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 ة، مصصح لم االجتماع الطبيع، لـ مقرر  حسن ابوزيد اسئلة مراجعة الدكتور
 

 :يلي مما الصحيحة اإلجابة ) اختار(  ظلل
  مسئوليات من للعالج الطبيب خطة تنفيذ  (1

 المدرس ) أ(
 المحاسب  )ب(
 الممرض ) ج(

 المهندس ) د(

 

 ة األساسي الواجبات من الفيزيولوجية بوظائفه القيام على المريض مساعدة  (2
 لمهندسا ) أ(

 الممرض ) ب(

 لمدربا  )ج(

 لفنيا  )د(

 

  القلب بأمراض ابةاإلص عوامل من  (3
 الصحية التغذية ) أ(

 الرياضة ممارسة ) ب(

 التدخين  )ج(

 الهدوء  )د(

 

 اآلن يعرف ما خالل من المعدية األمراض ظهور اإلسالم عالج  (4
 الغذائي بالنظام ) أ(

 بالزيارات ) ب(

 بالليزر ) ج(

 الصحي بالحجر  )د(

 

 بالصحة اإلسالم اهتمام مظاهر من  (5
 الشعر وتكريم الرأس ةبنظاف االهتمام  )أ(

 العامة بالنظافة االهتمام عدم ) ب(

 الملبس بنظافة االهتمام عدم ) ج(

 الطعام تناول في اإلسراف  )د(

 

  منها يعاني التي المشكالت من المتخصصين عدد قلة  (6
 األدب ) أ(

 الطبي االجتماع علم  )ب(

 الفن ) ج(

 االقتصاد  )د(

 

  من نظام أنه على طبيال النظام إلى االجتماع علماء ينظر  (7
 االجتماعية العالقات  )أ(

 اإلنتاجية العالقات ) ب(

 الفنية العالقات  )ج(

 االقتصادية العالقات ) د(
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 وحدة المستشفى في االجتماعية الخدمة  (8

 طبية ) أ(

 ضارة ) ب(

 المرضى لعالج مكملة  )ج(

 معقدة  )د(

 

  على العمل بارسونز يراها كما الطبيب ادوار من  (9
 المادية مصالحه تحقيق ) أ(

 خاصة مصالح تحقيق ) ب(

 والمجتمع المريض مصلحة تحقيق  )ج(

 الشخصية مصلحته تحقيق ) د(

 

 الطبي االجتماع علم رواد من  (11
 ميكافللي  )أ(

 اليزلي ريجارد  )ب(

 سميث ) ج(

 بوالنتي  )د(

 

 الطبي االجتماع علم رواد من  (11
 رفنتدوداهر ) أ(

 كوهن  )ب(

 ميكانتيك ديفيد  )ج(

 سيزرالنتد ) د(

 

 من حقوق بالمريض الطبيب عالقة في والنفوذ القوة أن بارسونز يرى  (12
 المريض ) أ(

 الطبيب  )ب(

 اإلداري  )ج(

 الموظف ) د(

 

 التي النيكوتين مادة على السيجارة تحتوي  (13
 المناعة اإلنسان جسم تفقد  )أ(

 اعةالمن اإلنسان تكسب ) ب(

 ايجابية أثار لها  )ج(

 تأثير لها ليس ) د(

 

 الحضر إلى في المريض يلجأ مباشرة بالمرض شعوره بعد  (14
 بنفسه فسهن عالج ) أ(

 الشعبي بالطب ج العال ) ب(

 سميرال غير بالطب ج العال ) ج(

 الرسمي بالطب العالج  )د(
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 النامية الدول في المختلفة باألمراض اإلصابة أسباب من  (15
 الدخل مستوى ارتفاع  )أ(

 المعيشة مستوى تحسن ) ب(

 التغذية سوء  )ج(

 النية سوء ) د(

 

 للطبيب العلمي التأهيل وسائل من  (61

 العليا الدراسات  )أ(

 الترفيه ) ب(

 التسلية ) ج(

 الرحالت ) د(

 

 بالطب يالتداو يكثر النامية الدول في  (17
 الفني  )أ(

 الشعبي  )ب(

 الرسمي ) ج(

 العملي  )د(

 

 ة النامي الدول في األطفال أمراض انتشار أسباب من  (11
 األدوية توافر ) أ(

 السياسية المشكالت ) ب(

 البيئية المشكالت  )ج(

 الغذاء توافر  )د(

 

 بين التغذية مثل المرافقة والخدمات الطبية الخدمات من والتذمر الشكوى تكثر  (19
 الحضريين  )أ(

 الريفيين  )ب(

 البدو ) ج(

 نالممرضي ) د(

 

 أسباب من المصانع غازات  (21
 الهواء انتقاء ) أ(

 الضوضاء ) ب(

 الهواء فساد  )ج(

 البحار فيضان ) د(

 تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

 



 ا
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 مقرر علم االجتماع الطبي لـ  .. الواجب
 فقدان القوة العاملة الالزمة للبناء والتنمية من  : 

 سلبيات المرض -

 ايجابيات الصحة -

 إيجابيات المرض -

 سلبيات الصحة -

 الصحة تساعد اإلنسان على  : 

 فقدان إمكاناته وتحقيق األهداف التي يصبو إليها -

 إليها إهمال إمكاناته وتحقيق األهداف التي يصبو -

 تدوير إمكاناته وتحقيق األهداف التي يصبو إليها -

 تطوير إمكاناته وتحقيق األهداف التي يصبو إليها -

 دراسة البيئة االجتماعية ودورها في ظهور األمراض االجتماعية والنفسية من األهداف  : 

 التربوية لعلم االجتماع الطبي -

 المعملية لعلم االجتماع الطبي -

 تماع الطبيالعالمية لعلم االج -

 العملية لعلم االجتماع الطبي -

 تنمية نظريات علم االجتماع الطبي ومناهجه الدراسية من األهداف : 

 العملية لعلم االجتماع الطبي -

 الفلسفية لعلم االجتماع الطبي -

 العلمية لعلم االجتماع الطبي -

 التدريبية لعلم االجتماع الطبي -

  ة والغازات السامة من العوامل التي تؤدي إلى من األبخر،  اإلنتاجمخلفات الصناعة وعمليات

 :اإلصابة باألمراض 

 االجتماعية -

 المهنية -

 الطبقية -

 النفسية -



 ا
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  يشير مفهوم الصحة المهنية إلى: 

 اإلجراءات الصحية التي تقوم بها المؤسسة الصحية لوقاية العاملين في المهن المختلفة من األمراض المهنية -

 بها المؤسسة العقابية لوقاية العاملين في المهن المختلفة من األمراض المهنيةاإلجراءات العقابية التي تقوم  -

 اإلجراءات الفتية التي تقوم بها المؤسسة الفنية لوقاية العاملين في المهن المختلفة من األمراض المهنية -

 اإلجراءات التجارية التي تقوم بها المؤسسة التجارية لوقاية العاملين في المهن المختلفة من األمراض المهنية -

 من الخصائص المميزة لعالقة الخدمة االجتماعية بالمؤسسة الطبية :  

نما مكملة لعالج المرضى -  أن الخدمة االجتماعية في المستشفى ليست وحدة مستقلة وا 

 ماعية في المستشفى وحدة مستقلة وليست مكملة لعالج المرضىأن الخدمة االجت -

 أن الخدمة االجتماعية في المستشفى وحدة اقتصادية -

 أن الخدمة االجتماعية في المستشفى وحدة رياضية -

 من واجبات الطبيب كما يراها بارسونز :  
 أن يكون قاسيًا في عالقته بالمرضى -
 أن يكون عاطفيًا في عالقته بالممرضين -
 يكون عاطفيًا في عالقته بالمرضى أن -
 أن يكون موضوعيًا في عالقته بالمرضى -
 اللجوء للطب الرسمي بعد فشل الطب الشعبي في العالج وظهور األعراض وتفاقم المرض : 

 من أثار ثقافة الحضر على سلوك المريض -

 أثار ثقافة التصنيع على سلوك المريضمن  -

 من أثار ثقافة الريف على سلوك المريض -

 ن أثار الثقافة العامة على سلوك المريضم -

  ًلإلنسان من الشروط الواجب توافرها في الهواء الصالح لكي يكون مناسبا: 

 أن يكون الهواء رطبا وساكنا -
 أن يكون الهواء جافا وساكنا -
 ن يكون الهواء ساكنا وليس متحركاأ -
 أن يكون الهواء متحركا وليس ساكنا -

 

 لكم بالتوفيق والنجاحمنياتي ت
 



 

 تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

 يزيد االسمري 
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 ه 1435يالفصل الثاوي للعامي-اضئلت اخخبار علم الاحخماع الؼبي 

ي

 :مً ر اد علم الاحخماع الؼبي  .1

 امحل د ر وا م -

 البرث هو ين -

 ميشلش -

 ححيهش -

 :يعي رزجارد اليزلي مً ر اد علم الاحخماع الؼبي البر ؼاهحين ،  مً أبدازه في  ذا اإلاجاٌ  .2

 الؼبلت الاحخماعحت  اإلاشارهت الاحخماعحت -

 الؼبلت الاحخماعحت  التصت  اإلازض -

 الؼبلت الاحخماعحت  اإلازض العللي -

 الؼبلت الاحخماعحت  الخىمحت -

 :مً أزار اإلازض على ألاضزة   .3

 اهخفاض في ؤلاهفاق الاكخصادر داخل ألاضزة الواخية -

 انهحار في العالكاث الاكخصاد ت بين ألاضزة  ألاكارب  اإلاعارف -

 اضخلزار في العالكاث الاحخماعحت بين ألاضزة  ألاكارب  اإلاعارف -

 اطؼزاب في العالكاث الاحخماعحت بين ألاضزة  ألاكارب  اإلاعارف -

 على كظا ا التصت  اإلازض  هوعحت ألامزاض التي جصيب ...............ييعي الجاهب  .4
ً
 مً أ م  أهثر الجواهب الخؼبحلحت جأزيرا

