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 :  والمعلومات العامةالتعریف بالبرنامج  -أ
 :البرنامج مسمى  -1

 بكالوریوس العلوم في المعلوماتیة الصحیة. 
 

 متطلبات محددة لاللتحاق بالبرنامج:  -2

 )تخصص علميخریجي الثانویة العامة ( -
 اجتیاز السنة األولى (التحضیریة) -

 
 :مجموع الساعات المعتمدة الالزمة إلستكمال  البرنامج -3

 معتمدة موزعة على النحو التالي: ساعة  130من  تتكون الخطة الدراسیة
 معتمدة ساعة  34  :متطلبات الجامعة •
 معتمدة ساعة   33     متطلبات الكلیة: •
 معتمدة ساعة  54    متطلبات القسم : •
 معتمدة ساعات  9  : متطلبات المسار •
 

 المسارات الرئیسیة أو التخصصات التي یشملھا البرنامج: -4
 المسار التقني  •
 الصحة العامة  مسار •
 

 برنامج االمتیاز:  -5

أسبوًعا (فصل دراسي واحد) في مؤسسة واحدة أو أكثر أي ما یقارب  12سیقضي كل طالب 
 ساعة تدریبیة. 420

 
 البرنامج: عند انھاءالدرجة المستحقة  -6

 ، تخصص المعلوماتیة الصحیة درجة بكالوریوس العلوم 
 

  : الفرص الوظیفیة لخریجي البرنامج -7
 :   القطاعات التالیة العمل أو المساھمة في إحدىیمكن لخریجینا 

 المعلوماتیة الصحیة والطبیة •
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 إدارة نظم المعلومات الصحیة •
 الصحة اإللكترونیةمجاالت  •
 الترمیز الطبي •
 البحث والتطویر •
 التعلیم •

 

 :البرنامج ھذا على المشرف -8

 رئیس قسم المعلوماتیة الصحیة 

 

 برنامجال وتنظیم ةھیكل -ب
:الخطة الدراسیة بناء على المتطلبات .1  

:متطلبات الجامعة  

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة إسم المقرر رمز المقرر

  16 مھارات اللغة االنجلیزیة 001نجل

  3  أساسیات الحاسب 001عال

  2 مھارات االتصال  001علم 

  2 المھارات األكادیمیة  001نھج 

  3 الریاضیاتفي  مباديء 001ریض

  2 الثقافة االسالمیة 101 سلم

  2 األخالق وآداب المھنة في اإلسالم 102سلم 

  2 النظام االقتصادي في اإلسالم وقضایاه 103 سلم

  2 النظام االجتماعي وحقوق االنسان في االسالم 104 سلم

  34 المجموع
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 متطلبات الكلیة:

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة إسم المقرر رمز المقرر

  3 المصطلحات الطبیة األساسیة 101 حیا

 101حیا  3 مقدمة في علم التشریح ووظائف االعضاء 102 حیا

  3 إدارة الرعایة الصحیة 101 درع

  3 السلوك التنظیمي 102 درع

 101درع  3 السیاسات الصحیة ونظام الرعایة الصحیة السعودیة 113ع در

  3 مقدمة في اإلحصاء الحیوي 121 صحة

 121صحة  3 مقدمة في علم األوبئة 131 صحة

  3 مفاھیم التثقیف والتعزیز الصحي 212 صحة

 121صحة  3 طرق البحث و التحلیل في مجال الرعایة الصیحة 215صحة 

  3 االخالقیات و االنظمة في الرعایة الصحیة  216صحة 

 216صحة  3 الصحیةاالتصاالت  312 صحة

  33 المجموع
 

 

:التخصص متطلبات  

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة إسم المقرر رمز المقرر

  3 مقدمة في المعلوماتیة الصحیة 111 مصح

 111مصح  3 السجالت الصحیة اإللكترونیة 112 مصح
 101درع 

 112مصح  3  الترمیز والفواتیر الطبیة 213 مصح

 213مصح  3 معلوماتیة الصحة العامة 314 مصح

 213مصح  3 الرعایة الصحیة والتطبیب عن بعد 315 صحم
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 314مصح  3 الصحة االلكترونیة 316 مصح

