة األسنان العامة

 

 خمرجات التعلم

 اكتساب المعرفة األساسية بالصحة البيئية والعلوم ذات الصلة بالصحة البيئية: الكيمياء وعلم السموم وعلوم اإلشعاع 
 تحديد العوامل الكيميائية والفيزيائية والميكروبية في البيئة التي يمكن أن تؤثر على صحة اإلنسان 
 تقييم عوامل الخطر البيئية لدى السكان من خالل المعلومات العلمية واألبحاث وتحليل البيانات وتفسيرها 
  ائية ، العامة ، وتحديد وتقييم االستراتيجيات الوقإدارة شواغل الصحة البيئية من خالل التعبير في السياق األوسع للصحة

 والتعاون في عمليات صنع القرار
 ضع قائمة بالوكاالت والمنظمات الرئيسية الضالعة في حماية صحة البيئة وشرح مسؤولياتها وبرامجها ومشاكلها األساسية 
  للمخاطر البيئيةوص  السياسات التي تم تطويرها إلدارة المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض 
 توصيل معلومات الصحة البيئية للجمهور العام والمهني 
  تحليل موضوع الصحة البيئية لتأثيره على صحة الفم واقتراح الحلول المبنية على ما هو معرو  عن التحديات

 والعوائق
  

 املواضيع

 (مقدمة في الصحة البيئية )العلوم والمبادئ والمصطلحات والمفاهيم 
  البيولوجية والكيميائية والمادية في البيئة وتأثيرها على صحة السكان وصحة الفمالمخاطر 
 (تقييم المخاطر في الصحة البيئية )تحديد المخاطر وتقييم التعرض وتقييم السمية وتوصيف المخاطر 
 (إدارة المخاطر في الصحة البيئية )التنظيم ، التعليم ، بيانات األثر ، والتمويل العام 
  وتقييم وإدارة المخاطر البيئية المرتبطة بصحة الفم وأمراضه )على سبيل المثال ، التسوس ، التسمم بالفلور ، تحديد

 (، الشفة المشقوقة والحنك آكلة الفم أمراض اللثة ، سرطان الفم ،
 أدوار الوكاالت والمنظمات المشاركة في حماية الصحة البيئية 

 

 طرق التدريس

 محاضرات 
 جماعي نقاش 
 ات مخصصةقراء 
 تدريبات في الفصل 

 عرض حالة 
 

 طرق التقييم

 10٪   صفيةمشاركة 

 45٪   كتابية ومفويةواجبات() 

 20٪  ينصفاختبار 

 25٪  نهائياختبار 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 1 Public Health Ethics and Law DPHE 808 

Public health ethics is about the principles and values that help guide actions designed to 

promote health and prevent injury and disease in the population. This course examines ethical 

issues related to public health research and practice, and explores the social issues that 

complicate ethical decision-making. A framework for ethical analysis will be used to discuss 

and analyze public health issues. Public health-related laws will be covered to enable students 

to criticize ethical misconduct and recognize legal consequences. The course will instill and 

develop a sense of personal responsibility and empowerment in the students to become 

advocates for ethics in public health practice and research.   C
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 Recognize ethical issues in public and oral health practice and research 

 Develop the analytical skills in using ethical values and concepts in public health to 
construct arguments that are logical, consistent, and defensible in the face of reasoned 
disagreement and challenge  

 Criticize the ethical distribution of health resources 

 Apply ethical decision making for ethical dilemmas in public health practice and research 

 Evaluate ethical and legal dimensions of public health practices and research 

 Describe the legal and ethical bases for public health practice and research  L
ea
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u
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m
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 Definition, theories, and values of ethics in public health 

 History of ethics in public health practice and research   

 Ethics in public health research and practice 

 Public health research and practice in international settings 

 Community-based practice and research 

 Ethics and infectious disease control 

 Ethics of health promotion and disease prevention 

 Ethical issues in environmental and occupational health 

 Public health genetics: screening programs and individual testing/counseling 

 Public health and health system reform: access, priority setting, and 

allocation of resources  

 The intersection of ethics and law in public health  

T
o
p
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 Lectures 

 Case studies presentation  

 Discussion 

 Assigned readings T
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ch
in

g
 

M
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d
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 10% Class participation  

 30% Case study presentation 

 30% Assignments (written and oral) 

 30% Final exam  A
ss
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t 
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s 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 -- 1   العامة أخالقيات وقوانين الصحة 808صحع 

توصيف 
املقرر

 

تتعلق أخالقيات الصحة العامة بالمبادئ والقيم التي تساعد على توجيه اإلجراءات المصممة لتعزيز الصحة والوقاية من اإلصابة 

ويستكشف القضايا  العامة،القضايا األخالقية المتعلقة بأبحاث وممارسات الصحة  هذا المقرر يدرس .والمرض بين السكان

سيتم استخدام إطار للتحليل األخالقي لمناقشة وتحليل قضايا الصحة  .ة صنع القرار األخالقياالجتماعية التي تعقد عملي

سيتم تغطية القوانين المتعلقة بالصحة العامة لتمكين الطالب من انتقاد سوء السلوك األخالقي واالعتراف بالعواقب  .العامة

التمكين لدى الطالب ليصبحوا دعاة لألخالقيات في ممارسة وتطور الشعور بالمسؤولية الشخصية و ستغرس الدورة .القانونية

 .الصحة العامة والبحوث

 

 خمرجات التعلم

 التعرف على القضايا األخالقية في ممارسات وبحوث صحة الفم واألسنان 
 مكن الدفاع وي تطوير المهارات التحليلية في استخدام القيم والمفاهيم األخالقية في الصحة العامة لبناء حجج منطقية ومتسقة

 عنها في مواجهة الخالف والتحدي المنطقي
 انتقاد التوزيع األخالقي للموارد الصحية 
 تطبيق صنع القرار األخالقي للمعضالت األخالقية في ممارسة الصحة العامة والبحوث 
 تقييم األبعاد األخالقية والقانونية لممارسات وأبحاث الصحة العامة 
  واألخالقية لممارسة وبحوث الصحة العامةوصف األسس القانونية 

  

 املواضيع

 التعريف والنظريات وقيم األخالق في الصحة العامة 
 تاريخ األخالق في ممارسة وبحوث الصحة العامة  
 األخالق في بحوث وممارسات الصحة العامة 
 بحوث وممارسات الصحة العامة في البيئات الدولية 
 الممارسة والبحوث المجتمعية 
 األخالق ومكافحة األمراض المعدية 
 أخالقيات تعزيز الصحة والوقاية من األمراض 
 القضايا األخالقية في الصحة البيئية والمهنية 
 وراثة الصحة العامة: برامج الفحص واالختبار / االستشارة الفردية 
 الصحة العامة وإصالح النظام الصحي: الوصول ، وتحديد األولويات ،وتخصيص الموارد 
 تقاطع األخالق والقانون في الصحة العامة 

 

 طرق التدريس

 محاضرات 
 عرض دراسات الحالة 
 جماعي نقاش 
 خصصةقراءات م 

 

 طرق التقييم

 10٪   صفيةمشاركة 
 30٪   دراسة حالةعرض 
 30٪   كتابية ومفويةواجبات() 
 30٪   نهائياختبار 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 
DPHE805 2 Oral Epi DPHE 815 

This course builds on the competencies gained in DPHE 805 course: Introduction to Epidemiology. 

It discusses the principal measures and methods of epidemiology as they apply to oral diseases. It 

addresses the distribution and determinants of common oral diseases, such as dental caries, 

periodontal disease, tooth loss, cleft lip and palate, oral cancer, malocclusion, fluorosis, and HIV 

infection. The relationship of oral diseases with nutrition and systemic conditions as well as the 

common risk factor approach will be discussed.   

C
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 Discuss the distribution and predisposing factors associated with the most common oral 

diseases/conditions 

 Understand the trends in oral diseases/conditions and how and why they changed over time  

 Discuss the concept of screening in oral epidemiology    

 Understand how to use common indices for measuring common oral diseases/conditions  

 Discuss the strengths and limitations of oral epidemiologic and clinical studies  

 Describe ways to increase validity of oral epidemiologic research methods 
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 Review of basic principles and terms in epidemiology 

 Common study designs in oral epidemiology  

 Epidemiology of oral diseases / conditions (dental caries, dental fluorosis, periodontal 

disease, tooth loss, oral cancer and craniofacial anomalies, functional dentition and 

malocclusion, tooth injury) 

 Methods of measurement of dental caries in the community 

 Oral health indices  

 Validity, reliability, examiner variability and calibration 

 Design, analysis, and interpretation of clinical and community-based oral health studies 

T
o
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 Lectures 

 Assigned readings   

 Small group discussions   

 In-class exercises T
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 10% Class participation 

 20% Assignments (written and oral) 

 30% Critique of articles 

 20% Midterm exam 

 20% Final exam  A
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 805صحع   2  وبائيات الفم واألسنان   815صحع 
 توصيف املقرر

يناقش إجراءات وأساليب  فإنه -DPHE 805  - األوبئةمقدمة في علم  :مقررعلى الكفاءات المكتسبة في  ا المقررعتمد هذي

مثل تسوس  الشائعة،ويتناول توزيع ومحددات أمراض الفم  .الفمعلم األوبئة الرئيسية من حيث انطباقها على أمراض 