 :ول ػبلت ، أ  التي جىون مدصورة في ػبلت معحىت  

 الىفس ي -

 الخيرزبي -

 الاكخصادر -

 الفني -

 مً أفزاد اإلاجخمع الواخي   .5
ً
 :ألامزاض اإلاهىحت هي ألامزاض التي جصيب بعظا

 الذ ً يعيشون في ميان  اخي -

 الذ ً  يخمون لؼبلت  اخية  -

 الذ ً  متهىون مهىت  اخية -

 الذ ً  يخمون لجحل  اخي -
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 :مً أضباب ؤلاصابت باإلمزاض اإلاهىحت  .6

 مخلفاث الصىاعت  عملحاث ؤلاهخاج -

 مخلفاث عملحت الاضتهالن -

 مخلفاث الصحوان -

 ؤلاحزاءاث التصحت التي جلوم بها اإلاصاوع -

 :جأمين الخغذ ت التصحت الطلحمت للعماٌ للوكا ت مً ألامزاض مً إحزاءاث  .7

 بزامج التصت اإلاهىحت  الخأ حل اإلانهي -

 بزامج التصت الىفطحت  الخأ حل اإلانهي -

 بزامج الخأ حل العللي  الخأ حل الاحخماعي -

 بزامج التصت العللحت  الخأ حل اإلانهي -

 لشز غ معحىت مً إحزاءاث  .8
ً
 ي:الترخحص للمصىع أ  اإلايشأة اإلاهىحت الصىاعحت  فلا

 الوكا ت مً ألامزاض الاحخماعحت  -

 الوكا ت مً ألامزاض اإلاعي ت -

 الوكا ت مً ألامزاض اإلاهىحت -

 الوكا ت مً ألامزاض اإلاشمىت -

 :العاملين في مجاٌ الشراعت عزطت لإلصابت  .9

 باألمزاض العللحت -

 باألمزاض الصحوزت -

 باألمزاض الىفطحت  -

 باألمزاض الجوزت -

 :جصمحم البرامج التي حطاعي اإلاززع اإلاخواحي لفتراث ػوزلت في اإلاطدشفى مثل اليشاػاث اإلاخخلفت   .10

 مً الاعخباراث التي حطخوحب  حود الصحادلت باإلاطدشفى -

 مً الاعخباراث التي حطخوحب  حود اإلاداضبين باإلاطدشفى -

 مً الاعخباراث التي حطخوحب  حود إدارة الخىمحت التصحت باإلاطدشفى -

 مً الاعخباراث التي حطخوحب  حود إدارة الخيمت الاحخماعحت الؼبحت باإلاطدشفى -

هي ول  خية أ  جىظحم مطخلل للخيماث العالححت  الوكائحت ،  جليم  ذه الخيماث ألفزاد  لحمون في بيئت .................ي .11

 
ً
 أ  ػبلحا

ً
 مهىحا

ً
 :حغزافحت أ   دبعون كؼاعا

 اإلاؤضطت الخاصت  -

 اإلاؤضطت الخيرزبحت -

  اإلاؤضطت التصحت -
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 :هي خيمت احخماعحت في مؤضطت صصحت حطاعي ألافزاد أ  الجماعاث في مواحهت اإلاشىالث التي جخؼلب اإلاطاعية .................ي .12

 الخيمت الاحخماعحت الؼبحت -

 الخيمت الاحخماعحت التربوزت  -

 خيمت الجماعت -

 خيمت العمالء -

 : طع الىظم الخاصت بلبوٌ اإلازض ى  خلهم في العالج  الي اء مً الاعخباراث التي حطخوحب  حود  .13

 إدارة الخيمت الىفطحت الؼبحت -

 إدارة الخيمت الاحخماعحت الؼبحت -

 إدارة اإلاؤضطاث الاحخماعحت -

 إدارة العملحاث الؼبحت -

 :الالتزام بلواعي  كزاراث ممارضت مهىت الؼب  .14

 مً  احباث اإلاززع -

 مً خلوق الؼبيب -

 مً  احباث الؼبيب -

 مً  احباث ألاخصائي الاحخماعي -

 :فدص حطم اإلاززع  اضخجوابه عً خصوصحاجه الجطمحت  اإلاعىوزت   .15

 مً خلوق الؼبيب عىي بارضوهش -

 مً  احباث اإلاززع عىي بارضوهش -

 مً خلوق ألاخصائي الاحخماعي عىي بارضوهش -

مً  احباث ألاخصائي الاحخماعي عىي بارضوهش  -

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي
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يي""مشىورزًيألاعظاء الطابلينيبععيججمحعيخطبيالىاكصتي هي ألاضئلت-يياضئلت لم  خم جصوزز ا 

 24 إلى ضؤاٌ 16مً ضؤاٌ 

 :ضلوهحاث ياإلازضيمًي ألاهينيالشىووييهثرث .16

 اإلازأة اإلاززظت -

 :اإلامزطت يأ ياإلامزضيمهاميمً .17

 الخثلحف الصحي -

 .....ي:ي..فيياإلازضياعزضيمًي الخذمزيالشىووييهثير .18

 الصظزيفيياإلاززعيضلونيفيي جأزير ايالصظزيزلافت -

 : الخ ي....دارضينيغيرياإلاجخمعيمًيأفزاديبهاي لومي فعالحاثي إحزاءاثيممارضاثيعًيعبارة .19

 رضمييالغيريالعالج -

 :بطبب يالخمززعيإلاهىتيألا الييرفعيضبب .20

 يالشاقيالعمليػبحعت -

 :الاججاه الخياملي   .21

 الزعا ت الشاملت -

 :جأمين الخغذ ت التصحت  .22

 التصت اإلاهىحت -

 :ؤلاضالم  في جىاٌ  الؼعام  الشزاب مً مظا ز ا خمام ؤلاضزافالىهي عً  .23

 التصت الوكائحت -

 :الخأ حل العلمي لألػباء لخدلحم حودة الخيمت التصحت  .24

 الي راث الخيرزبحت -

 

ي
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 :الزغبت في الشفاء بأضزع  كذ ممىً   .25

 مً خلوق اإلاززع عىي بارضوهش -

 مً  احباث اإلاززع عىي بارضوهش -

 مً خلوق الؼبيب عىي بارضوهش -

 مً  احباث اإلامزض عىي بارضوهش -

 :باليطبت لإلهار  ألاػفاٌ إلى حعزض لإلصابت بئمزاض مخخلفت  منها فلز اليم .................ي ؤدر  .26

 ضوء التربحت -

 ضوء الخغذ ت -

 ضوء اإلاعاملت -

 ضوء الخيرزب -

إلى جيوي الخصائص الاحخماعحت للطيان ، خحث جزجفع معيالث ألامحت  جفخلز اللوة العاملت للخيرزب اإلانهي ................ي ؤدر  .27

 :الالسم ،  زخيوى الوعي مما  ؤدر الهدشار ألامزاض  

 الغنى -

 الفلز -

 الخدظز  -

 الخوسيع -

هدحجت لخلور محاه الشزب  اخخالػه بمحاه ....................يحعي أمزاض الجهاس الهظمي مً أمثلت ألامزاض التي جىدشز في  .28

 :الصزف الصحي 

 اليٌ  اإلاخدظزة  -

 اليٌ  الغىحت -

 دٌ  العالم الثالث -

 اليٌ  اإلاخليمت -

 :بشيل عام  و الخغير في هلا ة اإلاحاه أ  الهواء ، أ  التربت هدحجت اخخالػها باإلاواد الظارة التي كي حطبب الظزر  ..................ي .29

 الخلور -

 الخعلحم -

 الخبخير -

 الخدلحل -

ي

ي
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 :الخخمز  اختراق  حعفً اإلاواد العظوزت  .30

 مً هخائج الخلور البصزري -

 مً أضباب الخلور الطمعي  -

 مً هخائج جلور الهواء -

 مً أضباب جلور  فطاد الهواء -

 لإلوطان  .31
ً
 :مً الشز غ الواحب جوافز ا في الهواء الصالح ليي  ىون مىاضبا

 أن  ىون الهواء ضاهىا  به وطبت رػوبت عالحت -

ي -
ً
 أن  ىون بالهواء وطبت رػوبت معخيلت أر ليظ حاف  ال رػبا

ي -
ً
  مخدزوا

ً
 أن  ىون الهواء حافا

-  
ً
  ضاهىا

ً
 أن  ىً الهواء رػبا

 :مً اإلاصادر الؼبحعحت لخلور الهواء  .32

 عواد الطحاراث  -

 البراهين  -

 الىفا اث -

 خزق الوكود -

 :إكامت خشمت مً ألاشجار خوٌ اإلاصاوع  خوٌ اإلاين  .33

 مً الخيابير العلابحت لصما ت الهواء مً الخلور -

 مً الخيابير العالححت لصما ت الهواء مً الخلور  -

 مً الخيابير الوكائحت لصما ت الهواء مً الخلور  -

  مً الخيابير الاحخماعحت لصما ت الهواء مً الخلور  -

 :حغذر ألاشجار الهواء  .34

 بثاوي أهطحي الىزبون  جىلحه مً الىحتر حين -

 بالىحتر حين  جىلحه مً زاوي أهطحي الىزبوني -

 بثاوي أهطير الىزبون  جىلحه مً ألا هسجين -

 باأل هسجين  جىلحه مً زاوي أهطحي الىزبوني -

 :مً الشز غ التصحت الواحب جوافز ا في اإلااء الصالح للشزب مً الىاخحت الؼبحت  .35

 أن  ىون اإلااء ال لون له  ال رائدت له -

 أن  ىون اإلااء له لون  له رائدت   -

 أن  ىون اإلااء له لون  ليظ له رائدت  -

 أن  ىون اإلااء له رائدت  ليظ له لون  -
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 :مً ألامزاض التي كي جيخلل عً ػززم اإلااء اإلالور ...............ي .36