  3 اإلدارة المالیة للرعایة الصحیة 213 درع

 3 منظور التخصصات المتعددة في الرعایة الصحیة 214 صحھ
  111مصح 
 212صحھ 
 102درع 

  3 مقدمة في تقنیة  ونظم المعلومات 101 تام

  3 1برمجة الحاسب االلي  140 عال

 140عال  3 2برمجة الحاسب االلي  141 عال

 243تام  3 تفاعل االنسان مع الحاسوب 201 تام

 243تام  3 شبكات الحاسب االلي 210 تام

 201تام  3 تقنیات المواقع االلكترونیة (الویب) 230 تام

 141عال  3 تحلیل وتصمیم النظم 243 تام

 141عال  3 مقدمة في قواعد البیانات 244 تام

 210تام  3 تقنیة وسیاسات أمن المعلومات 409 تام

 243تام  3 إدارة المشاریع في تقنیة المعلومات 270 تام

  54 المجموع
 

 

 )مسارین: (المسارات متطلبات

 ساعات معتمدة من المقررات التالیة: 9المسار التقني: على الطالب أن یختار 

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة إسم المقرر رمز المقرر

 3 تطویر أنظمة الوسائط المتعددة 441 تام

  312صحة 
  314مسح 
 315مسح 

 3 نظم دعم القرارات 445 تام

 3 تعدیل وتخزین البیانات 446 تام

 3 المحمولتطویر تطبیقات الھاتف  448 تام
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 3 التجارة اإللكترونیة 101 یقصد

 

 ساعات معتمدة من المقررات التالیة: 9مسار معلوماتیة الصحة العامة: على الطالب أن یختار 

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة إسم المقرر رمز المقرر

 3 مقدمة في الصحة العامة 101  صحة

  312صحة 
  314مسح 
 315مسح 

 3 الصحة البیئیة 151 صحة

 3 الصحة المھنیة 261 صحة

 3 مقدمة في الصحة النفسیة 273 صحة

 3 التخطیط الصحي 274 صحة
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 :السنوات عدد على بناءً  الدراسیة الخطة. 2

 السنة األولى 

الفصل 
 االول

ساعات  اسم المقرر رمز المقرر
 متطلبات سابقة معتمدة

001نجل االنجلیزیةمھارات اللغة    8  

  3  أساسیات الحاسب  001عال

  2 مھارات االتصال  010علم 

  13 المجموع

 

فصل ال
 الثاني

ساعات  اسم المقرر رمز المقرر
 متطلبات سابقة معتمدة

001نجل   8 مھارات اللغة االنجلیزیة 

001نھج    2 مھارات أكادیمیة 

001ریض   3 مقدمة في الریاضیات 

  13 المجموع
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 الثانیة  السنة

لفصل ا

 االول

ساعات  اسم المقرر رمز المقرر
 معتمدة

 متطلبات سابقة

101حیا   3 المصطلحات الطبیة األساسیة 

السنة األولىاجتیاز   

 3 إدارة الرعایة الصحیة 101 درع

 3 مقدمة في المعلوماتیة الصحیة 111 مصح

 3 الحیويمقدمة في اإلحصاء  121 صحھ

 3 مقدمة في  تقنیة  ونظم المعلومات  101 مات

 3  1برمجة الحاسب االلي  140 عال

  18 المجموع

 

لفصل ا

 الثاني

ساعات  اسم المقرر رمز المقرر
 متطلبات سابقة معتمدة

  3 السلوك التنظیمي 102 درع

101حیا  3 مقدمة في علم التشریح ووظائف األعضاء 102 حیا  

140عال  3 2برمجة الحاسب االلي  141 عال  

  2 )1الثقافة اإلسالمیة ( 101 سلم

121صحھ  3 مقدمة في علم الوباثیات 131 صحة  

111مصح  3 السجالت الصحیة اإللكترونیة 112 مصح  
101تام   

  17 المجموع
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 السنة الثالثة

لفصل ا

 االول

ساعات  اسم المقرر رمز المقرر
 معتمدة

 متطلبات سابقة

الرعایة الصحیة  مالصحیة ونظا اتالسیاس 113 درع
101درع  3 ةالسعودی  

141عال  3 تحلیل وتصمیم النظم 243 تام  

141عال  3 مقدمة في قواعد البیانات 244 تام  

  3 مفاھیم التثقیف والتعزیز الصحي 212 صحة

 214 صحة
 منظور التخصصات المتعددة في مجال الرعایة

 111مصح  3 الصحیة
 102درع 

  2 األخالق وآداب المھنة في اإلسالم 102 سلم

  17 المجموع

 