 ،بالفلوروالتسمم  اإلطباق،وسوء  الفم،وسرطان  والحنك،والشفة المشقوقة  األسنان،وفقدان  اللثة،وأمراض  األسنان،

نهج عوامل  وكذلك عالقة أمراض الفم بالتغذية والحاالت النظامية ستتم مناقشة .وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية

  .المشتركةالخطر 

 

 خمرجات التعلم

  الفم األكثر ميوًعا بأمراض / حاالت المرتبطةناقش عوامل التوزيع واالستعداد 

 الوقت فهم االتجاهات في أمراض / حاالت الفم وكيف ولماذا تغيرت بمرور 

 ناقش مفهوم الفحص في علم األوبئة عن طريق الفم   

 الفم الشائعة أمراض / حاالت فهم كيفية استخدام المؤمرات الشائعة لقياس 

 على الدراسات الوبائية والسريرية الفموية ناقش نقاط القوة والقيود المفروضة 

 وصف طرق زيادة صحة طرق البحث الوبائية عن طريق الفم 

 

 املواضيع

 مراجعة المبادئ والمصطلحات األساسية في علم األوبئة 
 تصاميم الدراسة الشائعة في علم األوبئة عن طريق الفم 
  سرطان الفم  األسنان،فقدان  اللثة،أمراض  األسنان،تسمم  األسنان،وبائيات أمراض / حاالت الفم )تسوس

 (إصابة األسنان اإلطباق،األسنان الوظيفية وسوء  ،الخلقيةوالتشوهات 
 طرق قياس تسوس األسنان في المجتمع 
 مؤمرات صحة الفم 
 الصالحية والموثوقية وتغير الفاحص والمعايرة 
 معيةتصميم وتحليل وتفسير دراسات صحة الفم السريرية والمجت 

 

 طرق التدريس

 محاضرات 

 قراءات مخصصة 

 جماعي نقاش 

   تدريبات في الفصل 

 

 طرق التقييم

 10٪   صفيةمشاركة 

 20٪  كتابية ومفوية واجبات() 

 30٪   للمقاالتأدبي نقد 

 20٪  اختبار نصفي 

 20٪  اختبار نهائي  
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

DPHE 807, 815  2 
Oral Disease Prevention and Health 

Promotion 
DPHE 816 

This course is designed to apply health behavior and social theories in the design and 

development of oral health prevention programs. The course familiarizes students with the 

principles, strategies, and approaches of oral health promotion. Students will be able to develop, 

implement, and evaluate oral health promotion programs and policies. The course is intended to 

direct thought to the concept of promoting oral health and reducing oral health disparities in the 

population. 
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 Define and discuss key principles of prevention and oral health promotion 

 Explain the difference between health education and health promotion   

 Describe approaches in health promotion and the rationale for choosing between them 

 Apply health behavior theories in the design of health promotion programs and policies.  

 Analyze case studies in community-based oral health programs 

 Discuss and analyze examples of community health promotion programs and polices, such as 

those related to school health and tobacco prevention and cessation programs 

 Demonstrate skills in the planning, management, and delivery of oral health promotion 

programs  

 Describe factors that enhance or impede the development and implementation of health 

promotion and disease prevention programs 

 Integrate technology in the development of health behavior change programs  

 Be knowledgeable about various local and global health promotion programs  

 Discuss the role of dental public health in delivery of oral health promotion and disease 

prevention services in the public and private sectors 
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 Definition, principles, strategies, concepts, and barriers in prevention and oral health 

promotion 

 Historical evaluation of health promotion (first is Ottawa Charter for Health Promotion, 1986) 

 Approaches in oral health promotion including the common risk approach  

 Local and global health programs and examples of health promotion programs for 

communicable and non-communicable diseases  

 Caries risk assessment and prioritizing targeted interventions for those at high risk  

 The whole population approach, targeted, and high-risk approach  

 Preventive oral health programs, screening, oral health education, and motivation 

 Review of community-based oral health programs: strengths, limitations, and cost 

effectiveness  

 Development, implementation, and evaluation of health programs and policies and integration 

of technology in health program design 

T
o
p
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s 
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 Lectures 

 Discussion  

 Reading assignments 

 Case studies 

T
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i

n
g
 

M
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 10% Class participation 

 30% Assignments (written and oral)  

 30% Case studies  

 30% Final exam 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان املقـــــرر رمز ورقم املـقرر
 815صحع  2  الوقاية من أمراض الفم وتعزيز الصحة   816صحع 

 توصيف املقرر

تم تصميم هذه الدورة لتدرس السلوك الصحي والنظريات االجتماعية في تصميم وتطوير برامج الوقاية من صحة الفم. 

نفيذ وت يعرف المساق الطالب بمبادئ واستراتيجيات ومناهج تعزيز صحة الفم. سيكون الطالب قادرين على تطوير

وتقييم برامج وسياسات تعزيز صحة الفم. تهدف الدورة إلى توجيه الفكر إلى مفهوم تعزيز صحة الفم وتقليل الفوارق في 

 .صحة الفم بين السكان

 خمرجات التعلم

 تحديد ومناقشة المبادئ الرئيسية للوقاية وتعزيز صحة الفم 

 امرح الفرق بين التثقيف الصحي وتعزيز الصحة  

 نهج في تعزيز الصحة واألساس المنطقي لالختيار بينهماوصف ال 

 تطبيق نظريات السلوك الصحي في تصميم برامج وسياسات تعزيز الصحة. 

 تحليل دراسات الحالة في برامج صحة الفم المجتمعية 

 الوقاية ، مثل تلك المتعلقة بالصحة المدرسية وبرامج  تعزيز صحة المجتمع وسياسات أمثلة لبرامج مناقشة وتحليل

 من التبغ واإلقالع عنه

 إظهار المهارات في تخطيط وإدارة وتقديم برامج تعزيز صحة الفم 

 وصف العوامل التي تعزز أو تعرقل تطوير وتنفيذ برامج تعزيز الصحة والوقاية من األمراض 

 دمج التكنولوجيا في تطوير برامج تغيير السلوك الصحي 

 حة المحلية والعالميةكن على دراية بمختلف برامج تعزيز الص 

  مناقشة دور صحة األسنان العامة في تقديم خدمات تعزيز صحة الفم والوقاية من األمراض في القطاعين العام

 والخاص

 املواضيع

 صحة الفم وتعزيز الوقاية التعريف والمبادئ واالستراتيجيات والمفاهيم والحواجز في 
 (1٩٨6أوتاوا لتعزيز الصحة ،  ميثاقب ءابدلتعزيز الصحة ) التقييم التاريخي 
 بما في ذلك نهج المخاطر المشتركة نهج في تعزيز صحة الفم 
 المعدية وغير لألمراض المعدية برامج الصحة المحلية والعالمية وأمثلة على برامج تعزيز الصحة 
 التدخالت المستهدفة ألولئك المعرضين لمخاطر عالية أولويات وتحديد تقييم مخاطر التسوس 
 النهج السكاني بأكمله ، والنهج المستهدف ، والمخاطر العالية 
 برامج صحة الفم الوقائية ، الفحص ، تعليم صحة الفم ، والتحفيز 
 مراجعة برامج صحة الفم المجتمعية: نقاط القوة والقيود وفعالية التكلفة 
 يم البرامج الصحيةتطوير وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات الصحية وإدماج التكنولوجيا في تصم 

 

 طرق التدريس

 محاضرات 
 جماعي نقاش 
 ات مخصصةالقراء 
 حالة ةدراس 

 

 طرق التقييم

 1مشاركة صفية ٪٠ 

 3كتابية ومفوية( واجبات ٪٠( 

 3تحاال ةدراس ٪٠ 

 3نهائيختبار ا ٪٠ 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Public Health Policy and Program 

Management 
DPHE 825 

This course will take a broad look at how healthcare works in Saudi Arabia and how public 

health was developed, managed, and funded. An overview of the Saudi healthcare  

National Transformation Program (NTP) 2020 and its impact on the provision of public and 

private dental health services and health disparities will be explored. A comparison of the 

current Saudi healthcare system with other international systems will be outlined.  
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 Identify the main components and issues of the organization, financing and delivery of health 

services and public health systems in Saudi Arabia.  

 Compare the healthcare system in Saudi Arabia to systems elsewhere 

 Compare and contrast program planning, strategic planning, and operational planning. 

 Develop systems for managing information and their application to the management and 

administration of oral health programs 

 Explain methods of ensuring community health safety and preparedness  

 Discuss the policy process for improving the health status of populations  

 Apply the principles of program planning, development, budgeting, management and 

evaluation in organizational and community oral health initiatives  

 Apply principles of strategic planning and marketing to public health to gain and maintain 

organizational, professional and public support for oral health programs 

 Apply quality and performance improvement concepts to address organizational performance 

issues.  

 Apply "systems thinking" for resolving organizational problems  

 Communicate health policy and management issues using appropriate channels and 

technologies.  