 البالحزا -

 الخحفود -

 ألاهفلوهشا -

 الصمى -

 :مً أضباب سزادة الظوطاء في العصز الصي ث  .37

 الخوضع العمزاوي الصىاعي -

 هلص الؼلب على الؼاكت -

 اهخفاض عيد الطيان -

 الاهخفاض الىبير في  ضائل اإلاواصالث -

 :الللم  اإلاشاج اإلاخللب  .38

 مً اإلاشا ا الاكخصاد ت للخيخين -

 مً ألاخؼار الاكخصاد ت للخيخين -

  مً ألاخؼار الىفطحت للخيخين -

 مً اإلاشا ا الىفطحت للخيخين -

 :الصحواهاث اإلاززظت  .39

 مً مصادر العي و في مزض اليرني -

 مً مصادر العي و في أمزاض الللب -

 مً مصادر العي و في مزض الىلى -

مً مصادر العي و في مزض أمزاض العحون  -

 :جؤدر ؤلاصابت باألمزاض اإلاشمىت إلى  .40

 سزادة الثلت بالىفظ -

 جدززز اإلاززع مً أ ت كحود على همؽ خحاجه -

 فزض كحود على همؽ خحاة اإلاززع العاد ت -

 عيم الاعخماد على آلاخززً -

 :علم الاحخماع الؼبي بأهه العلم الذر  يرص الجذ ر الاحخماعحت للتصت  اإلازض  أزز م في البىاء الاحخماعي ................ييعزف  .41

 ميشلش -

 ضيزرالهي -

 جا لوري -

 هحىيث -
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 :مً آلازار الاحخماعحت  الصظارزت للتصت  اإلازض على البىاء الاحخماعي  اإلاجخمع  .42

 أن التصت حعني سزادة الصزاع بين أفزاد اإلاجخمع -

 أن التصت حعني سزادة هفلاث اإلاجخمع -

 أن التصت حعني كيرة اإلاجخمع على اليفاع عً أرطه  ضياهه -

 أن التصت حعني عيم كيرة اإلاجخمع على اليفاع عً أرطه  ضياهه -

 احخماعحت للمزض لعل أ مها  .43
ً
 : ىان حذ را

 اهدشار الوعي الصحي في الصظز -

 الجهل بأضباب اإلازض  هحفحت جفاد ه -

 العلم بأضباب اإلازض  هحفحت جفاد ه -

 اهدشار الوعي الصحي في الززف -

 على أ طاعه اإلااد ت  .44
ً
 :جوكف ؤلاوطان عً العمل  فليان اليشاغ مما  ؤزز  ضلبا

 مً آلازار الطلبحت للمزض -

   مً آلازار الا جابحت للمزض -

 مً آلازار الطلبحت للتصت -

 مً آلازار الا جابحت للتصت -

 :يالعوامل الاحخماعحت اإلاؤززة في التصت  اإلازض مً مجاالث اليراضت في  .45

 علم الاحخماع الؼبي -

 علم الاحخماع الطحاس ي -

 علم الاحخماع الصظزري -

 علم الىفظ الاحخماعي -

 :يمً ألا ياف العلمحت  البراحماجحت لعلم الاحخماع الؼبي  .46

 إوشاء الوخياث الؼبحت -

 إوشاء العحاداث الاحخماعحت -

 إوشاء الوخياث الاحخماعحت -

 إوشاء الوخياث الخيرزبحت -

 :جىمحت هظززاث علم الاحخماع الؼبي  مىاهجه اليراضحت  .47

 مً ألا ياف الخيرزبحت لعلم الاحخماع الؼبي -

 مً ألا ياف التربوزت لعلم الاحخماع الؼبي -

 مً ألا ياف العلمحت لعلم الاحخماع الؼبي -

 مً ألا ياف العملحت لعلم الاحخماع الؼبي -
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 :عيم  حود الصي د الفاصلت بين علم الاحخماع  علم الاحخماع الؼبي  .48

 مً أ ياف علم الاحخماع الؼبي -

 مً مشىالث علم الاحخماع الؼبي -

 مً ضماث علم الاحخماع الؼبي -

 مً أضاضحاث علم الاحخماع الؼبي -

مً أشهز علماء الاحخماع  مً ر اد الىظززت الوظحفحت ،  مً ر اد علم الاحخماع الؼبي ،  مً أ م مؤلفاجه هخاب الىظم  .49

 :الاحخماعي 

 اد زً ضشرالهي -

 هحل ضملطز -

 فززيرزً جا لوري -

 جالىوث بارضوهش -

 :جىاٌ  اد زً لحمزث في هخابه اإلازض الاحخماعي موطوعاث مخعيدة منها  .50

 أعزاض ألامزاض الاحخماعحت -

 أضباب ألامزاض الاحخماعحت -

 أضباب ألامزاض العظوزت -

 أعزاض ألامزاض الىفطحت -

ي

ي

ي

يأضأٌ هللا لي  لىم الخوفحم  الىجاح ...ياهتهذ ألاضئلت 



بسم اهللا الرحمن الرحيم
كويز اسئلة اختبار علم االجتماع الطبي الفصل األول لعام 1435هـ

1) من مؤلفات ادوين ليمرت في علم االجتماع الطبي ؟
- المرض العضوي

المرض االجتماعي- 
- المرض المعدي
- المرض النفس

2) من رواد علم االجتماع الطبي ؟
- جيدنز

ريجارد اليزلي- 
- ادم سميث

- جولدنر

3) من عوامل االصابه بامراض القلب ؟
السمنه أو البدانه- 

- الرشاقه و اللياقه
- النحافه والرشاقه
- ممارسة الرياضه

4) من اهم مؤلفات ديفيد ميكانيك كتابه علم االجتماع الطبي وتناول فيه عدة موضوعات من اهمها ؟
- التفاعل بين الممرضه والممرضه

التفاعل بين الطبيب والمريض- 
- التفاعل بين الطبيب والطبيب
- التفاعل بين المريض والمريض

5) من اآلثار السلبيه للمرض على الفرد في االسره ؟
- عدم وجود سلوك فردي في االسره
- ايجابية السلوك الفردي في االسره
- انتظام السلوك الفردي في االسره

اضطراب السلوك الفردي في االسره- 

6) زيادة االعباء االقتصاديه ..
- من اثار المرض على التربيه

من اثار المرض على االسرة- 
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- من اثار المرض على البيئه
- من اثار المرض على المدرسه

7) مخلفات الصناعة عمليات االنتاج ، من األبخره والغازات السامه من العوامل التي تؤدي الى االصابه
باألمراض

- االجتماعية
المهنية- 

- الطبقية
- النفسية

8) يشير مفهوم الصحة المهنية الى
االجراءات الصحية التي تقوم بها المؤسسة الصحية لوقاية العاملين في المهن المختلفة من االمراض- 

- االجراءات الصحية التي تقوم بها المؤسسة العقابية لوقاية العاملين في المهن المختلفة من االمراض
- االجراءات الصحية التي تقوم بها المؤسسة الفنية لوقاية العاملين في المهن المختلفة من االمراض

- االجراءات الصحية التي تقوم بها المؤسسة التجارية لوقاية العاملين في المهن المختلفة من االمراض

9) من إجراءات الوقاية من االمراض المهنية ، الحرص الدائم على
- زيادة رواتب العمال

- وقاية العمال من الفقر
وقاية العمال من األبخرة واألتربة الناجمة من عمليات التصنيع- 

- زيادة األبخرة واألتربة الناجمة من عمليات التصنيع

10) العاملون في مجال األتربة والدقيق والمهن المثيره للغبار عرضة لألصابة
- بامراض الدم

- بمرض البلهارسيا
بامراض الصدر- 

- بمرض األسهال

11) من الخصائص المميزة لعالقة الخدمة األجتماعية بالمؤسسة الطبية
أن الخدمة األجتماعيه في المستشفى ليست وحدة مستقلة إنما مكملة لعالج المرضى- 

- أن الخدمة األجتماعيه في المستشفى وحدة مستقلة وليست مكملة لعالج المرضى
- أن الخدمة األجتماعيه في المستشفى وحدة اقتصادية

- أن الخدمة األجتماعيه في المستشفى وحدة ياضية

12) من االعتبارات التي تستوجب وجود ادارة الخدمة األجتماعية الطبية
- للمساعدة على تدريب المريض على مهنة جديدة

- للمساعدة في ايجاد فرصة عمل للمريض
للمساعدة في تهيئة البيئة االجتماعية النفسية للمريض- 
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- للمساعدة في جمع التبرعات للمريض

13) من واجبات المريض كما يراها بارسونز
- ان يتعاون مع المرضى في المستشفى

ان يبحث عن عالج طبي لمرضه وان يتعاون مع الطبيب- 
- ان يعالج نفسه بنفسه

- ان يلجأ للطب الشعبي للعالج

14) من العوامل التي تؤثر على اداء الطبيب لدوره
- عدم وجود امراض سائدة في المجتمع
- اختفاء االمراض السائدة في المجتمع

تغير نوعية االمراض السائدة في المجتمع- 
- تغير نوعية المرضى بالمجتمع

15) من واجبات الطبيب كما يراها بارسونز
- ان يكون قاسياً في عالقته بالمرضى

- ان يكون عاطفياً بعالقته مع الممرضين
- ان يكون عاطفياً بعالقته بالمرضى

ان يكون موضوعياً بعالقته بالمرضى- 

16) ينظر علماء األجتماع الى النظام الطبي على أنه
نسق من العالقات االجتماعية- 

- نسق من العالقات اقتصاديه
- نسق من العالقات السياسيه

- نسق من العالقات التربويه

17) الدراسات العليا من وسائل التأهيل العلمي لألطباء لتحقيق
- جودة الخدمة التربوية