الفصل 
 لثانيا

ساعات  اسم المقرر رمز المقرر
 متطلبات سابقة معتمدة

 3 األخالقیات واألنظمة في الرعایة الصحیة 216 صحة
 

 
 111مصح  3  الترمیز والفواتیر الطبیة 213 مصح

 243تام  3 تفاعل االنسان مع الحاسوب 201 تام

 243تام  3 شبكات الحاسب االلي 210 تام

  3 اإلدارة المالیة للرعایة الصحیة 213 درع

 121صحھ  3 طرق البحث والتحلیل في مجال الرعایة الصحیة 215 صحة

  18 المجموع
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 الرابعة  السنة

لفصل ا

 االول

ساعات  اسم المقرر رمز المقرر
 معتمدة

 متطلبات سابقة

213مصح  3 معلوماتیة الصحة العامة 314 مصح  

216صحة  3 االتصاالت الصحیة 312 حةص  

243تام  3 إدارة المشاریع في تقنیة المعلومات 270 تام  

201تام  3 تقنیات المواقع االلكترونیة (الویب) 230 امت  

  2 وقضایاهالنظام االقتصادي في اإلسالم  103 سلم

213مصح  3 الرعایة الصحیة والتطبیب عن بعد 315 صحم  

  17 المجموع

 

الفصل 
 لثانيا

ساعات  اسم المقرر رمز المقرر
 متطلبات سابقة معتمدة

 210تام  3 أمن  وسیاسات تقنیة المعلومات 409 تام

 314مصح  3 الصحة االلكترونیة 316 مصح

  2 وحقوق االنسان في االسالمالنظام االجتماعي  104 سلم

XXX  3 1اختیاري 
 312صحھ 
 314مصح 
 315مصح 

XXX  3 2اختیاري 

XXX  3 3اختیاري 

  17 المجموع
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 توصیف المقررات  
 توصیف متطلبات الجامعة

 

 مھارات اللغة االنجلیزیة:  001نجل 

مقرر مھارات اللغة اإلنجلیزیة ھو مقرر مكثف لتعلیم أساسیات اللغة اإلنجلیزیة. یدرس ھذا المقرر 

للطالب باستخدام نموذج التعلیم المدمج الذي یعتمد، باإلضافة الى المحاضرات واألنشطة االفتراضیة 

ھي اللغة  التفاعلیة، على المحاضرات الحضوریة التي یقدمھا أعضاء ھیئة تدریس لغتھم األم

 االنجلیزیة. 

یحرص المقرر على ضرورة استخدام الطالب اللغة للغتھم اإلنجلیزیة في المحادثات فیما بینھم بمعدل 

مرات أسبوعیا بحسب مستواھم. وبذلك فالمقرر یسعى إلى إعداد طالب أكفاء في استخدام  5إلى  3

ماع والمحادثة وتحضیرھم بالشكل المناسب مھارات اللغة اإلنجلیزیة األربعة: القراءة والكتابة واالست

 لتخصصھم الجامعي.

 نقطة. 83بمعدل أدنى  STEP النجاح في المقرر یتطلب اجتیاز اختبار  

 

 

 ساسیات الحاسب:  أ001عال 

یمثل ھذا المقرر دلیال ھاما لمصطلحات الحوسبة حیث یزود المتعلم بالحلول التعلیمیة الكاملة المتعلقة 

األساسیة والحدیثة في تكنولوجیا المعلومات. سیمنح المقرر للطالب فرصة تعلم القضایا المقاھیم 

األساسیة في عالم الحاسب بالموازنة بین الجوانب التعلیمیة النظریة والتطبیقیة في مختلف الموضوعات 

 التي یغطیھا المقرر.
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 :  مھارات االتصال001علم 

وخصائصھ وأھدافھ وكفاءة االتصال ومعیقاتھ  تعریف طبیعة االتصال وعناصره وأنواعھ •

 وأدواتھ، العالقة بین االتصال اللغوي واالتصال غیر اللغوي.

 مفھوم الذات، واإلفصاح عن الذات. •

 مھارة اإلقناع، المقابالت الشخصیة، القدرات الشخصیة التي تسعى إلیھا القطاعات. •

 مھارة كتابة السیرة الذاتیة. •

 لفعال.  مھارة اإللقاء والعرض ا •

 

 

 :  مقدمة في الریاضیات001ریض 

یتناول ھذا المقرر المخرجات التعلیمیة في مجال الجبر المتوسط، حیث سیغطي ھذا المقرر مواضیع: 

الخصائص الجبریة األساسیة، التكامالت، كثیرات الحدود، حل وتمثیل المعادالت الخطیة والمتباینات، 

متغیرات، الدوال، المعادالت والمتباینات من الدرجة الثانیة، القیمة حل نظم المعادالت بمتغیرین وثالثة 

سیتم التركیز في ھذا المقرر على التطبیقات مثلما سیھتم   المطلقة، وغیرھا من المواضیع المختارة.