 Demonstrate leadership skills for building partnerships 

 

L
ea

rn
in

g
 O

u
tc

o
m

es
 

 Program planning, strategic planning, and operational planning 

 Organization and management of oral health programs 

 Dental public health administration in the public and private sectors 

 Communication tools for program management and administration 

 Marketing, public relations, and advocacy support for oral health programs 

 Financial management concepts and analytical techniques  

 Public health problems and technical training in public health practice 

 Evaluation, quality assurance, and risk management 

 

T
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 Lectures 

 Readings  

 Flipped classroom 

 Lab exercises  T
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 30 

 

 

 

 

 

 

 10% Class participation 

 40% Assignments (written and oral)  

 20% Analysis paper 

 30% Final exam  
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 --  2  السياسات الصحية وإدارة البرامج   825صحع 

 توصيف املقرر

هذه الدورة نظرة ماملة على كيفية عمل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وكيف تم تطوير الصحة العامة  ستلقي

وتأثيره على  2020 (NTP) وإدارتها وتمويلها. سيتم استكشاف لمحة عامة عن برنامج التحول الوطني للرعاية الصحية السعودي

ة والتفاوتات الصحية. سيتم تحديد مقارنة بين نظام الرعاية الصحية السعودي الحالي توفير خدمات صحة األسنان العامة والخاص

    .واألنظمة الدولية األخرى

 خمرجات التعلم

  التعرف على المكونات والقضايا الرئيسية للتنظيم ، وتمويل وتقديم الخدمات الصحية وأنظمة الصحة العامة في المملكة العربية

  .السعودية
 نظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وأنظمة أخرى قارن بين 
 مقارنة ومقارنة تخطيط البرامج والتخطيط االستراتيجي والتخطيط التشغيلي. 
 تطوير أنظمة إلدارة المعلومات وتطبيقها على إدارة وتنظيم برامج صحة الفم 
 مرح طرق ضمان سالمة المجتمع الصحية والتأهب لها  
 لية السياسة لتحسين الوضع الصحي للسكانمناقشة عم  
 تطبيق مبادئ تخطيط البرنامج وتطويره ووضع الميزانية واإلدارة والتقييم في مبادرات صحة الفم التنظيمية والمجتمعية  
  لفم اتطبيق مبادئ التخطيط االستراتيجي والتسويق على الصحة العامة لكسب الدعم التنظيمي والمهني والعام لبرامج صحة

 والحفاظ عليه
 تطبيق مفاهيم تحسين الجودة واألداء لمعالجة قضايا األداء التنظيمي.  
 تطبيق "التفكير المنظوماتي" لحل المشكالت التنظيمية  
 توصيل قضايا السياسة الصحية واإلدارة باستخدام القنوات والتقنيات المناسبة.  
 إظهار مهارات القيادة لبناء الشراكات 

 املواضيع

 تخطيط البرامج والتخطيط االستراتيجي والتخطيط التشغيلي 
 تنظيم وإدارة برامج صحة الفم 
 إدارة صحة األسنان العامة في القطاعين العام والخاص 
 أدوات االتصال إلدارة البرنامج وإدارته 
 التسويق والعالقات العامة ودعم المناصرة لبرامج صحة الفم 
 التحليلية مفاهيم اإلدارة المالية والتقنيات 
 مشاكل الصحة العامة والتدريب الفني على ممارسة الصحة العامة 
 التقييم وضمان الجودة وإدارة المخاطر 

 طرق التدريس

 محاضرات 
 قراءة 
 الفصل المقلوب 
 تمارين معملية 

 طرق التقييم

 1مشاركة صفية ٪٠ 

 4(ةومفوي ة)كتابي واجبات ٪٠ 

 2ورقة تحليلية ٪٠ 

 3نهائيختبار ا ٪٠ 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 
DPHE 801 2 Leadership and Communication Skills DPHE 826 

The goal of this course is to prepare students to serve and succeed as leaders in public health 

practice, in public health research settings, or in both. The course will introduce students to the 

main theories of leadership and communication in public health covering key concepts and 

strategies in promoting public health and preventing disease. The course will explore how 

individual, team, organizational, community, professional and global leadership impact 

population and public health. Students will learn to lead with a focus on creating and 

communicating a shared vision, empowering others, fostering collaboration, and championing 

solutions to organizational and community challenges.  C
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 Understand theoretical and practical aspects of leadership  
 Understand of different leadership styles and skill; and its effectiveness in different contexts  
 Understand the role of leaders and leadership styles in setting strategic focus and direction  
 Become familiar with different ways of exercising leadership, their own strengths and 

weaknesses, and how they can best work with others in a leadership context 
 Overview of human communication theories and methods and their roles in promoting public 

health and preventing disease 
 Apply leadership and communication skills necessary to work effectively at a community, 

state, or regional level in the capacity of designing and advocating for programs and policies 

necessary to promote oral health 
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 Theoretical overview of leadership 
 Leadership styles and approaches 
 Theoretical overview of communication 
 Types of communication and application in the field of public health   
 Leadership models and case studies in public health 

T
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 Lecture 

 Discussions 

 Demonstrations 

 Role modeling  

 Class exercises  
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 10% Class participation  

 10% Individual assignment (My leadership profile) 

 20% Group assignment 

 20% Case Studies 

 20% Oral presentations 

 20% Final exam 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان املقـــــرر رمز ورقم املـقرر
  801 صحع  2 القيادة ومهارات االتصال 826صحع 

 توصيف املقرر

الهدف من هذه الدورة هو إعداد الطالب للعمل والنجاح كقادة في ممارسة الصحة العامة أو في إعدادات أبحاث الصحة العامة 

أو في كليهما. ستعرف الدورة الطالب على النظريات الرئيسية للقيادة واالتصال في مجال الصحة العامة والتي تغطي المفاهيم 

يز الصحة العامة والوقاية من األمراض. ستستكشف الدورة كيف تؤثر القيادة الفردية واالستراتيجيات الرئيسية في تعز

والجماعية والتنظيمية والمجتمعية والمهنية والعالمية على السكان والصحة العامة. سيتعلم الطالب القيادة مع التركيز على 

 صرة الحلول للتحديات التنظيمية والمجتمعية.رؤية مشتركة ، وتمكين اآلخرين ، وتعزيز التعاون ، ومنا وتوصيلإنشاء 

 

 خمرجات التعلم

 فهم الجوانب النظرية والعملية للقيادة 
 وفعاليته في سياقات مختلفة فهم أساليب ومهارات القيادة المختلفة ؛ 
 فهم دور القادة وأساليب القيادة في تحديد التركيز االستراتيجي والتوجيه 
  لممارسة القيادة ، ونقاط القوة والضعف الخاصة بهم ، وكيف يمكنهم العمل بشكل أفضل مع تعرف على الطرق المختلفة

 اآلخرين في سياق القيادة
 في تعزيز الصحة العامة والوقاية من األمراض ودورها نظريات االتصال وطرق اإلنسان من 
 لمحلي أو الوالية أو اإلقليمي في القدرة على الالزمة للعمل بفعالية على مستوى المجتمع ا واالتصال القيادة مهارات تطبيق

 .الفم صحة تصميم البرامج والسياسات الالزمة والدفاع عنها لتعزيز

 

 املواضيع

 لمحة نظرية عن القيادة 

 أساليب ومناهج القيادة 

 نظرة عامة نظرية على االتصال 

 أنواع االتصال والتطبيق في مجال الصحة العامة 

  الحالة في الصحة العامةنماذج القيادة ودراسات 

 طرق التدريس

 اتمحاضر 

 نقاش جماعي 

 مفوية عروض 

 نمذجة األدوار 

 دريبات بالفصلت 

 طرق التقييم

 

 1مشاركة صفية ٪٠ 

 1ملفي القيادي ةفردي مهمة ٪٠() 

 2ةجماعي مهمة ٪٠ 

 2دراسات حالة ٪٠ 

 2عروض مفوية ٪٠ 

 2نهائيختبار ا ٪٠ 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 
DPHE 804, 805 2 Research Methods and Design DPHE 806 

This course enables students to conduct their own original research project. It is a pragmatic skills-

building course that aims to provide a mentored, guided structure for developing a significant 

research project and leads students through the steps of assembling a grant application. A number 

of students are able to use the work they create in this course to have their proposal serve as the 

basis for their dissertation or grant application for KAU or another funding agency. The proposal 

must relate to an epidemiologic topic. Human subjects issues are discussed. 
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 Integrate detailed components of research methods (e.g., research questions and hypotheses; 

constructs, variables and relations; measurement reliability and validity; sampling; study 

design; and statistical analyses) and apply them to the development of an original research 

study and the preparation of a research grant proposal  

 Submit a proposal for ethical committee approval  

 Participate as a reviewer of formal and/or sample proposals 
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Topics include an overview of public health research, human subjects research, the theory/research 

relationships, formulating research questions, specifying study design and objectives, defining 

variables, the validity and reliability of measures, scale construction, formatting questionnaires, 

developing analysis plans, choosing data collection methods, sampling techniques and sample size, 

budget and ending with a complete grant proposal. 