جودة الخدمة الصحية- 
- جودة الخدمة االجتماعية

- جودة الخدمة الليلية

18) من اسباب عدم توفر االعداد المطلوبة من الممرضين والممرضات
- نقص عدد االطباء

- نقص المجهود البدني
نقص المردود المادي- 

- نقص المردود البدني
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19) األشراف على قياس معرفة العالمات الحيوية للمريض من واجبات
- األخصائي أو األخصائية الرياضيه
- األخصائي أو األخصائية النفسية

- األخصائي أو األخصائية األجتماعية
الممرض أو الممرضه- 

20) إجراء لقاءات مع األمهات في المراكز الصحية وشرح طرق الوقاية من بعض األمراض شرح أهمية
التطعيم من اعمال

الممرضات- 
- المدرسات
- المديرات
- المربيات

21) اللجوء للطب الرسمي بعد فشل الطب الشعبي في العالج وظهور االعراض وتفاقم المرض
- من آثار ثقافة الحضر على سلوك المريض

- من آثار ثقافة التصنيع على سلوك المريض
من آثار ثقافة الريف على سلوك المريض- 

- من آثار الثقافة العامة على سلوك المريض

22) يتصف المريض في الريف
- بكثرة الشكوى

بالطاعة في تعامله مع النسق الطبي- 
- بالتمرد في تعامله مع النسق الطبي

- بكثرة السؤال

23) الرعاية الطبية البيطرية للماشية من طرق الوقاية من
مرض الدرن- 

- امراض العيون
- امراض الكلى
- مرض التيفود

24) مخلفات المصانع من ابخرة وغازات ضارة ن أسباب
- فساد األخالق
- الفساد األداري

فساد الهواء- 
- الفساد المالي
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25) من الشروط الواجب توافراها في الهواء الصالح ليكون مناسباً لإلنسان
- ان يكون الهواء رطباً و ساكناً
- ان يكون الهواء جافاً وساكناً

- ان يكون الهواء ساكناً وليس متحركاً
ان يكون الهواء متحركاً وليس ساكناً- 

26) من المصادر غير الطبيعيه لتلوث الهواء
- البراكين

حرق النفايات الصلبة- 
- المستنقعات

- البحار والمحيطات

27) من التدابير الوقائية لحماية الهواء من التلوث
- التوسع في استهالك الوقود

- قطع األشجار المحيطة بالمدن
نشر الوعي البيئي الخاص بالتلوث بين فئات المجتمع- 

- نشر الوعي األستهالكي بين فئات المجتمع

28) الضوضاء الناتجة عن األصوات المرتفعة لألجهزة المنزلية مثل . التلفزيون أدوات المطبخ اجهزة
التكييف وغيرها
- الضوضاء المهني

- ضوضاء الطرق
ضوضاء الجيرة- 

- ضوضاء العمل

29) من العوامل المساعدة على إقبال الشباب على التدخين
- الفوائد المتعددة للتدخين

- اآلثار اإليجابية للتدخين
الدعاية الماكرة- 

- الفوائد الصحية للتدخين

30) هناك عالمات متعددة يمكن اكتشافها عند االبن في حالة بدء التدخين ومنها
- الثقة بالنفس

- االهتمام بالمذاكرة
- االهتمام بالهوايات والرياضة واألنشطة

اهمال الهوايات والرياضة واألنشطة- 

31) من االثار المترتبة على االصابة باالمراض المزمنة
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ضعف الثقة بالنفس- 
- قوة الثقة بالنفس

- ممارسة الحياة العادية دون قيود
- عدم األعتماد على االخرين

32) يعرف كينيث علم األجتماع الطبي بإنه العلم الذي يدرس
- الجذور االعالمية للصحة والمرض وأثرهما في البناء األجتماعي

- الجذور التربوية للصحة والمرض وأثرهما في البناء األجتماعي
- الجذور الفردية للصحة والمرض وأثرهما في البناء األجتماعي

الجذور االجتماعية للصحة والمرض وأثرهما في البناء األجتماعي- 

33) الصحة تساعد األنسان على
تطوير إمكاناته وتحقيق األهداف التي يصبو إليها- 

- تدوير إمكاناته وتحقيق األهداف التي يصبو إليها
- اهمال إمكاناته وتحقيق األهداف التي يصبو إليها
- فقدان إمكاناته وتحقيق األهداف التي يصبو إليها

34) شيوع األمراض في المجتمع زيادة الوفيات يؤدي الى
- زيادة قدرة المجتمع على تحقيق اهدافه

اعاقة المجتمع عن تحقيق اهدافه- 
- نجاح المجتمع في تحقيق اهدافه

- زيادة معدالت التنمية

35) فقدان القوة العاملة الالزمة للبناء والتنمية من
- سلبيات الصحة

- ايجابيات الصحة
سلبيات المرض- 

- ايجابيات المرض

36) العالقة األنسانية بين الممرضه والمريض
- من موضوعات علم الطب

- من مجاالت الدراسة في علم الطب
- من اهداف الدراسة في علم التربية

من مجاالت الدراسة في علم االجتماع الطبي- 

37) دراسة البيئة االجتماعية ودورها في ظهور االمراض االجتماعيه والنفسيه من االهداف
العملية لعلم االجتماع الطبي- 
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- العالمية لعلم االجتماع الطبي
- المعملية لعلم االجتماع الطبي
- التربوية لعلم االجتماع الطبي

38) تنمية نظريات علم االجتماع الطبي ومناهجه الدراسية من االهداف
- العملية لعلم االجتماع الطبي

- الفلسفية لعلم االجتماع الطبي
العلمية لعلم االجتماع الطبي- 

- التربوية لعلم االجتماع الطبي

39) تحديد االمراض االجتماعية وتمييزها عن االمراض الجسمية واالمراض النفسية العصبية
من االهداف العملية لعلم االجتماع الطبي- 

- من االهداف االقتصادية لعلم االجتماع الطبي
- من االهداف العلمية لعلم االجتماع الطبي
- من االهداف التربوية لعلم االجتماع الطبي

40) حساسية الموضوعات التي يدرسها علم االجتماع الطبي
من مشكالت علم االجتماع الطبي- 

- من اهداف علم االجتماع الطبي
- من موضوعات علم االجتماع الطبي

- من ادبيات علم االجتماع الطبي

41) فشل كل من علم االجتماع وعلم الطب في دراسة كل من الظواهر الطبية والمرضية والوقائية
والعالجية من اهم عوامل

- استقاللية علم النفس
- استقاللية علم الطب

- استقاللية علم االجتماع
استقاللية علم االجتماع الطبي- 

42) من اثار ثقافة الحضر على سلوك المريض في الحضر
- عدم اللجوء للطب الرسمي أو الشعبي حينما يشعر باعراض المرض

- اللجوء للطب غير رسمي حينما يشعر باعراض المرض
اللجوء للطب الرسمي حينما يشعر باعراض المرض- 

- اللجوء للطب الشعبي حينما يشعر باعراض المرض

43) االلتزام بتوصيات النسق الطبي من سلوكيات
- األطباء

- المرأة السليمة
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- المرأة المريضة
الرجل المريض- 

44) يكثر التداوي بالطب الشعبي في الدول
النامية- 

- المتحضرة
- الصناعية
- المتقدمة

45) من محاذير استخدام الرعاية الصحية غير الرسمية
- يمكن ان يكون لها مخاطر اقتصادية على المريض

يمكن ان يكون لها مخاطر صحية وتؤدي الى تطور المرض- 
- يمكن ان يكون لها اثار ايجابية وتؤدي الى الشفاء من المرض
- يمكن ان يكون لها مخاطر صحية على المعالج غير الرسمي

46) منع الخروج من المناطق الموبوءة أو الدخول اليها من مظاهر معالجة االسالم لظهور
- االمراض المتوطنة
- االمراض المزمنة

االمراض المعدية- 
- امراض االطفال

47) اهتمام االسالم بالنظافة في المواقف المتعددة ومنها ، الوضوء والطهارة وغسل األيدي قبل األكل وبعده
ونظافة االسنان باستخدام السواك في مواقف متعددة من مظاهر اهتمام االسالم

- بالرجل والمرأة
- بالتدريب

- بالرياضة واللياقة
بالصحة والمرض- 

48) تعد البيئة الفقيرة بؤرة مناسبة
- لنمو العديد من االمراض التي تصيب الصغار
- لنمو العديد من االمراض التي تصيب للكبار

لنمو العديد من االمراض التي تصيب للكبار والصغار واالناث والذكور على حد سواء- 
- لنمو العديد من االمراض التي تصيب االناث

49) تزداد معدالت وفيات االطفال الرضع في البلدان التي يقل فيها االهتمام
بالطب الوقائي والعالجي- 

- بالطب الشعبي
- بالطب غير الرسمي
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- بطب الحاالت الحرجة

50) من واجبات الطبيب كما يراها بارسونز ان يعمل على
- تحقيق مصالحه الخاصة أكثر مما يعمل على تحقيق مصالح المريض والمجتمع

- تحقيق مصالح المستشفى الخاصة أكثر مما يعمل على تحقيق مصالح المريض والمجتمع
- تحقيق مصالح العاملين اكثر مما يعمل على تحقيق مصالح المريض والمجتمع

تحقيق مصلحة المريض والمجتمع اكثر مما يعمل على تحقيق مصالح خاصة- 
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 1434 + 1433اختبار علم الاجتماع الطبي 

 مً أفساد اإلاجخمع الىاخد والرًً ًمتهىىن مهىت واخدة هي ألامساض .1
ً
: ألامساض التي جصيب بعظا