 بالنماذج العددیة والجبریة والبیانیة.

 

 

 مھارات أكادیمیة  :001نھج 

ف ھذا المقرر إلى مساعدة الطالب على إدارة ذاتھ وقدراتھ وإمكاناتھ بصورة تقوده إلى النجاح یھد

والتفوق واإلبداع واكتساب عدد من االستراتیجیات واألدوات البحثیة وأدوات التعلم والتفكیر بصورة 

على تحصیل  تساعدهإیجابیة سلیمة واستخدام سلسلة من األدوات الحقیقیة واالستراتیجیة الفاعلة، التي 

المعرفة، وتنظیمھا وسرعة استدعائھا وإعداد البحوث العلمیة وعرضھا. كما یھدف المقرر إلى تعزیز 

أدوات واستراتیجیات التعلم الذاتي وأنماطھ وطرقھ وكذلك أدوات واستراتیجیات التعلم في بیئات التعلم 

 اإللكترونیة. 
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 الثقافة االسالمیة:  101سلم 

الجامعة من متطلبات الجامعة اإلجباریة لجمیع طالب وطالبات  101الثقافة اإلسالمیةیعد مقرر 

الكلیة التي ث تتم دراستھ في أحد  المستویات الدراسیة للطالب حسب رؤیة ـحیالسعودیة اإللكترونیة، 

 .م الدراسات  اإلسالمیةـء قساءد أعضـدریسھ أحـوم بتـویق، البـالطـھا ع لـیتب

  مفھوم الثقافة في اللغة العربیة، واللغة اإلنجلیزیةوحداتھ عدة موضوعات تشمل  یتناول المقرر في

culture  والثقافة في االصطالح. ومصطلح الدین والقیم والعلم. والمدنیة و الحضارة، والثقافة

 والحضارة، والثقافة والدین، والثقافة والمدنیة، والثقافة والقیم.

لقرآن الكریم. اإلجماع. القیاس. آراء العلماء وآثارھم. الخبرات اإلنسانیة مصادر علم الثقافة اإلسالمیة: ا

 .النافعة. أثر ھذه المصادر في بناء الثقافة اإلسالمیة وصحة توجھھا

موضوعات علم الثقافة: العمومیات. الخصوصیات. المتغیرات والبدائل المفاھیم. القیم. القضایا الفكریة  

 .النظم. المذھبیات الفكریة

 .العقیدة. الشریعة. األخالق :ركائز الثقافة اإلسالمیة

 .أركان اإلیمان الستة: اإلیمان با� ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ وبالیوم اآلخر وبالقدر خیره وشره

مكونات الثقافات الكبرى: الثقافة الفارسیة. الثقافة الھندیة. الثقافة الصینیة. التراث الیھودي. التراث 

 .الغربي الحدیث النصراني. الفكر

االستشراق. التنصیر االستعمار. التغریب. عولمة الثقافة  :التحدیات التي تواجھ الثقافة اإلسالمیة

الغربیة. تقنیة ثقافة المعلومات والمعرفة العابرة. التطرف الفكري. المنھج السلیم في التعامل مع 

 التحدیات التي تواجھ الثقافة اإلسالمیة.

 

 

 ق وآداب المھنة في اإلسالماألخال:  102سلم 

لجمیع طالب وطالبات  من متطلبات الجامعة اإلجباریةاألخالق وآداب المھنة في اإلسالم یعد مقرر 

المستویات الدراسیة للطالب حسب رؤیة   ث تتم دراستھ في أحدـحیالجامعة السعودیة اإلكترونیة، 

 .اإلسالمیة  م الدراساتـء قساءأعضد ـدریسھ أحـوم بتـویق، البـالطـھا ع لـیتبالكلیة التي 

تعریف األخالق وأقسامھا ومكانتھا في اإلسالم یتناول المقرر في وحداتھ عدة موضوعات تشمل: 

وأھمیة دراستھا. وأسس األخالق اإلسالمیة. وخصائص األخالق في اإلسالم. واألخالق عند غیر 
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م. ر من أخالق النبي صلى هللا علیھ وسلالمسلمین. ووسائل اكتساب األخالق. والمسؤولیة الخلقیة. وصو

 والنزاھة واألمانة ومكافحة الفساد. ومفھوم أخالقیات المھنة.