T
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 Lectures 

 Assigned readings 

 In-class exercises 

 Review of submitted manuscripts 
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 10% Class participation 

 25% Assignments (written and oral) 

 45% Complete proposal write up  

 20% Final exam 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

صحع   صحع   2 طرق وتصميم البحث 806 804 , 505 

 توصيف املقرر

ل. وهي دورة بناء مهارات عملية تهدف إلى توفير هيكل موجه يالدورة الطالب من إجراء مشروعهم البحثي األصتمكن هذه 

وموجه لتطوير مشروع بحثي هام ويقود الطالب من خالل خطوات تجميع طلب المنحة. يمكن لعدد من الطالب استخدام العمل 

أو وكالة تمويل  KAU ضهم بمثابة األساس ألطروحة أو طلب المنحة لـالذي قاموا بإنشائه في هذه الدورة التدريبية ليكون عر

 .أخرى. يجب أن يتعلق االقتراح بموضوع وبائي. تتم مناقشة قضايا الموضوعات البشرية

 

 خمرجات التعلم

  دمج المكونات التفصيلية لطرق البحث )على سبيل المثال ، أسئلة البحث والفرضيات ؛ التركيبات والمتغيرات والعالقات

راسة بحثية د في تصميم؛ موثوقية القياس وصالحيته ؛ أخذ العينات ؛ تصميم الدراسة والتحليالت اإلحصائية( وتطبيقها 

 منح بحثي  مقترحأصلية وإعداد 

  للحصول على موافقة اللجنة األخالقية بحثى مقترحتقديم 

 أمثلة لمقترحات بحثيةو أ بحثية أصلية مقترحات ةمراجع 

 

 املواضيع

تتضمن الموضوعات نظرة عامة على أبحاث الصحة العامة ، وبحوث الموضوعات البشرية ، والعالقات النظرية / البحثية ، 

وأهدافها ، وتحديد المتغيرات ، وصالحية وموثوقية التدابير ، وبناء المقاييس وصياغة أسئلة البحث ، وتحديد تصميم الدراسة 

، وتنسيق االستبيانات ، ووضع خطط التحليل ، واختيار طرق جمع البيانات ، وتقنيات أخذ العينات وحجم العينة ، والميزانية 

 وتنتهي بمقترح منح كامل.

 

 طرق التدريس

 محاضرات 

 خصصةقراءات م 

 بالفصلدريبات ت  
 مراجعة المخطوطات المقدمة 

 

 طرق التقييم

 1مشاركة صفية ٪٠ 

 25٪ كتابية ومفوية( واجبات( 

 45٪  كامل مقترح بحثيكتابة 

 2نهائيختبار ا ٪٠ 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

DPHE 804, 805 3 Data Collection and Management  DPHE 819 

This course introduces basic concepts of study design, forms design, quality control, data entry, 

data management and data analysis. Hands-on experience with data entry systems and data analysis 

software. Previous computer experience or workshop on microcomputers highly recommended. 
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 Describe and understand advanced statistical techniques needed to conduct and understand 

dental research  

 Identify the appropriate statistical techniques 

 Know how to perform any analysis to a dataset  

 Interpret results of statistical analyses 
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 Different spreadsheet formats-MS Excel, MS Access, Epi-Info, SPSS, STATA  

 Creating forms  

 Entering data: coding and labelling  

 Flat files and relational databases  

 Creating quality checks  

 Creating new variables  

 Documentation  

 Data dictionaries  

 Creating and managing project workspaces  
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 Lecture 

 Discussions 

 Assigned readings 

 Lab exercises T
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 10% Class participation   

 25% Data analysis assignments 

 25% Data analysis presentation  

 40% Final exam A
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان املقـــــرر رمز ورقم املـقرر
  804صحع 3  البياانت     مجع وإدارة 819صحع 

 توصيف املقرر

وإدخال البيانات ، وإدارة البيانات يقدم هذا المقرر المفاهيم األساسية لتصميم الدراسة ، وتصميم النماذج ، ومراقبة الجودة ، 

وتحليل البيانات. خبرة عملية مع أنظمة إدخال البيانات وبرامج تحليل البيانات. يوصى بشدة باستخدام خبرة سابقة في مجال 

 الكمبيوتر أو ورمة عمل حول الحواسيب الصغيرة.

 خمرجات التعلم

 زمة لعمل وفهم البحوث العلمية المتعلقة بطب األسنان. وصف وفهم األساليب والتقنيات اإلحصائية المتقدمة الال 

  .تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة 

 .معرفة كيفية القيام بأي تحليل إحصائي للبيانات 

 .تفسير نتائج التحاليل اإلحصائية 

 املواضيع

  تنسيقات جداول البيانات المختلفة- MS Excel  وMS Access  وEpi-Info  وSPSS  وSTATA 

 إنشاء النماذج 

 إدخال البيانات: الترميز والتوسيم 

 الملفات المسطحة وقواعد البيانات العالئقية 

 إنشاء فحوصات الجودة 

 إنشاء متغيرات جديدة 

 البيانات توثيق 

 قواميس البيانات 

 إنشاء وإدارة مساحات عمل المشروع 

 طرق التدريس

 محاضرات 

 نقاش جماعي 

 ات مخصصةقراء 

  المعملتدريبات في 

 طرق التقييم

 1مشاركة صفية                            ٪٠ 

 25٪ تحليل البيانات 

 25٪              عرض تحليل البيانات 

 4نهائيختبار ا ٪٠ 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

DPHE 804  3 Advanced Biostatistics in PH DPHE 854 

This course will introduce students to additional general concepts in biostatistics beyond an 

introductory level to include study design, power and sample size estimation, mixed-models, 

survival analysis, survey design and interpretation of research results. It includes a more detailed 

discussion of estimation techniques, analysis of variance, regression, and correlation. Applications 

using available statistical software will be included.  

 

C
o
u

rs
e 

D
es

cr
ip

ti
o
n

 

 Investigate a dental public health issue through quantitative data  

 Make comparisons through basic and multivariate statistical analysis from either SPSS or 

SAS software programs 

 Interpret and summarize statistical results, with a focus on logistic regression 

 Become familiar with other advance statistical analyses, e.g., survival analysis, meta-

analysis, factor analysis, and mixed model analysis 
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 Introduction to logistic regression  

 Sample size and power calculation  

 Collinearity and interaction  

 Goodness-of-fit, choice of final model  

 Sensitivity analysis 

 Presentation and interpretation of results  
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 Lectures 

 Discussions 

 Assigned readings 

 Lab exercises T
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 10% Class participation   

 25% Data analysis assignments 

 25% Data analysis presentation  

 40% Final exam A
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان املقـــــرر رمز ورقم املـقرر
  804صحع 3      يف صحة اجملتمعاإلحصاء احليوي املتقدم  854صحع 

 توصيف املقرر

مفاهيم عامة إضافية في اإلحصاء الحيوي تتجاوز المستوى التمهيدي لتشمل تصميم ستعرف هذه الدورة الطالب على 

الدراسة ، وتقدير حجم العينة والعينة ، والنماذج المختلطة ، وتحليل البقاء ، وتصميم المسح وتفسير نتائج البحث. يتضمن 

ستخدم البرامج رتباط. سيتم تضمين التطبيقات التي تمناقشة أكثر تفصيالً لتقنيات التقدير ، وتحليل التباين ، واالنحدار ، واال

 .اإلحصائية المتاحة

 

 خمرجات التعلم

 التحقيق في قضية صحة األسنان العامة من خالل البيانات الكمية 

 قم بإجراء مقارنات من خالل التحليل اإلحصائي األساسي والمتغير من برامج SPSS أو SAS 

 ، مع التركيز على االنحدار اللوجستي تفسير وتلخيص النتائج اإلحصائية 

  تعرف على التحليالت اإلحصائية المتقدمة األخرى ، على سبيل المثال ، تحليل البقاء والتحليل التلوي وتحليل العوامل

  وتحليل النموذج المختلط

 املواضيع

 مقدمة في االنحدار اللوجستي 

 حجم العينة وحساب القوة 

 العالقة الخطية والتفاعل 

 المناسب ، اختيار النموذج النهائي الخير 

 تحليل الحساسية 

 عرض وتفسير النتائج 

 طرق التدريس

 محاضرات 

 نقاش جماعي 

 ات مخصصةقراء 

 تدريبات في المعمل 

 طرق التقييم

 1مشاركة صفية                            ٪٠ 

 25٪ تحليل البيانات 

 25٪              عرض تحليل البيانات 

 4نهائيختبار ا ٪٠ 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

DPHE 804 and 

DPHE 805 or 815 
2 Survey Research Methods DPHE 810 

The objective of this course is to provide students with a practical overview of survey research 

methodology. Topics to be covered include questionnaire and interview design; tailoring 

instruments for specific settings, populations and methods of administration; maximizing 

measurement reliability and validity; construction of scales and indices; sampling theory and 

methods, assessing sampling bias, and maximizing response rates; as well as data collection, 

processing and management, and introduction of some statistical analysis methods using analyzing 

software data analysis and results reporting. 
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 Formulate research questions and develop testable hypotheses appropriate for survey research  

 Define and operationalize constructs and variables for survey research  

 Assess the reliability and validity of survey measures  

 Select a research and sampling design optimized for examining a particular research question  

 Develop an analysis plan linked to research questions, hypotheses and a survey instrument  

 Understand ethical issues in conducting survey research, particularly involving special 

populations (including children, the elderly, and those diagnosed and treated for acute and 

chronic conditions)  
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 Introduction to Survey Methods  