 ..اإلاىدؼسة  -

 ..اإلاظخعصيت  -

 ..اإلاهىيت  -

 ..اإلاعدًت  -

 :مً العىامل الاحخماعيت التي جؤزس في الصحت واإلاسض .2

 ..اإلاظدؼفى  -

 ..ألاطسة  -

 ..الخؼعيماث  -

 ..الدواء  -

 :مً جأزيراث اإلاسض على ألاطسة .3

 ..خدور اهخظام فيالعالكاث الاحخماعيت بين ألاطسة وألاكازب  -

 ..خدور اطؼساب في العالكاث الاحخماعيت بين ألاطسة وألاكازب  -

 ..اوعدام العالكاث الاحخماعيت بين ألاطسة وألاكازب  -

 ..خدور طلىن اهدسافي داخل ألاطسة  -

 :مً جأزيراث اإلاسض على الفسد في ألاطسة .4

 ..عدم جأزس الظلىن الفسدي  -

 ..اهخظام الظلىن الفسدي في ألاطسة  -

 ..وؼاغ الفسد وخيىجيه  -

 ..اطؼساب الظلىن الفسدي في ألاطسة  -

 :ازجفاع مظخىي الدهىهىاليىلظتروٌ في الدم مً العىامل التي جؤدي إلى ؤلاصابت ب .5

 ..إطهاٌ  -

 ..أمساض الللب  -

 ..أمساض العيىن  -

 ..أمساض هفظيت  -
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 :مً مؤلفاث دًفيد ميياهيً علم الاحخماع الؼبي وجىاٌو فيه .6

 ..الخفاعل بين اإلاٍسع واإلادًس  -

 ..الخفاعل بين اإلاٍسع والؼبيب  -

 ..الخفاعل بين الؼبيب واإلادًس  -

 ..الخفاعل بين اإلاٍسع واإلاٍسع -

 :مً زواد علم الاحخماع الؼبي .7

ً ليمسث وبازطىهص  -  ..ادٍو

ً طيزز الهد  -  ..ادٍو

 ..المىهذ  -

 ..بىزدًى  -

 :الللم واإلاصاج اإلاخللب والجىىح لحاالث عصبيت والاخفاق في جدمل اإلاظؤوليت مً ألاخؼاز الىفظيت .8

اطت  -  ..للٍس

 ..للخىميت  -

 ..للتربيت  -

 ..للخدخين  -

 :جأمين الخغرًت الصحيت الظليمت للعماٌ للىكاًت مً ألامساض مً إحساءاث بسامج .9

 ..الخىميت اإلاهىيت  -

 ..ؤلاذاعت  -

 ..الصحت اإلاهىيت  -

ب  -  ..الخدٍز

ائيت والتزام العامل بالىكىف الدائم أو الجلىض الدائم لظاعاث ػىٍلت .10  :العىامل الفيًز

 ..ال جؤدي لحدور أي مسض  -

 ..مً أطباب ؤلاصابت باألمساض اإلاهىيت  -

 ..مً أطباب ؤلاصابت باألمساض الىبائيت  -

 ..مً أطباب ؤلاصابت بأمساض الدم  -

 :الالتزام بلىاعد وكسازاث ممازطت مهىت الؼب .11

 ..مً واحباث ألاخصائي الاحخماعي  -

 ..مً خلىق الؼبيب  -

 ..مً طماث العمل الاحخماعي  -

 ..مً واحباث الؼبيب  -
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 :مً خلىق الؼبيب هما ًساها بازطىهص .12

 ..اطخغالٌ اإلاٍسع  -

 ..إفؼاء أطساز اإلاٍسع  -

 ..فدص حظد اإلاٍسع  -

 ..كهس اإلاٍسع  -

 :مً الخدماث التي جلدمها اإلاؤطظاث الصحيت ، الخدماث .13

 ..التربىٍت  -

 ..الترفيهيت  -

 ..العالحيت  -

 ..الفىيت  -

 :جصميم البرامج التي حظاعد اإلاٍسع اإلاخىاحد لفتراث ػىٍلت في اإلاظدؼفى مثل اليؼاػاث اإلاخخلفت .14

 ..مً الاعخبازاث التي حظخىحب وحىد إدازة الخددمت الاحخماعيت التربىٍت  -

 ..مً الاعخبازاث التي حظخىحب وحىد إدازة الخددمت الاحخماعيت الؼبيت  -

ت  -  ..مً الاعخبازاث التي حظخىحب وحىد إدازة الخددمت الاحخماعيت ألاطٍس

 ..مً الاعخبازاث التي حظخىحب وحىد إدازة الخددمت الاحخماعيت العماليت  -

 :الخدمت الاحخماعيت الؼبيت هي خدمت احخماعيت .15

 ..في مؤطظت عامت  -

 ..في مؤطظت جسبىٍت  -

 ..في مؤطظت صحيت  -

 ..في مؤطظت صحفيت  -

 :الىؼف الدوزي على اإلاصاوع مً إحساءاث .16

 ..اطخغالٌ اإلاظتهلً  -

 ..الىكاًت مً ألامساض اإلاهىيت  -

 ..عالج ألامساض اإلاهىيت  -

ادة ألامساض اإلاهىيت  -  ..ٍش

 :للثلافت الصحت دوز هبير في .17

 ..جىفير الظلع  -

 ..جىفير الىكذ والجهد واإلااٌ  -

ت  -  ..هدز اإلاىازد البؼٍس

 ..هدز اإلاىازد اإلاادًت  -
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بهم على بعع ألاعماٌ الخمٍسظيت الاطعافيت .18 ادة الخجمعاث همدازض الؼالب والؼالباث وجدٍز  :ٍش

 ..مً أعماٌ اإلامسطين  -

 ..مً أعماٌ الفىيين  -

 ..مً أعماٌ اإلادزطين  -

 ..مً أعماٌ اإلاخؼؼين  -

م الؼبي للنهىض بالسعاًت الصحيت .19  :الخيظيم مع أعظاء الفٍس

 ..مً الىاحباث ألاطاطيت للمدزض  -

 ..مً الىاحباث ألاطاطيت للممسض أو اإلامسطت  -

 ..مً الىاحباث ألاطاطيت للعامل  -

 ..مً الىاحباث ألاطاطيت للفني  -

 :مً وطائل الخأهيل العلمي لألػباء لخدليم حىدة الخدمت الصحيت .20

 ..التربيت والخعليم  -

 ..الخعليم اإلاظخمس  -

 ..الخعليم ألادبي  -

 ..الخعليم الخاص  -

 :هثرة الؼيىي وألاهين مً اإلاسض مً طلىهياث .21

 ..السحل اإلاٍسع  -

 ..اإلاسأة الظليمت  -

 ..اإلاسأة اإلاٍسظت  -

 ..السحل الظليم  -

 :مً آزاز زلافت الحظس على طلىن اإلاٍسع في الحظس .22

 ..الخىف والاطؼساب أزىاء اإلاسض  -

 ..الثلت وؤلاػمئىان باإلاسض  -

 ..الترخيب باإلاسض  -

 ..عدم الاهترار باإلاسض  -

في .23  :مً آزاز زلافت الٍسف على طلىن اإلاٍسع الٍس

 ..الاطدؼفاء باللجىء إلى الؼب السطمي  -

 ..الاطدؼفاء باللجىء إلى اإلاىخجعاث الؼبيت  -

 ..الاطدؼفاء باللجىء إلى اإلاىخجعاث الظياخيت  -

 ..الاطدؼفاء باللجىء إلى الؼب الؼعبي  -
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 :مً أمثلت ألامساض التي جىدؼس في دٌو العالم الثالث ، أمساض الجهاش الهظمي هخجيت .24

 ..لىلاء مياه الؼسب  -

 ..لخلىر الهىاء  -

 ..للخلىر البصسي  -

 ..لخلىر مياه الؼسب  -

 :مً مظاهس اهخمام ؤلاطالم بالصحت واإلاسض .25

 ..الىهي عً ؤلاطساف في جىاٌو الؼعام والؼساب الحالٌ  -

 ..الىهي عً جىاٌو الؼسب الحالٌ  -

 ..الىهي عً جىاٌو الؼعام الحالٌ  -

 ..ؤلاطساف في جىاٌو الؼعام والؼساب  -

 :مً أػياٌ السعاًت الصحيت غير السطميت .26

 ..العالج باألػعت  -

 ..العالج الىيماوي  -

 ..العالج باإلاىاد وألاعؼاب الؼبيت  -

 ..العالج لدي الؼبيب  -

 :السعاًت الصحيت غير السطميت هي عبازة عً ممازطاث وإحساءاث وفعالياث ًلىم بها أفساد اإلاجخمع .27

 ..دازطين في اإلاجاٌ الؼبي  -

 ..مخخصصين في اإلاجاٌ الؼبي  -

 ..دازطين ومخخصصين في اإلاجاٌ الؼبي  -

 ..غير دازطين ومخخصصين في اإلاجاٌ الؼبي  -

 :الالتزام باإلاىاعيد الؼبيت والعالحيت مً طلىهياث .28

 ..السحل اإلاٍسع  -

 ..السحل الظليم  -

 ..اإلاسأة اإلاٍسظت  -

 ..اإلاسأة الظليمت  -

 :ًؤدي طىء الخغرًت لإلهار وألاػفاٌ في دٌو العالم الثالث إلى الخعسض لإلصابت بأمساض مخخلفت مثل .29

 ..أمساض اللثت  -

 ..ألامساض العلليت  -

 ..مسض فلس الدم  -

 ..مسض الظمىت  -
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 :جؤدي ظسوف العمل وجدوي ألاوطاع البيئيت في بعع دٌو العالم الثالث إلى .30