 

 

 النظام االقتصادي في اإلسالم وقضایاه:  103سلم 

من متطلبات الجامعة اإلجباریة لجمیع طالب النظام االقتصادي في اإلسالم وقضایاه یعد مقرر 

المستویات الدراسیة للطالب حسب   ث تتم دراستھ في أحدـحیاإلكترونیة، الجامعة السعودیة وطالبات 

 .اإلسالمیة  م الدراساتـء قساءد أعضـدریسھ أحـوم بتـویق، البـالطـھا ع لـیتبالكلیة التي رؤیة 

مفھوم القضایا االقتصادیة وأھمیة دراستھا(مدخل یتناول المقرر في وحداتھ عدة موضوعات تشمل 

ن: تعریفھ وأركانھ وخصائصھ وحكمھ. بورصة األوراق المالیة: تعریفھا وأقسامھا للمقرر) والتأمی

ودورھا وأھدافھا وحكمھا الشرعي. غسیل األموال: مفھومھ وصوره وحكمھ وآثاره. الخصخصة: 

مفھومھا وأشكالھا وأھدافھا وضوابطھا. صكوك اإلجارة: تعریفھا وخصائصھا وأھدافھا وحكمھا. 

: معناھا وأھدافھا وأدواتھا وآثارھا االقتصادیة وسیاسات منظمات العولمة العولمة االقتصادیة

االقتصادیة. المعامالت المصرفیة اإللكترونیة: البیوع اإللكترونیة واالعتماد المستندي اإللكتروني 

واألوراق التجاریة اإللكترونیة والتحویل المصرفي اإللكتروني ومخاطر التعامالت اإللكترونیة. 

ل االقتصادي: مفھومھ وعوامل قیامھ ومزایاه ومراحلھ ومتطلباتھ. التضخم االقتصادي: مفھومھ التكام

 وأنواعھ وأسبابھ وآثاره وسبل التغلب علیھ.

 

 

 النظام االجتماعي وحقوق اإلنسان في اإلسالم:  104سلم 

اإلجباریة لجمیع من متطلبات الجامعة  104النظام اإلجتماعي وحقوق اإلنسان في اإلسالم یعد مقرر 

ث تتم دراستھ في أحد المستویات الدراسیة للطالب ـحیالجامعة السعودیة اإللكترونیة، طالب وطالبات 

 م الدراسات اإلسالمیة.ـاء قسـد أعضـدریسھ أحـوم بتـویق، البـالطـھا ع لـیتبالكلیة التي حسب رؤیة 

 یتناول المقرر في وحداتھ عدة موضوعات تشمل: 

مفھوم المجتمع: تعریفھ، أسس بناء المجتمع وعنایة اإلسالم بھ، ر إسالمي ویتناول المجتمع من منظو

 سمات المجتمع اإلسالمي، تقویة الروابط االجتماعیة.

 حقوق اإلنسان في اإلسالم.
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أھمیة األسرة ومكانتھا في اإلسالم، ویتناول األسرة في اإلسالم: تعریفھا، مكانتھا، أھمیتھا، أسس بناء 

 األسرة، الزواج ومقاصده، حقوق الزوجین، 

 حقوق اآلباء واألوالد واألقارب.

 مكانة المرأة وحقوقھا في اإلسالم. 

الزوجات، الحجاب، میراث المرأة، دیة الشبھات حول النظام األسري في اإلسالم والرد علیھا: تعدد 

 المرأة، الطالق، تحدید النسل.

 

 

 توصیف متطلبات الكلیة

 

 المصطلحات الطبیة األساسیة:  101حیا 

سیزود المقرر الطالب بمفردات المصطلحات الطبیة األساسیة من أجل استخدامھا في أماكن الرعایة 

ذور الكلمات من الناحیة الطبیة ومعانى كل منھا، الصحیة. یركز المقرر على البادئات واللواحق وج

والتدقیق اإلمالئي والنطق. كما یتم التركیز على بناء المفردات الطبیة استناداً إلى أجھزة الجسم. ھذه 

 المعرفة تمكنھم من التواصل الناجح (ال سیما في إطار الرعایة الصحیة

 

 األعضاءمقدمة في علم التشریح وعلم وظائف :  102حیا 

تم تصمیم مقدمة في علم التشریح وعلم وظائف األعضاء بالطبع لتزوید الطالب بلمحة عامة عن 

المصطلحات الشائعة وشرح الھیاكل التشریحیة الرئیسیة ألنظمة الجسم البشري. وسیكشف المحتوى 

عن العملیات الفسیولوجیة األساسیة لكل نظام حیوي ، ویناقش كیف تعمل أنظمة الجسم معا وكیف 

 یشارك كل نظام في توازن للجسم.