 Modes of Data Collection 

 Research Questions, Hypotheses, and Study Designs  

 Moderators and Mediators  

 Sampling and Populations  

 Sample Size Calculations  

 Reliability and Validity  

 Developing Survey Questions and Scales  

 Constructing Surveys  

 Cultural Adaptation of Surveys  

 Pre-testing and Pilot Testing Surveys  

 Response Rates and Hard-to-Reach Populations  

 Data Entry and Management  

 Data Analysis Plans  
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 Lectures  

 Discussion  

 Critical analysis of questionnaires 

 Assigned readings  T
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 10% Class participation 

 20% Assignments (written and oral)  

 40% a survey design project (a survey instrument and a research plan)  

 30% Final exam  A
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المـقرررمز ورقم   متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر 

أو  805 ,804صحع  2 طرق المسح البحثي 810صحع  815 

 توصيف املقرر

 عملية  خبرةالهدف من هذا المقرر هو تزويد الطالب ب
إلعدادات محددة  مصممةمنهجية البحث المسحي. المواضيع التي سيتم تغطيتها تشمل االستبيان وتصميم المقابلة ؛ أدوات  في

، والسكان وطرق اإلدارة ؛ زيادة موثوقية القياس وصالحيته ؛ بناء الموازين والمؤشرات ؛ نظرية وطرق أخذ العينات ، وتقييم 
التحيز ألخذ العينات ، وتعظيم معدالت االستجابة ؛ باإلضافة إلى جمع البيانات ومعالجتها وإدارتها وإدخال بعض طرق التحليل 

 .باستخدام تحليل بيانات البرامج وتقارير النتائجاإلحصائي 
 

 خمرجات التعلم

 صياغة أسئلة البحث ووضع فرضيات قابلة لالختبار مناسبة ألبحاث المسح 

 تحديد وتفعيل التركيبات والمتغيرات ألبحاث المسح 

 تقييم موثوقية وصالحية تدابير المسح 

  معينحدد تصميم بحث وأخذ عينات محسنة لفحص سؤال بحث 

 وضع خطة تحليل مرتبطة بأسئلة البحث والفرضيات وأداة المسح 

  ، فهم القضايا األخالقية في إجراء البحوث المسحية ، وال سيما إمراك مجموعات خاصة من السكان )بما في ذلك األطفال

 وكبار السن ، والذين تم تشخيصهم وعالجهم للحاالت الحادة والمزمنة 
 

 املواضيع

 المسح مقدمة عن طرق 

 طرق جمع البيانات 

 أسئلة البحث ، الفرضيات ، وتصاميم الدراسة 

 المشرفون والوسطاء 

 أخذ العينات والسكان 

 حسابات حجم العينة 

 الموثوقية والصالحية 

 تطوير أسئلة وموازين المسح 

 إنشاء االستطالعات 

 التكيف الثقافي للمسوحات 

 مسوحات ما قبل االختبار واالختبار التجريبي 

 معدالت االستجابة والسكان الذين يصعب الوصول إليهم 

 إدخال البيانات وإدارتها 

 خطط تحليل البيانات 

 

 طرق التدريس

 محاضرات 

 جماعي نقاش 

 تحليل نقدي لالستبيانات 

  مخصصةقراءات  

 طرق التقييم

 1مشاركة صفية                            ٪٠ 

 2كتابية ومفوية( واجبات ٪٠( 

 4تصميم مسح )أداة مسح وخطة بحث(مشروع  ٪٠ 

 3نهائيختبار ا ٪٠ 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Healthcare Economics DPHE 855 

This course is an applied, practitioner-oriented survey of major topics in health economics and the 

finances of public health organizations and programs. It will provide students with a brief 

introduction to the theoretical and conceptual underpinnings of health economics and finance. The 

course includes application to healthcare market issues, resource allocation, policy problems, 

financial and managerial accounting, performance measurement, and economic evaluation of public 

health programs. 

C
o
u

rs
e 

D
es

cr
ip

ti
o
n

 

 Recognize the economic theory of health and healthcare 

 Discuss the key economic concepts that health economists use to analyze health and healthcare 

markets 

 Demonstrate some economic models as models of health, addiction, demand for healthcare, and 

demand for insurance 

 Describe the main features of the KSA health care system, in particular how it differs from other 

health care systems  

 Evaluate and interpret empirical findings in health economics 

 Apply analytic thinking in analyzing reports discussing econometric models and findings  

 

L
ea

rn
in

g
 O

u
tc

o
m

es
 

 Introduction to health economics  

 Economic models of health and economic evaluation 

 Health and SES 

 Unhealthy behavior: evidence and policy issues 

 The behavioral economics of health 

 Health insurance 

 Moral hazards 

 Adverse selection in health insurance 

 Social insurance 

 Health systems and financing: KSA, USA, and Canada 

 Writing and presenting concise reports on health economic issues  

 

T
o
p

ic
s 

 Lectures  

 Discussion  

 Small group teaching 

 Assigned readings  T
ea

ch
in

g
 

M
et

h
o
d

s 

 10% Class participation  

 20% Case studies  

 30% Assignments (written and oral)  

 40% Final exam / Report  A
ss

es
sm

en
t 

M
et

h
o
d

s 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2 اقتصاديات الرعاية الصحية 855صحع 

 توصيف املقرر

هذا المساق هو دراسة تطبيقية موجهة للممارسين حول الموضوعات الرئيسية في اقتصاديات الصحة وتمويل منظمات وبرامج 

القتصاديات الصحة والتمويل. وتتضمن الدورة  والمفاهيمالصحة العامة. وسيزود الطالب بمقدمة موجزة لألسس النظرية 

وقياس  ،واإلداريةوالمحاسبة المالية  العامة،ومشاكل السياسة  الموارد،وتخصيص  الصحية،التطبيق على قضايا سوق الرعاية 

 والتقييم االقتصادي لبرامج الصحة العامة. األداء،

 خمرجات التعلم

 التعر  على النظرية االقتصادية للصحة والرعاية الصحية 
 الصحي لتحليل أسواق الصحة والرعاية الصحيةناقش المفاهيم االقتصادية الرئيسية التي يستخدمها خبراء االقتصاد م 

   والطلب على التأمين الصحية،والطلب على الرعاية  واإلدمان، للصحة،إظهار بعض النماذ  االقتصادية كنماذ 
 وال سيما كيفية اختالفها عن أنظمة  السعودية،ص  السمات الرئيسية لنظام الرعاية الصحية في المملكة العربية و

 ة األخرىالرعاية الصحي
 تقييم وتفسير النتائج التجريبية في اقتصاديات الصحة 
 الموجودةاألوراق بالتفصيل لتحليل النماذ  االقتصادية والنتائج  قرأه 

 

 املواضيع

 مقدمة في اقتصاديات الصحة 

 النماذج االقتصادية للتقييم الصحي واالقتصادي 

  المستوى الصحي االقتصاديالصحة و 

  :األدلة وقضايا السياسةالسلوك غير الصحي 

 االقتصاد السلوكي للصحة 

 تأمين صحي 

 المخاطر المعنوية 

 االختيار الضار في التأمين الصحي 

 التأمينات االجتماعية 

 األنظمة الصحية والتمويل: المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة وكندا 

 كتابة وتقديم تقارير موجزة عن القضايا الصحية االقتصادية 

 

 طرق التدريس

 محاضرات 

 نقاش جماعي 

 تعليم مجموعة صغيرة 

 قراءات مخصصة 

 طرق التقييم

 مشاركة صفية                            ٪١٠ 
 دراسات حالة ٪٢٠ 
 كتابية وشفويةع واجبات ٪٣٠( 
 4اختبار / تقرير نهائي ٪٠ 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

DPHE 807, 816 3 
Program Planning, Management and 

Evaluation 
DPHE 858    

This course provides dental public health specialists with the necessary skills for the 

development, delivery, and evaluation of health programs to targeted populations. Special 

emphasis on behavior change initiatives and innovative/technology driven health promotion 

programs.  C
o
u

rs
e 

D
es

cr
ip

ti
o
n

 

 Identify critical stakeholders and resources for the planning, implementation and evaluation 

of public health programs, policies and interventions  

 Describe steps and procedures for the planning, implementation and evaluation of public 

health programs, policies and interventions  

 Describe the merits of social and behavioral science interventions and policies  

 Develop, implement, and evaluate a public health program   

 Apply ethical principles to public health program planning, implementation and evaluation 

 Integrate behavior change theories and technology into behavior change programs 

 Identify and describe major national and international health promotion/intervention 

programs  

 Discuss strengths and weaknesses of available public health intervention programs 

 

L
ea
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in

g
 O

u
tc

o
m
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 Starting the Planning Process 

 Models for Program Planning in Health Promotion  

 Assessing Needs  

 Measurement and Sampling  

 Mission Statements, Goals, and Objectives  

 Theory and Models  

 Interventions 

 Community Organizing and Community Building  

 Identification and Allocation of Resources 

 Marketing 

 Implementation: Strategies and Associated Concerns  

 Evaluation: An overview 

 Evaluation Approaches and Design  

 Data Analysis and Reporting  

T
o
p

ic
s 

 Lectures  

 Discussion  

 Assigned readings 

 Case studies  T
ea

ch
in

g
 

M
et

h
o
d

s 

 10% Class participation  

 30% Program reviews 

 20% Written exam  

 40% Health promotion project  A
ss

es
sm

en
t 

M
et

h
o
d

s 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 816 ,807صحع  3 تصميم وإدارة وتقييم البرامج 858صحع 