 ..جدظً ألاخىاٌ الصحيت  -

 ..الىكاًت مً ألامساض اإلاخخلفت  -

 ..ؤلاصابت باألمساض اإلاخخلفت  -

ادة ألاحىز  -  ..ٍش

 :مً أهم آزاز الضجيج والظىطاء على صحت ؤلاوظان .31

 ..عدم اللدزة على الىىم  -

 ..الاطخغساق في الىىم  -

 ..جدظً صحت ؤلاوظان  -

 ..هدوء ألاعصاب  -

 :مً الحلىٌ اإلامىىت إلاؼيلت الظىطاء .32

ادة طاعاث العمل  -  ..ٍش

 ..إبعاد اإلاصاوع والىزغ عً ألاخياء الظىىيت  -

 ..بىاء اإلاصاوع والىزغ بجىاز ألاخياء الظىىيت  -

 ..بىاء اإلاصاوع والىزغ داخل ألاخياء الظىىيت  -

 :الظىطاء الىاجج عً حؼغيل اإلااهيىاث هى .33

 ..طىطاء اإلادالث  -

 ..طىطاء الؼسق  -

 ..طىطاء الجيرة  -

 ..طىطاء اإلانهي  -

ادة في .34 ادة الظىطاء في العصس الحدًث ، الٍص  :مً أطباب ٍش

 ..الاطتهالن  -

ب  -  ..الخدٍز

 ..الىثافت الظياهيت  -

 ..الخعليم  -

 مخعددة في جىليت الهىاء منها .35
ً
 :ًلعب الغؼاء الىباحي أدوازا

 ..جمخص ألاشجاز ألاهسجين مً الهىاء  -

 مً اإلالىزاث والغباز  -
ً
 ..جمخص ألاشجاز كظما

 ..جصود ألاشجاز الهىاء بثاوي أهظيد الىسبىن  -

د ألاشجاز مً الظىطاء  -  ..جٍص
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 :اطخغالٌ مصادز الؼاكت البدائيت مً الخدابير .36

 ..الىكاًت لحماًت الهىاء مً الخلىر  -

 ..العالحيت ألمساض اللثت  -

 ..الىكاًت للحماًت مً أمساض ؤلاطهاٌ  -

 ..العالحيت لحماًت الهىاء مً الخلىر  -

 :ًسجبؽ جلىر الهىاء بالعدًد مً أمساض ألاػفاٌ مثل .37

 ..ؤلاطهاٌ  -

 ..السبى  -

 ..الصفساء  -

 ..الجفاف  -

 :مً مصادز الؼبيعت لخلىر الهىاء .38

 ..اختراق الىكىد  -

ت  -  ..اإلابيداث الحؼٍس

 ..البراهين  -

 ..الظىطاء  -

 :مً أهىاع ملىزاث الهىاء .39

 ..اإلاىطيلى الصاخبت  -

 ..أصىاث آلاالث  -

ئاث اإلاعادن الظامت  -  ..حٍص

ئاث ألاهسجين  -  ..حٍص

 :ٌؼير الخغير في هلاوة اإلااء أو الهىاء أو التربت هديجت اخخالػها باإلاىاد الظازة التي كد حظبب الظسز  .40

 ..الخلىن  -

 ..الخىليت  -

 ..الخخؼيؽ  -

 ..الخلىر  -

 :مً أطاليب الىكاًت مً الخدخين .41

 ..اللظىة على اإلاساهلين  -

 ..إػباع خاحاث اإلاساهلين  -

 ..إهماٌ اإلاساهلين  -

 ..هبر اإلادخىين  -
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 :مً أهداف علم الاحخماع الؼبي .42

 ..ألاهداف العاإلايت  -

 ..ألاهداف العلميت  -

 ..ألاهداف الفىيت  -

اطيت  -  ..ألاهداف الٍس

 :مً مجاالث الدزاطت في علم الاحخماع الؼبي .43

 ..دزاطت العالكت بين ؤلادازة والعماٌ  -

 ..دزاطت العالكت بين العماٌ  -

 ..دزاطت العالكت بين أفساد ألاطسة  -

 ..دزاطت العالكت بين الؼبيب واإلاٍسع  -

 :ػيىع ألامساض في اإلاجخمع وشٍادة الىفياث ًؤدي إلى .44

 ..كدزة اإلاجخمع على جدليم أهدافه  -

 ..إعاكت اإلاجخمع عً جدليم أهدافه  -

 ..جىميت اإلاجخمع  -

 ..جىفير اإلاىازد في اإلاجخمع  -

 :مً طلبياث اإلاسض أهه ًؤدي إلى .45

ادة ؤلاهخاج  -  ..ٍش

 ..جىكف ؤلاوظان عً الىلد  -

 ..جىكف ؤلاوظان عً العمل  -

ادة اليؼاغ  -  ..ٍش

ت للصحت على البىاء الاحخماعي واإلاجخمع أنها .46  :مً آلازاز الاحخماعيت والحظاٍز

 ..ججعل الفسد ٌؼعس بالعدواهيت ججاه اإلاجخمع  -

 ..ججعل الفسد ٌؼعس باالغتراب  -

ً وجيىًٍ العالكاث ؤلاًجابيت  -  ..جمىع الفسد مً الخفاعل مً آلاخٍس

ً وجيىًٍ العالكاث ؤلاًجابيت مما ٌظاعد على جماطً اإلاخجمع  -  ..حصجع الفسد على الخفاعل مع آلاخٍس

 :ذبذ الحيىاهاث في اإلارابذ اإلاعدة لعمليت الربذ مً ػسق الىكاًت مً .47

 ..مسض الدزن  -

 ..مسض الظىسي  -

 ..أمساض الىلى  -

 ..مسض فلس الدم  -
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 :مً ألاهداف العلميت والبرمجاجيت لعلم الاحخماع الؼبي ، الخعسف على .48

 ..أطماء اإلاؤطظاث الصحيت  -

 ..ألاػباء  -

 ..اإلامسطين  -

 ..هيفيت جفعيل اإلاؤطظاث الصحيت  -

 :ٌعاوي علم الاحخماع الؼبي مً عدة مؼىالث علميت ومىهجيت ودزاطيت منها .49

 ..عدم وحىد مىاهج مدددة لعلم الاحخماع الؼبي  -

 ..عدم وحىد مىطىع لعلم الاحخماع الؼبي  -

 ..عدم وحىد الحدود الفاصلت بين اخخصاص الؼب وعلم الاحخماع الؼبي  -

 ..عدم وحىد مظدؼفياث مؤهلت  -

 :أدي إهماٌ الؼب للخلفيت الاحخماعيت للمسض وإهماٌ علم الاحخماع العام لدزاطت الصحت واإلاسض إلى .50

 ..ظهىز علم الاحخماع اإلانهي  -

 ..ظهىز علم الاحخماع الاكخصادي  -

 ..اخخفاء علم الاحخماع الؼبي  -

 ..ظهىز علم الاحخماع الؼبي  -

 :مً مداذًس اطخخدام السعاًت الصحيت الغير زطميت .51

 ..ًمىً أن ًيىن لها مخاػس صحيت  -

 ..ليع لها مخاػس بيئيت  -

 ..ليع لها جأزير  -

 ..ًمىً أن ًيىن لها مخاػس هفظيت  -

 :مً خلىق الؼبيب هما ًساها بازطىهص اللىة والىفىذ في عالكخه مع .52

 ..اإلاٍسع  -

 ..ألاخصائي الاحخماعي  -

ين  -  ..ؤلاداٍز

 ..اإلاىظفين  -

 :مً واحباث اإلاٍسع أن ًبدث عً .53

 ..عالج ػبي إلاسطه  -

 ..عالج بيئي إلاسطه  -

 ..عالج احخماعي إلاسطه  -

 ..عالج زلافي إلاسطه  -
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 :ًلجأ اإلاٍسع في الحظس للؼب السطمي بعد .54

 ..فؼله في عالج هفظه  -

 ..فؼل العالج بالؼب الؼعبي  -

 ..فؼل العالج بالؼب غير السطمي  -

 ..ػعىزه بالسض مباػسه  -

 :مً عىامل ظهىز علم الاحخماع الؼبي هعلم مظخلل اهدؼاز ألامساض التي جسحع إلى عىامل .55

 ..بيىلىحيت  -

 ..اكخصادًت  -

 ..احخماعيت  -

 ..هفظيت  -

 :الاهخمام باإلاسض دون الىظس لألمىز واللظاًا الجاهبيت ألاخسي مً طلىهياث .56

 ..اليظاء  -

 ..ألاػفاٌ  -

 ..السحاٌ  -

 ..حميع أفساد اإلاجخمع  -

57.  ٌ  :ًىثر الخداوي بالؼب الؼعبي في الدو

 ..العاإلايت  -

 ..اإلاظخعمسة  -

فيت  -  ..الٍس

 ..الىاميت  -

 :ًلجأ اإلاٍسع في الٍسف إلى الؼب السطمي بعد .58

 ..فؼله في عالج هفظه  -

ت  -  ..فؼل العالج باألدٍو

 ..فؼل العالج بالؼب الؼعبي  -

 ..ػعىزه باإلاسض مباػسة  -

 :جىثر الؼيىي والخرمس مً الخدماث الؼبيت والخدماث اإلاسافلت مثل الخغرًت بين .59

ين  -  ..الحظٍس

فيين  -  ..الٍس

 ..البدو  -

فيين  - ين والٍس  ..الحظٍس
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 :مً أطباب فظاد الهىاء .60