 

 إدارة الرعایة الصحیة:  101درع 

ھذا المقرر ھو مصمم لتزوید الطالبة بلمحة عامة عن إدارة الرعایة الصحیة بمافي ذلك تعریفھا 

وأھمیتھا وكفاءة األختصاص باإلدارة الصحیة بما في ذلك تعریفھا وأھمیتھا وكفاءة األختصاص 

قیادیة ال باإلدارة الصحیة ، كما یتعلم الطالب المدیر في المنظومات الرعایة الصحیة ،نماذج وأسالیب
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،نظریات واستراتجیات التحفیز، التخطیط  االستراتجي، باإلضافة إلي رصد النتائج والتحكم بھا 

،تسویق الرعایة الصحیة اساسیات تحسین الجویة ،تمویل الرعایة الصحیة ، وإدارة المتخصصین في 

حتیال واالسائة في الرعایة الصحیة ، وإدارة الموارد البشریة ،والعمل بروح الفریق ،وأسالیب اال

 استخدام الرعایة الصحیة.

 

 

 لسلوك التنظیمي:  ا102درع 

اإلدارة الفعالة للموارد البشریة في مؤسسات الرعایة الصحیة یتطلب فھم السلوكیات والعملیات 

التنظیمیة المختلفة. مع فھم أفضل للعملیات السلوكیة من حیث التصورات والدوافع والمواقف 

یتم تمكین المدیرین من فھم أنفسھم بشكل أفضل، وأیضا اختیار السیاسات اإلداریة لألفراد، فإنھ س

وأسالیب القیادة المناسبة لزیادة فعالیتھم. والھدف من ھذه المقرر ھو شرح الطریقة التي یتصرف بھا 

الناس، ولماذا یتصرفون في مثل ھذه الطرق في اإلطار التنظیمي. یركز ھذا المقرر على العملیات 

التنظیمیة والبنى النظریة المتعلقة بالسلوك التنظیمي. وتناول أدوار القادة، التابعین، والمجموعات 

وتأثیرھا على ثقافة وأداء المنظمة من خالل تحلیل مفاھیم السلوك التنظیمي الرئیسیة والقضایا ذات 

، والتحفیز، الصلة. وسوف تشمل المواضیع: القیم واإلدراك والسلوك واالفتراضات، والتعلم

 والتعارض، والتنوع، والتغییر.

 

 

 السیاسات الصحیة ونظام الرعایة الصحیة السعودیة:  113درع 

سیاسة الرعایة الصحیة في یقدم ھذا المقرر لمحة عامة عن صناعة السیاسات الصحیة ویصف 

المملكة العربیة السعودیة مع أمثلة محددة من أنواع النظم الصحیة. ویتم التركیز بشكل خاص على 

السلطة والعملیات في میادین صناعة السیاسات الصحیة. یقدم ھذا المقرر إطار تحلیلي للسیاسات 

ونظام الرعایة الصحیة السعودي الصحیة ویستكشف مجموعة من أنظمة الرعایة الصحیة المختلفة، 

 .عمق أكثر
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 مقدمة في اإلحصاء الحیوي:  121صحھ 

یقدم ھذا المقرر اساسیات ومبادئ اإلحصاء الحیوي ، حیث یتعلم الطالب تطبیق النظریات األساسیة 

لألحصاء الحیوى في علوم الصحة ،األوبئة ،والصحة العامة .المعرفة بامقایس النزھة 

التشتت، والطرق اإلحصایئة المختلفة لتحضیر البیانات ووصفھا .معرفة مبادى  المركزیة،مقایس

التوزیعات االجمالیة األسایة المستخدمة في علوم اآلدویة والصحة العامة (یقدم البرنامج على أسس 

 التطبقات الواقعیة لحل المشاكل).

 

 

 مقدمة في علم األوبئة:  131صحھ 

یف بتاریخ ومفاھیم علم األوبئة، وذلك باستخدام مبادئ وأسالیب سوف تركز ھذه المقرر على التعر

كل من الوبائیة الوصفي والتحلیلي لمعالجة مشاكل الصحة العامة والقضایا. وسینصب التركیز على 

علم األوبئة، وتدابیر االعتالل والوفیات، والوبائیات الوصفي، والسببیة، ومصدر البیانات الوبائیة، 

الوبائیة، ومقاییس التأثیر، ومسائل تفسیر البیانات، وفحص األمراض في  وتصمیم الدراسات

 المجتمع.