 توصيف املقرر

سكان وتقديم وتقييم البرامج الصحية لل صميمبالمهارات الالزمة لتيزود هذا المقرر المتخصصين في صحة األسنان العامة 
 كنولوجيا.بالت والمدعومةالمستهدفين. التركيز على مبادرات تغيير السلوك وبرامج تعزيز الصحة المبتكرة / المدفوعة

 

 خمرجات التعلم

  وتدخالت الصحة العامةتحديد أصحاب المصلحة والموارد الهامة لتخطيط وتنفيذ وتقييم برامج وسياسات  
 وص  خطوات وإجراءات تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج وسياسات وتدخالت الصحة العامة  
 وص  مزايا تدخالت وسياسات العلوم االجتماعية والسلوكية  
 تطوير وتنفيذ وتقييم برنامج الصحة العامة  
  وتقييمهاتطبيق المبادئ األخالقية على تخطيط برامج الصحة العامة وتنفيذها 
 دمج نظريات وتكنولوجيا تغيير السلوك في برامج تغيير السلوك 
 تحديد ووص  برامج تعزيز / تدخل الصحة الوطنية والدولية الرئيسية 
 ناقش نقاط القوة والضع  في برامج التدخل في الصحة العامة المتاحة 

 

 املواضيع

 بدء عملية التخطيط 

  الصحةنماذج تخطيط البرامج في مجال تعزيز 

 تقييم االحتياجات 

 القياس وأخذ العينات 

 بيانات المهمة واألهداف واألهداف 

 النظرية والنماذج 

 التدخالت 

 تنظيم المجتمع وبناء المجتمع 

 تحديد الموارد وتخصيصها 

 تسويق 

 التنفيذ: االستراتيجيات واالهتمامات ذات الصلة 

 التقييم: نظرة عامة 

 مناهج التقييم والتصميم 

  البيانات وإعداد التقاريرتحليل 

 

 طرق التدريس

 محاضرات 

 جماعي نقاش 

 خصصةقراءات م 

 دراسات حالة 

 

 طرق التقييم

 مشاركة صفية                            ٪١٠ 
 صحية مراجعات لبرنامج ٪٣٠ 
 تحريري ختبارا ٪٢٠ 
 4مشروع تعزيز الصحة ٪٠ 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

DPHE 805 2 Chronic Disease Epidemiology CM 806 

In this course, the students will recognize the concept of epidemiological transition, identify the 

epidemiological patterns, study the public health importance of common chronic diseases, and 

make comparisons between modifiable and non-modifiable risk factors. Emphasis on 

classification, rates, association, etiology, prevention, and control. Pertinent literature critically 

reviewed. 

 

C
o
u
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e 

D
es

cr
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o
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 Describe the epidemiology of major chronic diseases, such as cardiovascular, diabetes, cancer, 

and obesity nationally and worldwide 

 Discuss experimental and epidemiological evidence relating to risk factors, such as diet, serum 

lipids, smoking, blood pressure, exercise, and psychosocial factors 

 Discuss the association between chronic diseases and dental health/disease  

 Have an understanding of analytical and experimental designs commonly used in these studies 

 Know the implications of the multi-factorial etiology of these diseases 

 Critically evaluate the current literature of risk factors related to these diseases   

 Describe the design, major issues, and results of the multiple risk intervention studies 

 

L
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u
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m
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 Epidemiology of cardiovascular disease, respiratory disease, cancer, diabetes, violence and 

injury, and mental health issues 

 Relationship between chronic diseases and dental health/disease and the common risk factor 

approach 

 Study designs and methodological issues in chronic disease epidemiology  

T
o
p

ic
s 

 Lectures 

 Discussions 

 Assigned readings 

T
ea

ch
in

g
 

M
et

h
o
d

s 

 10% Class participation 

 50% Assignments (written and oral)   

 10% Literature critique  

 30% Final exam 

 A
ss

es
sm

en
t 

M
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h
o
d

s 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

المزمنةوبائيات االمراض  806سم    805صحع  2 

 توصيف املقرر

ودراسة أهمية الصحة العامة  الوبائية،وتحديد األنماط  الوبائي،سوف يدرك الطالب مفهوم االنتقال  من خالل هذا المقرر،
حية الطالب وبائيات المشاكل الص دركوإجراء مقارنات بين عوامل الخطر المعدلة وغير القابلة للتعديل. سي المزمنة،لألمراض 

باإلضافة إلى تحديد طرق الوقاية والسيطرة على األمراض المزمنة. باإلضافة  السعودية،المزمنة الشائعة في المملكة العربية 
 سيقوم الطالب بتحديد المراقبة الوبائية وبناء نماذج تعزيز الصحة. ذلك،إلى 

 خمرجات التعلم

  القلب واألوعية الدموية والسكري والسرطان والسمنةأمراض مثل  الرئيسية،وص  وبائيات األمراض المزمنة 
  وضغط  والتدخين، المصل،والدهون في  الغذائي،مثل النظام  الخطر،مناقشة األدلة التجريبية والوبائية المتعلقة بعوامل

 ةوالعوامل النفسية واالجتماعي الرياضة،وممارسة  الدم،
 ط هذه األمراض بعال  األسنانارتبا يةكيف ةناقشم 
 فهم التصاميم التجريبية والتقنيات التحليلية المستخدمة عادة في هذه الدراسات 
 معرفة اآلثار المترتبة على مسببات هذه األمراض 
 الحالية لعوامل الخطر المتعلقة بهذه األمراض بحاثتقييم األ 
 الرئيسية والنتائج للدراسات متعددة التدخل  مشاكلوص  ال 

 املواضيع

 والعنف واإلصابات ، والسكري ، والسرطان ، وأمراض الجهاز التنفسي ، وبائيات أمراض القلب واألوعية الدموية ، 

 ومشاكل الصحة العقلية

 العالقة بين األمراض المزمنة وصحة األسنان ونهج عامل الخطر المشترك 

 وبائيات أمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض  والقضايا المنهجية في وبائيات األمراض المزمنة دراسة التصاميم

 الجهاز التنفسي والسرطان والسكري والعنف واإلصابات ومشاكل الصحة العقلية

 العالقة بين األمراض المزمنة وصحة األسنان / المرض ونهج عامل الخطر المشترك 

 في وبائيات األمراض المزمنة الطرق البحثية معرفةو الدراسات تصميم 

 طرق التدريس

  محاضرات 
 جماعي  نقاش 
 مخصصة قراءات 

 طرق التقييم

 10% المشاركة الصفية 

 50% كتابية ومفوية( واجبات(  

 10% لدراسات البحثيةلاألدبي نقد ال 

 30% اختبار نهائي 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 
CM 803, CM 805 

or DPHE 805 
2 Clinical Trials CM 820 

The current course will cover methods for controlled clinical trials; parallel; treatment allocation; 

blinding, stratification, and allocation concealment; sample size; intention to treat principle; phases 

of clinical trial studies; multiple endpoints; multiple tests and subgroup analyses; and surrogate 

outcomes. 

C
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 Explain key concepts in the design and execution of clinical trials. 

 Describe commonly used study designs in clinical trials 

 Analyze and critique clinical trials studies 

 Identify key issues in data management for clinical trials  

 Develop a clinical trial protocol  L
ea
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g
 

o
u
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o
m
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 Clinical trial study designs including treatment allocation, blinding, and stratification. 

 FDA Regulated studies- phases of clinical trial studies 

 Research ethics, informed consent, baseline measurements, and outcomes 

 Sample size selection and calculation  

 Interim Monitoring/ analysis 

 Subject recruitment and retention 

 Adverse event monitoring 

 Intention to treat and per protocol analysis 

 Data Management and issues in data analysis 

 Responsible conduct of research 

 Multicenter Trials 

T
o
p

ic
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 Lectures 

 Discussion 

 Assigned readings  

 Critique of clinical trial articles 

 

T
ea

ch
in

g
 

m
et

h
o
d
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 10% Class participation  

 25% Critique and analysis of clinical trial articles 

 35% Design of clinical trial protocol  

 30% Final Exam A
ss
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 DPHE 805 أو ,803سم  2 التجارب السريرية 820سم 

 توصيف املقرر

حجم  ص؛التخصيالتعمية والطبقية وإخفاء  ؛تخصيص العالجالمضبوطة؛ الحالي طرق التجارب السريرية  مقررغطي اليس
 ائج بديلةنت الفرعية؛مراحل دراسات التجارب السريرية. نقاط نهاية متعددة اختبارات متعددة وتحليالت المجموعات  ؛العينة

 خمرجات التعلم

  األساسية في تصميم وتنفيذ التجارب السريريةشرح المفاهيم 
 وص  تصميمات الدراسة المستخدمة بشكل شائع 
  التجارب السريرية نقد 
 الرئيسية في إدارة البيانات للتجارب السريرية مشاكلتحديد ال 
 تصميم بروتوكول التجارب السريرية 