 ..غاشاث اإلاصاوع  -

 ..ألاطمدة  -

 ..الظىطاء  -

 ..البداز  -

 :هثرة الظؤاٌ وعدم الالتزام بالخعليماث الؼبيت مً طلىهياث اإلاٍسع في .61

 ..الحظس  -

 ..الٍسف  -

 ..اإلادن  -

 ..الٍسف والحظس  -

 :ٌظهل حعامل اليظم الؼبي مع .62

ين  -  ..الحظٍس

-  
ً
 ..اإلاثلفين صحيا

 ..اإلاهىيين  -

 ..العماٌ  -

 :مً مداذًس اسخدام السعاًت الصحيت غير السطميت .63

 ..ليع لها أطاض علمي ػبي  -

 ..ازجفاع جيلفتها  -

 ..لها أطساز احخماعيت  -

 ..لها أطساز هفظيت  -

 :الخدخل في كظاًا العالج والظؤاٌ اإلاخىسز عً أعساض اإلاسض والعالج مً طلىهياث .64

 ..السحل  -

 ..اإلاسأة  -

-  
ً
 ..السحل واإلاسأة معا

 ..حميع أفساد اإلاجخمع  -

 :مً مصادز جلىر الهىاء مصادز .65

 ..اإلاياه  -

 ..الدخل  -

 ..ػبيعيت  -

 ..اكخصادًت  -
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 :مً أهم مؤلفاث ليمسث في علم الاحخماع الؼبي هخاب .66

 ..ػب اإلاجخمع  -

 ..اإلاسض الاحخماعي  -

 ..الاهخداز  -

 ..ػب ألاطسة  -

 :مً اإلاصادز غير الؼبيعيت للخلىر الهىائي .67

 ..البراهين  -

 ..اإلاظدىلعاث  -

 ..الحسائم  -

 ..عىادم الظيازاث  -

 :مً جدابير خماًت الهىاء مً الخلىر .68

 ..وؼس الىعي البيئي  -

 ..وؼس الىعي اإلانهي  -

 ..وؼس الىعي الاكخصادي  -

 ..وؼس الىعي ؤلادازي  -

 :مً الؼسوغ الصحيت الىاحب جىافسها في اإلااء الصالل للؼسب مً الىاخيت الؼبيعيت أن ًيىن  .69

 ..له لىن  -

 ..لى لىن وزائدت  -

 ..له زائدت  -

 ..ال زائدت له وال لىن  -

م اإلاياه اإلالىزه .70  :مً ألامساض التي جيخلل عً ػٍس

 ..الخيفىد  -

 ..ؤلالتهاب السئىي  -

 ..ألاهفلىهصا  -

 ..الصداع  -

 :عالج ؤلاطالم كظيت ألامساض اإلاعدًت مً خالٌ .71

 ..مىع دخىٌ اإلاىاػم الظليمت  -

 ..مىع الدخىٌ أو الخسوج مً اإلاىاػم اإلاىبؤة  -

 ..مىع الخسوج مً اإلاىاػم الظليمت  -

 ..مىع الاهخلاٌ بين اإلاىاػم الظليمت  -
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 :مً آزاز الظىطاء على العماٌ .72

 ..فلدان الؼهيت  -

 ..ؤلاخظاض بالخىجس  -

 ..فلدان البصس  -

 ..فلدان الىشن  -

ادة الىبيرة في .73  :مً أطباب الظىطاء الٍص

 ..وطائل الىلل  -

 ..الغباز  -

 ..اطخخدام اإلابيداث  -

 ..الغاشاث اإلاىبعثت  -

 :ٌؼير مجاٌ علم الاحخماع الؼبي إلى .74

 ..مىطىعاجه  -

 ..مىاهجه  -

 ..أدواجه  -

 ..زواده  -

 :إوؼاء فىسة العيادة الاحخماعيت مً أهداف .75

 ..علم الاحخماع الحظسي  -

 ..علم الىفع  -

 ..علم الاحخماع الؼبي  -

 ..علم الاحخماع اإلانهي  -

 :مً أطباب عدم جىفس ألاعداد اإلاؼلىبت مً اإلامسطين واإلامسطاث .76

 ..زفع بعع ألاهالي مهىت الخمٍسع  -

 ..ألاعباء اإلااليت للدزاطت  -

 ..صعىبت الدزاطت  -

 ..عدم وحىد مدازض وافيت للخمٍسع  -

 :البيئت اإلاىاطبت لىمى ألامساض التي جصيب الىباز والصغاز وؤلاهار والروىز على خد طىاء هي البيئت .77

ت  -  ..الحظٍس

 ..الفىيت  -

 ..الفليرة  -

 ..الثلافيت  -
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 :جصداد معدالث وفياث ألاػفاٌ السطع في البلدان التي ًلل فيها الاهخمام بالؼب .78

 ..الؼعبي  -

 ..الىكائي العالجي  -

 ..غير السطمي  -

 ..الىفس ي  -

 :مً عىامل اهدؼاز وفياث ألاػفاٌ في العالم العىامل .79

 ..الداخليت  -

 ..البيئيت  -

 ..الىفظيت  -

 ..الخازحيت  -

 :حعد اإلاؼىالث البيئيت مً صىع .80

 ..ؤلاوظان  -

 ..الحيىان  -

 ..الىباث  -

 ..الحؼساث  -

 :ألامساض اإلاصمىت هي ألامساض اإلاالشمت لإلوظان لفترة .81

 ..ػىٍلت  -

 ..كصيرة  -

 ..مخىطؼت  -

 ..صغيرة  -

 :مً العالماث التي جدٌ على بدء ألابىاء الخدخين .82

 ..الاهخمام بالهىاًاث  -

 ..الاهخمام بالدزاطت  -

 ..الاهؼىائيت  -

 ..الاهخمام بالخغرًت  -

 :جؤدي ؤلاصاة باألمساض اإلاصمىت إلى .83

-  ً  ..طعف الثلت باآلخٍس

 ..طعف الثلت باإلاجخمع  -

 ..طعف الثلت بالىفع  -

 ..طعف الثلت باألػباء  -
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 :مً ألاخؼاز الاحخماعيت للخدخين .84

 ..الخلىر الظمعي  -

 ..جلىر اإلااء  -

 ..جلىر الهىاء  -

 ..الخلىر البصسي  -

 :ألابعاد الاحخماعيت والثلافيت اإلاخصلت بالصحت واإلاسض حؼير إلى .85

ؼت الاحخماعيت  -  ..الخٍس

ؼت ؤلاعالميت  -  ..الخٍس

ؼت الاكخصادًت  -  ..الخٍس

ؼت الجغسافيت  -  ..الخٍس

 :ًؤدي اطخخدام اإلابيداث السخصيت إلى .86

 ..جلىر الهىاء  -

 ..الخلىر البصسي  -

 ..الخلىر الظمعي  -

 ..جىلث اإلاياه  -

 :ًؤدي الامخداد العؼىائي للمدن إلى .87

ادة اإلاىاصالث  -  ..ٍش

ادة الخدماث  -  ..ٍش

ادة اإلاؼىالث  -  ..ٍش

ادة اإلاىازد  -  ..ٍش

 :ًؤدي طىء الخغرًت في دٌو العالم الثالث .88

ادة الاهجاب  -  ..ٍش

 ..ؤلاصابت باألمساض  -

 ..كلت الاهجاب  -

 ..العلم  -

 :مً أهم مؤلفاث دًفيد ميياهيً في علم الاحخماع الؼبي .89

 ..ؤلاحهاد وألامساض  -

 ..اإلاجخمع في الؼب  -

 ..دوز اإلاٍسع  -

 ..ػب اإلاجخمع  -
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 :مً إحساءاث بسامج الصحت اإلاهىيت والخأهيل اإلانهي .90

 ..فدص العماٌ كبل العمل  -

 ..فدص العماٌ بعد العمل  -

-  
ً
 ..فدص العماٌ ًىميا

 ..عدم فدص العماٌ  -

 :ًدزض علم الاحخماع الؼبي كظاًا .91

 ..ألاػباء  -

 ..الخىميت  -

 ..كظاًا الصحت واإلاسض  -

 ..الخغير  -

ت لخمخع أفساد اإلاجخمع بالصحت على البىاء الاحخماعي واإلاجخمعي .92  :مً آلازاز الاحخماعيت والحظاٍز

د مً هفلاث اإلاجخمع  -  ..الصحت جٍص

 ..الصحت جمىً الدولت مً جلليص هفلاتها  -

ادة إًساداتها  -  ..الصحت جمىً اإلاظدؼفياث مً ٍش

 ..الصحت جمىً اإلاجخمع مً مدازبت ألاميت  -

 :مً أطباب ؤلاصابت باألمساض اإلاهىيت .93

 ..مخلفاث الحيىان  -

 ..مخلفاث الحسب  -

 ..مخلفاث الصىاعت  -

 ..مخلفاث ؤلاوظان  -

 :مً طلبياث اإلاسض .94

 ..جلليص ؤلاهفاق  -

 ..ٌعىق اإلاجخمع عً جدليم أهدافه  -

ادة كدزاث اإلاجخمع  -  ..ٍش

ادة ؤلاهخاج  -  ..ٍش

 :علم الاحخماع الؼبي هى .95

 ..فً  -

 ..علم ًجمع بين العلميت وؤلاوظاهيت  -

 ..خسفت  -

 ..مهىت  -
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 :ًدظم علم الاحخماع الؼبي ببعع طماث اإلاىطىع العلمي ومنها أهه .96

 ..فً  -

 ..جساهمي  -

 ..جىمىي  -

 ..جصاعدي  -

 :الصىاعاث الخعدًييت والخعامل مع ألاجسبت ًؤدي إلى ؤلاصابت .97

 ..باألمساض الىفظيت  -

 ..بأمساض الجهاش الخىفس ي  -

 ..باألمساض العصبيت  -

 ..بأمسض الىلى  -

 :ًخىكف مظخىي الخدماث الؼبيت على مدي .98

 ..الخأهيل العلمي للمٍسع  -

 ..الخأهيل العلمي للؼبيب  -

 ..الخأهيل الىفس ي للمسض  -

 ..الخأهيل الاحخماعي للممسطت  -

 :الخمٍسع هى .99

 ..علم  -

 ..علم وفً  -

 ..فً  -

 ..خسفت  -

 :مً جأزيراث اإلاسض على ألاطسة .100

ادة اإلاىازد الاكخصادًت  -  ..ٍش

ادة الخؼلعاث  -  ..ٍش

ادة الدخل  -  ..ٍش

ادة ألاعباء الاكخصادًت  -  ..ٍش

 :مً وطائل الخأهيل العلمي للؼبيب .101

 ..الخىحيه  -

 ..الخىظيم  -

ب  -  ..الخدٍز

 ..الخعاون  -
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 :ًمثل الخأهيل العلمي لألػباء مؼيلت ملحت لعدم كدزتهم على إهماٌ الدزاطاث العليا بظبب .102