 

 

  مفاھیم التثقیف والتعزیز الصحي:  212صحھ 

ى الطالب بالعوامل التي تؤثر على الصحة مثل العوامل ھذا المقرر یھدف إلى تحسین معلومات ووع

الصحیة. ویركز ھذا المقرر على تقویة فھم الطالب الوراثیة والبیئیة والسلوكیة كذلك خدمات الرعایة 

للمفاھیم المختلفة للتثقیف الصحي وتعزیز الصحة من خالل التعلیم بالمشاركة والتجربة. أضافة إلى 

أن المقرر لیساعد الطالب الذین سیقومون بالعمل في مجال التثقیف الصحي وتعزیز الصحة بتحسین 

جدیدة فعالة ویمد الطالب بالمعرفة والمھارات الالزمة لدمج المھارات المتنوعة وتطویر أسالیب 

 .التكنولوجیا الحدیثة في ممارسة تعزیز الصحة

 

 

 

 

http://seu.edu.sa/


 كلیة العلوم الصحیة 
 قسم المعلوماتیة الصحیة

م  2017نوفمبر   برنامج بكالریوس المعلوماتیة الصحیة  17 
 

 طرق البحث والتحلیل في مجال الرعایة الصحیة:  215صحھ 

سوف یتعلم الطالب كیفیة إجراء البحوث باستخدام مجموعة متنوعة من المصادر (االولیھ 

الطالب بالتقنیات إصدار تعلیمات التي تمكنھم من خطة البحث (تطویر بیان  والثانویة). سیتم تزوید

الرسالة واالغایة واألھداف، واختیار الوسائل المناسبة، منھجیة، الخ ...). وسوف یتعلم الطالب كیفیة 

جمع المعلومات  والبیانات بالطریقة الكمیة والنوعیة  ونھج التحلیل، وكیفیة تقییم  صالحیة 

قات . سیقوم الطالب  بجمع البیانات وتحلیلھا وإعداد التقاریر  باستخدام أصول  الكتابة الموثو

 العلمیة.

 

 

 :  األخالقیات واألنظمة في الرعایة الصحیة216صحھ 

یقدم ھذا المقررمعرفة أساسیة اإلخالقیات المھن الصحیة  مھنة الطب لخلق نظریة االفتراضات 

األخالقي واتخاذ القرارات في مجال الرعایھ الصحیة. وھذا المقررسوف والمفاھیم والقیم للحكم 

الوعي التحدیات األخالقیة التي یمكن أن تظھر في مھنة الرعایة الصحیة. وسوف یعزز القدرة على 

اختبار القوة والضعف في مختلف المعتقدات األخالقیة والحجج األخالقیة ذات الصلة با مارسات 

طبیق مبادئ لخالقیات الحیویة ذات الصلة بالصحة.  كما أنة أیضا سیتم تعزیز الرعایة الصحیة؛ وت

الشعور الشخصي الالنصاف في سیاق األدوار المھنیة الحالیة أو المستقبلیة. وسوف یساعد الطالب 

على اكتساب التعمق في فھم لألخالقیات الطبیة اإلسالمیة، حتى یتسنى للطالب  تقییم أي قضیة 

 مكن أن تنشأ وفقا للمصادر اإلسالمیة (القرآن والسنة و االجتھاد).مستقبلیة  ی

 

 

 :  االتصال الصحي312صحھ 

تم تصمیم ھذ المقررلتعریف الطالب بالنظریات والبحوث في مجال االتصاالت في سیاقات الصحة 

والمرض، مع التركیز على كیفیة تأثیر الرسائل من المصادر الشخصیة والتنظیمیة والثقافیة 

واإلعالمیةُ المعتقدات والسلوكیات الصحیة. سوف تستكشف االتصاالت في تقدیم الرعایة الصحیة، 

ؤسساتھا ، فضال عن تعزیز الصحة والوقایة من األمراض. وسیتم تغطیة المستویات المتعددة وم

االتصاالت، وقنوات التواصل المختلفة، واستخدام وسائل االتصال المتنوعة والتكنولوجیات، وھذا 

یبرھن على وجود مجموعة متنوعة من وجھات االنظرو لیفحص الطالب التواصل الصحي على 
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رد، واألسرة و المستوى المھني والتنظیمي واالجتماعي. الھدف العام لھذا العام ھو مستوى الف