 املواضيع

  العالج.تصميم الدراسة التجريبية السريرية بما في ذلك تخصيص 

 منظمة دراسات FDA - مراحل دراسات التجارب السريرية 

  النتائج األساسية،قياسات ال مستنيرة،موافقة  البحث،أخالقيات 

 او المجموعة المشاركة في البحث حجم العينة 

 التحليل المؤقت تحليل البيانيال / 

 توظيف الموضوع واالحتفاظ بها 

 رصد حدث معاكس 

  بروتوكولنية لعالج وتحليل كل 

 إدارة البيانات 

 قضايا في تحليل البيانات 

 السلوك المسؤول للبحوث 

 متعددة المراكز تجارب 

 طرق التدريس

 محاضرات 
 نقاش جماعي 
 قراءات مخصصة 
 نقد مقاالت التجارب السريرية 
 

 طرق التقييم

 10%  الصفيةالمشاركة 

 25% نقد مقاالت التجارب السريرية 

 35% والعرض التقديمية( تسليم المشروع ورقيا) السريرية تصميم بروتوكول التجارب 

 30% اختبار نهائي 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 1 Seminars DPHE 895 

 

This class is designed to provide a framework for students to integrate a variety of dental public 

health topics, issues, and skills for the MDPH program. Topics include surveillance, community 

trials, and health behavior and policy issues in dental public health.  C
o
u

rs
e 

D
es

cr
ip
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o
n

 

 Apply knowledge from core curriculum courses  

 Work collaboratively and participate effectively in teams and consider different points of view 

when working with others to support a shared purpose or goal 

 Discuss selected interdisciplinary, cross-cutting issues in dental public health 

 Demonstrate effective nonverbal communication skills (which could include appropriate use of 

performance, design, or representations, such as tables and graphs) 

 Evaluate, analyze, and integrate information from a variety of sources 

 Exhibit the skills necessary to acquire, organize, reorganize, and interpret new knowledge 

L
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 Seminars in basic science subjects 

 Seminars in public health and dental public health topics (e.g., health surveillance, community 

trials, health policies and behavior) 

T
o
p

ic
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 Assigned readings 

 Discussion 

 Student presentations and discussions (reports based on literature, practices, problems, and 

research) 

 Learning management system (LMS) (e.g., blackboard) to communicate with students 

T
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ch
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g
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 20% Class participation  

 40% Article presentations 

 40% Writing reports A
ss
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

٨٩5صحع   ال يوجد 1 ندوة بحث 

توصيف 
املقرر

 

لتوفير إطار عمل للطالب لدمج مجموعة متنوعة من موضوعات وقضايا ومهارات صحة األسنان  مقررتم تصميم هذا ال

تشمل الموضوعات المراقبة ، والمحاكمات المجتمعية ، والسلوك الصحي وقضايا السياسة في  .MDPH العامة لبرنامج

 .صحة األسنان العامة

 

 خمرجات التعلم

  األساسية المعرفة من المقررات الدراسية والمناهجتطبيق 

  التعاون والمشاركة الفعالة مع فريق العمل والنظر في وجهات النظر المختلفة عند التعامل مع اآلخرين لدعم هدف

 مشترك

 مناقشة القضايا المتداخلة في الصحة العامة لألسنان 

  تتضمن االستخدام المناسب لألداء والتصميم ، مثل الجداول إظهار مهارات االتصال غير اللفظية الفعالة )والتي قد

 والرسوم البيانية(

 تقييم وتحليل ودمج المعلومات من مصادر مختلفة 

 عرض المهارات الالزمة للحصول على المعرفة الجديدة وتنظيمها وإعادة تنظيمها وتحليلها 

 املواضيع

  العلوم األساسيةحلقات نقاش في 

  العامة ومواضيع الصحة العامة في األسنان الصحةحلقات نقاش في 

 لحديثةالفموية الصحة كل امشا 

 طب األسنان الوقائي والصحة العامة لألسنان المتطور 

 طرق التدريس

 قراءات مخصصة 

 نقاش جماعي 

 ونقامات الطالب التي تستند على األدبيات والتدريب والمشاكل واألبحاث ضتقارير عرو 

  سبيل المثال )بالك بورد( للتواصل مع الطالبنظام إدارة التعلم على 

 طرق التقييم

 2المشاركة الصفية ٪٠ 

 4تعرض المقاال ٪٠ 

 4كتابة التقارير ٪٠ 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 
DPHE 895 1 Current Issues in DPH DPHE 896 

 

Current and emergent issues in dental public health are discussed. These issues are based on the 

current national issues (MOH and CDC) and input of other international resources such as the 

Association of State and Territorial Dental Directors (ASTDD), American Associations of Public 

Health (AAPH) and the American Associations of Public Health Dentistry (AAPHD). 

 

C
o
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 Discuss current and emergent issues relevant to dental public health and the challenges these 

issues present to the community 

 Analyze an important dental public health issue and recommend realistic approaches to 

addressing the issue  

 Develop a strategic plan that will help in responding to emergent issues and to establish a 

process to assess the public health actions needed to address such issues 

 Develop policies to support changes in response to emergent issues and expanding programs 

for needed public health actions L
ea

rn
in

g
 O

u
tc
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m

es
 

 

Topics will vary based on current emerging issues. Examples include but not limite to: 

 Recent advances in preventive dentistry and dental public health 

 Health policy issues (vulnerable populations, fluoridation, school-based programs, dental 

health workforce and the role of auxiliaries, amalgam and mercury) 

 Other recent or newly emerging oral health problems 

T
o
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 Discussion 

 Assigned readings  

 Weekly presentation of a topic 

T
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ch
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g
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 20% Class participation  

 40% Presentation of the weekly reading assignment topic 

 40% Reports writing  
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المقـــــررعنوان  رمز ورقم المـقرر  متطلب سابق عدد الوحدات 

٨٩6صحع   895صحع  1 القضايا الحالية في الصحة العامة لألسنان  

 توصيف املقرر

 افحةمكالحالية )وزارة الصحة ومركز  محليةالقضايا الكالقضايا الحالية والنامئة في صحة األسنان العامة  الطالب ناقشي

 ةوالجمعيأ (ASTDD) جمعية مديري طب األسنان اإلقليميينتلك الخاصة بدولية مثل ال قضاياال( ووالوقاية منها األمراض

 .(AAPHD) ة لألسنانلصحة العاملاألمريكية  ةوالجمعي (AAPH) أاألمريكية للصحة العامة

 

 خمرجات التعلم

  تمعالقضايا على المجمناقشة القضايا الحالية النامئة في تخصص الصحة العامة لألسنان والتحديات التي تطرحها هذه 

 تحليل قضية هامة تتعلق بالصحة العامة في طب األسنان والتوصية بنهج واقعي لمعالجة هذه المسألة 

  لقضايا النامئة وتقييم إجراءات الصحة العامة الالزمة لمعالجة مثل هذه لستجابة االوضع خطة استراتيجية تساعد في

 القضايا

  االستجابة للقضايا النامئة وتوسيع البرامج الالزمة لإلجراءات الصحية العامةوضع نظم تدعم التغييرات في 

 املواضيع

 النامئة في الوقت الحالي، ولكن على سبيل المثال، ستتضمن ما يلي: شاكلتختلف قائمة الموضوعات باختالف الم

 التطورات الحديثة في طب األسنان الوقائي وصحة األسنان العامة 

  والبرامج المدرسية ، والقوى العاملة في مجال صحة  المياه الصحية )الفئات السكانية الضعيفة ، وفلورةقضايا السياسة ،

 والزئبق( حشوات الفضيةاألسنان ودور المساعدين ، وال

 غيرها من مشاكل صحة الفم األخيرة أو النامئة حديثا 

 طرق التدريس

 جماعي نقاش 

 خصصةقراءات م 

  سبوعيأموضوع عرض 

طرق 
التقييم

 

 2المشاركة الصفية ٪٠ 

 4عرض تقديمي حول موضوع األسبوع ٪٠ 

 4كتابة التقارير ٪٠ 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 
None 2 Critical Appraisal (1) DPHE 871 

This course is an introduction to critical appraisal. It aims to provide students with the basic 

necessary critical appraisal skills for reading and reviewing the scientific literature. These skills 

will be applied in weekly seminars where students present and critically review the assigned 

research papers. Each week an article will be assigned to the students to read. Each session, a 

student will present the article, which will be critically appraised by the students in a discussion 

format, with the guidance of the instructors. Sessions will be moderated by 3 rd year MDPH 

students. C
o
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e 
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es
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ri
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 To present an assigned scientific article 

 To write weekly critical appraisal reports of the assigned scientific articles at the basic level* 

*Using a simplified critical appraisal form created by DPH faculty members L
ea
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 Articles of the different study designs will be chosen (systematic reviews and meta analyses, 

RCT, cohort, case-control, case series, case reports) 

T
o
p

ic
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 Flipped classroom 

 Weekly critical article presentation and written critique 

T
ea

ch
in

g
 

M
et

h
o
d
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 20% Attendance and active participation 

 40% Presentation of a critique of scientific articles 

 40% Critical appraisal reports 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان املقـــــرر رمز ورقم املـقرر
 --  2  (١) تقييم املراجع العلمية 871صحع 

 توصيف املقرر

هذا المقرر هو مقدمة في تقييم المراجع العلمية. ويهدف إلى تزويد الطالب بما يلزم من مهارات أولية لقراءة وتقييم الدراسات 

لة يتم في كل حصة سيقوم أحد الطالب بتقديم مقا العلمية. سيتم تطبيق هذه المهارات بشكل أسبوعي لمناقشة التقييم مع الطالب.