 ..كلت عدد ألاػباء  -

 ..كلت عدد اإلاسض ى  -

 ..كلت عدد ألادواث  -

 ..كلت عدد اإلاظدؼفياث اإلاؤهلت للدزاطاث العليا  -

 :مً أطباب عدم جىفس ألاعداد اإلاؼلىبت مً اإلامسطين واإلامسطاث .103

 ..هلص عدد مدازض الخمٍسع  -

 ..هلص عدد ولياث الخمٍسع  -

 ..هلص اإلاسدود اإلاادي  -

 ..هلص عدد الؼالب  -

 :مً العىامل الاحخماعيت اإلاؤزسة في الصحت واإلاسض .104

 ..الؼبلت  -

 ..اإلادزطت  -

 ..الخغرًت  -

 ..الخثليف  -

 :عالكت اإلامسض مع الؼبيب ًجب أن جلىم على .105

 ..الظلؼت اإلاؼللت للؼبيب  -

 ..الاخترام اإلاخبادٌ  -

 ..اإلاىفعت اإلاخبادلت  -

 ..الظيؼسة والخدىم  -

 :ٌعاوي علم الاحخماع الؼبي مً عدة مؼىالث منها .106

 ..خظاطيت اإلاىطىعاث التي ًدزطها  -

 ..احظاع اإلاىطىعاث التي ًدزطها  -

 ..هدزة اإلاىطىعاث التي ًدزطها  -

 ..حعلد اإلاىطىعاث التي ًدزطها  -

 :الخمٍسع مظؤوٌ عً جىفير .107

 ..خؼت الؼبيب للعالج  -

 ..خؼت اإلامسض للعالج  -

 ..خؼت ألاخصائي الاحخماعي للعالج  -

 ..خؼت اإلامسطت للعالج  -
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 :مً الىاحباث ألاطاطيت للممسض أو اإلامسطت مظاعدة اإلاٍسع على الليام .108

 ..بىاحباجه  -

 ..بىظائفه الفيًزىلىحيت  -

 ..بعلمه  -

 ..بىظائفه الاحخماعيت  -

 :حعد وفياث الحىامل مً مؤػساث الخلل في ألاوطاع .109

 ..الثلافيت  -

 ..الاكخصادًت  -

 ..الخىمىٍت  -

 ..الاحخماعيت والصحيت والبيئيت  -

 :ًلىم اإلامسض بالخثليف الصحي مً خالٌ .110

ازة الؼبيب  -  ..ٍش

ازة ألاطس  -  ..ٍش

ازة اإلاسض ى  -  ..ٍش

ازة الخجمعاث الظياهيت  -  ..ٍش

 :لعلم الاحخماع الؼبي هىعين مً ألاهداف هما ألاهداف .111

 ..العلميت والعمليت  -

 ..الظياطيت والاكخصادًت  -

 ..العلميت والفىيت  -

 ..العمليت والفىيت  -

 :ٌعاوي علم الاحخماع الؼبي مً عدة مؼىالث علميت ومىهجيت ودزاطيت منها .112

 ..كلت عدد ألاػباء  -

 ..كلت عدد ألاخصائيين الاحخماعيين  -

 ..كلت عدد اإلاسض ى  -

 ..كلت عدد اإلاخخصصين فيه  -

 :ًيىظس علماء الاحخماع إلى الىظام الؼبي على أهه هظام مً .113

 ..العالكاث الاحخماعيت  -

 ..العالكاث اإلاخبادلت  -

 ..العالكاث ؤلاوظاهيت  -

 ..العالكاث الاكخصادًت  -



 

 رواد  علم االجتماع الطبي

 مالحظات  ماتناولوه في كتبهم أهم مؤلفاتهم  الفترة مابين اسم العلماء 

 تالكوت بارسونز

 كتاب  النظام االجتماعي  2090ـــ  2091

 كتاب دور المريض   

 دور المريض في األسرة والمجتمع

 كما اهتم بدراسة العالقة بين الطبقات
 وظيفية من رواد  النظرية  ال

 ديفيد ميكانيك

 طب المجتمع   1992ـــ  2021

 طب األسرة 

   علم االجتماع الطبي 

الصحة والمرض ألعدوي والمرض 

عالقة اإلعياء االجتماعي بالمرض  

 التفاعل بين الطبيب والمريض  

  

 ادوين ليمرت

 .المرض االجتماعي واإلمراض المزمنة   2001ـــ  2029

  المزمنة اإلجهاد واألمراض  . 

مفهوووووووم الموووووورض االجتموووووواعي االول 

والثوووووووووانوي ا االموووووووووراض االوليووووووووو  

اسووووووووووباب االمووووووووووراض ( التعوووووووووواطي)

 ... االجتماعي  

 من رواد  نظرية الوصم

 اميل دور كايم

 .  االنتحار   2019ـــ   2111

  التكاثر السكاني 

  المرض والوفاة 

حوواول الووربط بووين االنتحووار والعواموول 

ض النفسووي الوو  النفسوي  ا تحووول المور

 .جسمي  -مرض نفسي  

 

 ريجارد اليزلي

من اهم علماء االجتماع الطبي   كتاب المجتمع في الطب   ـــ    2011

البريطانيين  في تخصص طب 

 االسرة المجتمع و

 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 

 (علم االجتماع الطبً  )أهم علماء مقرر 

 

 .  ٌعرف علم االجتماع الطبً هو العلم الذي ٌدرس الجذور االجتماعٌة للصحة والمرض وأثرهما فً البناء االجتماعً (كٌنث  )

 

 .  أشهر رواد تارٌخ علم االجتماع الطبً (ابن رشد ، امٌل دوركاٌم  )

 

 .   أشهر علماء االجتماع ومن رواد النظرٌة الوظٌفٌة (تالكوت بارسونز  )

 

 وٌدرس فٌه دور المرٌض فً المجتمع ، ودور األسرة فً الصحة والمرض "النظام االجتماعً " مؤلف كتاب (تالكوت بارسونز  )

 

  اهتم بدراسة العالقة بٌن الطبقة و الوفٌات (تالكوت بارسونز  )

 

 تناول فٌه دور المرٌض فً األسرة والمجتمع وهو دور قائم على التزام المرٌض  " دور المرٌض "  مؤلف كتاب (تالكوت بارسونز  )

 .                           بحقوقه وواجباته فدور المرٌض ٌمنحه الحق فً اإلعفاء من واجباته والتزاماته لمدة مؤقتة 

 

   تصور دور المرٌض ودور الطبٌب(تالكوت بارسونز )

 

 ، " كتاب طب المجتمع "  ألف كتب منها  (دٌفٌد مٌكانٌك  )

 ، " كتاب طب األسرة                                       " 

 "كتاب علم االجتماع الطبً                                      " 

 

  درس الطب وتخصص فً علم االجتماع الطبً (دٌفٌد مٌكانٌك  )

 

   نشر ثالث كتب فً طب المجتمع وعلم االجتماع الطبً (دٌفٌد مٌكانٌك  )

 

   تبنى ما ٌعرف بنظرٌة الوصم ، بعد تخلٌه عن االتجاه الوظٌفً(ادوٌن لٌمرت  )

 

 ،   " كتاب اإلجهاد واألمراض المزمنة " ،  " المرض االجتماعً واألمراض المزمنة "   ألف كتاب (ادوٌن لٌمرت  )

 "                                            كتاب دور العوامل االجتماعٌة والحضارٌة فً المرض                                 " 



 

 ،" المرض والوفاة  "، " التكاثر السكانً "، " االنتحار "  ألف كتب عده (إمٌل دور كاٌم  )

 "األسس االجتماعٌة للتكاثر السكانً وتقسٌم العمل                                       " 

 

  أهم علماء االجتماع الطبً البرٌطانٌٌن فً تخصص طب المجتمع واألسرة (رٌجارد الٌزلً  )

 

  ألف كتاب المجتمع فً الطب وأسباب الصحة والمرض (رٌجارد الٌزلً  )

 

 الفوارق الطبقٌة فً وفٌات األطفال والطبقة االجتماعٌة والصحة والمرض "  نشر العدٌد من األبحاث ومنها (رٌجارد الٌزلً  )

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (علم االجتماع الطبً )أهم القرون بمقرر 

 

  ظهر علم االجتماع الطبً  (فً العشرٌنات والثالثٌنات من القرن العشرٌن  )

 

   كان علم االجتماع الطبً متناثراً ومشتتاً وكانت موضوعاته العلمٌة موزعة بٌن علمً الطب واالجتماع (بداٌة الخمسٌنات من القرن العشرٌن  )

 

  تطور الخدمات االجتماعٌة الطبٌة  (عقد الثمانٌنات والتسعٌنات  )

 

  زٌادة استهالك الوقود ألغراض التدفئة والتبرٌد والنقل بالسٌارات وتولٌد الكهرباء وتشغٌل المصانع (النصف الثانً من القرن العشرٌن  )

 .                                            وما ٌصاحبها من معدالت عالٌة من التلوث فً المناطق الصناعٌة 

 

 

  أثبتت الدراسات الوبائٌة و المخبرٌة  أن المصدر األساسً لكثٌر من األمراض التى ٌعانً منها اإلنسان(النصف الثانً من القرن العشرٌن  )

 .                                           كأمراض الجهاز التنفسً وأمراض القلب من التلوث الهوائً 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 اسأل هللا لً ولكم التوفٌق والنجاح

 عهد شرٌفً