 هذه الحصص من قبل طالب السنة الثالثة في قبل الطالب عن طريق مناقشة تحت إمراف وتوجيه مدرب. تدارنقدها من 

 برنامج ماجستير الصحة العامة لألسنان.

 خمرجات التعلم

  حديدهلمي تم تعتقديم مقال 
 كتابة ملخص عن المقال العلمي المحدد أسبوعيا 
  العلمية بمستوى أساسي *كتابة تقارير أسبوعية عن تقييم المراجع 

 * باستخدام استمارة مبسطة لتقييم المراجع العلمية يحضرها أعضاء هيئة التدريس في قسم الصحة العامة لألسنان.   

 املواضيع

  سيتم اختيار مقاالت علمية بتصميم دراسات مختلفة )المراجعات المنهجية للدراسات والتحليل البعدي، الدراسات اإلكلينيكية

المنضبطة على عينة عشوائية، دراسات الحشد، دراسات الحاالت المرضية والمجموعات الضابطة، دراسات سلسلة 

 الحاالت، دراسات تقارير الحاالتع.  

طرق التدري
س

 

 معكوسةال لفصوال 

 ها الطالبأسيتم تعيين مقالة كل أسبوع ليقر 

 طرق التقييم

  20%الحضور والمشاركة الفعالة 

  40%تقديم المقالة العلمية 

  40%تقارير تقييم المراجع العلمية 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 
DPHE 871 2 Critical Appraisal (2) DPHE 872 

This course is the second level of critical appraisal. It aims to refine and improve the skills of 

critical appraisal of published papers. These skills will be applied in weekly seminars where 

students critically review the assigned research papers. Each week an article will be assigned to 

the students to read. Each session, a student will present the article, which will be critically 

appraised by the students in a discussion format, with the guidance of the instructors. Sessions 

will be moderated by 3rd year MDPH students. 

 C
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 To present an assigned scientific article  

 To write weekly critical appraisal reports of the assigned scientific articles at an advanced 

level*  

      *Using standardized validated critical appraisal forms L
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 Articles of the different study designs will be chosen (systematic reviews and meta analyses, 

RCT, cohort, case-control, case series, case reports) 

T
o
p

ic
s 

 Flipped classroom 

 Weekly critical article presentation and written critique 

T
ea

ch
in

g
 

M
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d

s 

 20% Attendance and active participation 

 40% Presentation of a critique of scientific articles 

 40% Critical appraisal reports 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان املقـــــرر رمز ورقم املـقرر
(٢) تقييم املراجع العلمية 872صحع   871صحع   2 

 توصيف املقرر

هذا المقرر هو المستوى الثاني في تقييم المراجع العلمية. ويهدف إلى صقل وتطوير مهارات الطالب في النقد البناء 

أحد  في كل حصة سيقومللدراسات العلمية المنشورة. سيتم تطبيق هذه المهارات بشكل دوري لمناقشة التقييم مع الطالب. 

الطالب بتقديم مقالة يتم نقدها من قبل الطالب عن طريق مناقشة تحت إمراف وتوجيه مدرب. تدار هذه الحصص من قبل 

               طالب السنة الثالثة في برنامج ماجستير الصحة العامة لألسنان.    

 خمرجات التعلم

  لمي تم تعيينه.عتقديم مقال 
 المقال العلمي المحدد أسبوعيا. كتابة ملخص عن 
 * كتابة تقارير أسبوعية عن تقييم المراجع العلمية بمستوى أساسي 

 .   * استخدام نماذج تقييم نقدي معتمدة وموثقة 

 املواضيع

  سيتم اختيار مقاالت علمية بتصميم دراسات مختلفة )المراجعات المنهجية للدراسات والتحليل البعدي، الدراسات

اإلكلينيكية المنضبطة على عينة عشوائية، دراسات الحشد، دراسات الحاالت المرضية والمجموعات الضابطة، دراسات 

 سلسلة الحاالت، دراسات تقارير الحاالتع.  

طرق التدري
س

 

 معكوسةالفصول ال 

 سيتم تعيين مقالة كل أسبوع ليقرآها الطالب 

 طرق التقييم

  20%الحضور والمشاركة الفعالة 

  40%تقديم المقالة العلمية 

  40%تقارير تقييم المراجع العلمية 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

DPHE 801, 804, 

805,  
8 Field Experience in DPH  DPHE 881 

A practicum provides the opportunity to integrate and apply classroom learning in a public health 

work environment, enabling students to observe and learn from professionals in the field. The 

student contributes to a community's resources and to the solution of public health problems while 

developing practical skills and personal confidence as a public health professional. The city's 

health department, other community dental programs, and dental insurance companies are suitable 

sites for practicums. Students also gain experience in areas such as quality assurance, needs 

assessment, prevention programs, and policy development. Students are required to spend at least 

two days a week on this aspect of the program. Approval of the program director is required.  C
o
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 To synthesize and integrate knowledge acquired in course work and other learning experiences  

 To apply theory and principles in a situation that approximates some aspects of professional 

practice 

L
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 The city's health department  

 Community dental programs 

 Dental insurance companies  

 Quality assurance 

 Needs assessment 

 Prevention programs 

 Policy development  

T
o
p

ic
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 Discussion 

 Readings 

 Work Report 

 Work Log   T
ea

ch
in

g
 

M
et

h
o
d

s 

At the completion of the field experience, the student will provide a final project report to 

document the experience and its findings.  

Grades will be assigned based on the agency preceptor's evaluation and the student's final report. 

This course is graded on a Pass/No Pass basis. A
ss

es
sm

en
t 

M
et

h
o
d

s 

 

 



 59 

 

 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان املقـــــرر رمز ورقم املـقرر
يف الصحة العامة األسنان  ميدانية خربة 881صحع   805 ,804 ,801صحع  8 

 توصيف املقرر

 

الفصول الدراسية في بيئة عمل الصحة العامة، وتمكين يوفر التدريب العملي فرصة لدمج وتطبيق ما يتعلمه الطالب في 

الطالب من المراقبة والتعلم من المتخصصين في هذا المجال. ويساهم الطالب حل مشاكل الصحة العامة مع تطوير المهارات 

المجتمعية  نالعملية والثقة الشخصية كمتخصص في الصحة العامة. يعتبر قسم الصحة العامة في المدينة، وبرامج طب األسنا

األخرى، ومركات تأمين األسنان أماكن مناسبة للتعلم والممارسة. كما يكتسب الطالب خبرة في مجاالت مثل ضمان الجودة، 

وتقييم االحتياجات، وبرامج الوقاية، ووضع السياسات. ويُطلب من الطالب قضاء يومين على األقل في األسبوع في هذا 

 ي االعتبار ضرورة موافقة مدير البرنامج.الجانب من البرنامج مع االخذ ف

 خمرجات التعلم

 خبرات التعلم تجميع ودمج المعرفة المكتسبة في المقررات وغيرها من 

 تطبيق النظريات والمبادئ في حالة تقارب بعض جوانب الممارسة المهني 

 املواضيع

 قسم الصحة بالمدينة 

 برامج طب األسنان المجتمعية 

 مركات تأمين األسنان 

 ضمان الجودة 

 تقييم االحتياجات 

 برامج الوقاية 

 تطوير السياسات 

 طرق التدريس

 نقاش 

 ات متعددةقراء 

 خبرة العمل 

 طرق التقييم

  عند االنتهاء من التجربة الميدانية، سيقوم الطالب بتقديم تقرير نهائي لتوثيق التجربة. وسيتم تعيين الدرجات على أساس

 النهائي للطالب. يتم تصني  هذه الدورة على أساس نجاح / رسوب.تقييم مدير الوكالة والتقرير 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

All courses 9 Master Thesis DPHE 899 

Research may include any aspect of dental public health including needs assessment, program 

planning, public policy, administration, and finance. This course will include the following: protocol 

preparation, data collection, statistical analysis, writing, and defending the research thesis. 
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 Conducting a research study  

 Writing a masters thesis 

L
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 Each student will choose a research topic with his/her assigned advisor  

T
o
p
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 Self-directed learning 

 Mentoring 

T
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 Thesis Defense (oral presentation) 

 Writing the masters thesis 

A
ss

es
sm

en
t 

M
et

h
o
d

s 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 9 رسالة الماجستير 899صحع 

 توصيف املقرر

لألسنان بما في ذلك تقييم االحتياجات وتخطيط البرامج والسياسة العامة تشمل األبحاث أي جانب من جوانب الصحة العامة 
ما يلي: إعداد البروتوكول وجمع البيانات والتحليل اإلحصائي والكتابة والدفاع عن  ا المقررتضمن هذيواإلدارة والتمويل. س

 أطروحة البحث.

 خمرجات التعلم

 إجراء دراسة بحثية 
 كتابة رسالة ماجستير 

 املواضيع

 

 مع مستشاره محدد سيقوم كل طالب باختيار موضوع بحث 

 طرق التدريس

 التعلم الذاتي 
 اإلرشاد 

 طرق التقييم

  مناقشة رسالة الماجستير 
 كتابة رسالة الماجستير 

 

 

 