مساعدة الطالب على اكتشاف كیف ان الصحة والمرض تؤثر وتتأثرباالتصاالت. وقد تبین االبحاث 

أن الحصائل الصحیة العامة یمكن تحسینھا من خالل التواصل الفعال في الوقت المناسب، 

یة الدقیقة. واالاتصال الواضح ضروري  لنجاح لممارسات الصحة العامة  والمعلومات الصح

الشخصیة، وداخل مجموعة االجتماعیة. ولھذا فان  المقرر یوفرالمھارات االزمة لتحلیل األوضاع 

الصحیة المختلفة فیما یتعلق باحتیاجات االتصاالت وتطویر استراتیجیات االتصاالت المصممة 

 خصیصاً لھذه الحاالت.

 

 

 توصیف متطلبات التخصص
 

 مقدمة في المعلوماتیة الصحیة:  111مصح 

تصمیم ھذا المقرر لتزوید الطالب بالمعرفة ومھارات المعلوماتیة الصحیة. وسوف یتعلم الطالب 

كیف یتم إنشاءوادارة ومعالجة  البیانات والمعلومات والمعارف ومعالجتھا باستخدام تكنولوجیا 

المعلومات واالتصاالت. وھذا المقرر سوف یُعٌرض الطالب لنظم المعلومات الصحیة كتخصص 

سیات اساس ا السجالت الصحیةااللیكترونیة وحوسبة، المحوسبة النظام وقواعد البیانات الطبیة، أسا

والتصویرالطبي و الخدمات الصحیة عن بعد، والمعلوماتیة الصحیة للمستھلك واألخالق في 

المعلوماتیة الصحیة. وسیغطي المقررأیضا المعاییر والقضایا األخالقیة بما في ذلك التشریعات 

HIPAA.كما أنھ یوفر وجھة نظر تاریخیة للحوسبة في مجال الصحة ، 

 

 

 اإلدارة المالیة للرعایة الصحیة:  213درع 

یعطي ھذا المقرر نظرة عامة عن اإلدارة المالیة في المنظومات الصحیة. و سیمكن الطالب من تعلم 

مفاھیم أساسیة لإلدارة المالیة والدور الذي یلعبھ في التمویل المنظومات الصحیة في الوقت الراھن. 
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 والنسب المالیةوسیكون التركیز على دور المدیر المالي،وإدارة التصاریح المالیة والمیزانیات، 

 ورأس المال العامل، وتكلفة رأس المال، ومفھوم القیمة الزمنیة للنقود.

 

 منظور التخصصات المتعددة في مجال الرعایة الصحیة:  214صحھ 

إن التغییر في المنظمات الصحیة وفي وأولویات نظم خدمات الرعایة الصحیة یتطلب  نھجاً جدیدا ً 

للعمل الجماعي بین التخصصات الصحیة، ویتضمن  ھذا المقرر تقدیم  الجوانب األساسیة لفرق 

الرعایة الصحیة متعددة التخصصات وعالقات ھذه الجوانب مع بعضھا البعض ومع نظم الرعایة 

صحیة، موضحا التنسیق؛و التعاون واالنسجام الفعال ألعضاء الفریق الصحي وغیرھم ممن ال

كما أن المقرر  سیركز أیضا على مزایا ھذا النھج لكل من المرضى   .یھتمون بادارة  المرضى 

كما یعیر االنتباه الي  احتمالیة  .والمختصین في  خبراء الرعایة الصحیة ویركز على تحسین النتائج

 .ھور  العقبات و الصراع بین  فرق الرعایة الصحیة ظ

 

 

 :  مقدمة في نظم تقنیة المعلومات واإلعالم101تام 

ھذه المادة عبارة عن مادة  تمھیدیة في مجال تكنولوجیا المعلومات وتكنولوجیا نظم المعلومات. 

 ي تسلسل وظیفيوالغرض من ھذه المادة ھو تعریف الطالب على تطبیق أنظمة تقنیة المعلومات ف

مختلف في شكل نظم معلومات. وتشمل الموضوعات األساسیة األجھزة والبرمجیات والبیانات 

ونظرة عامة على استخدام تكنولوجیا المعلومات في المنظمات. تقدم ھذه المادة  أیضا فھم نظم 

قش أیضا وف یناالمعلومات ویحدد مفاھیم كیفیة یمكن أن توفر التنافس االیجابي . وبطبیعة الحال س

 عن التحدیات اإلداریة التي تواجھ المنظمة الیوم، وكیف تؤثر لقطاع األعمال والمجتمع.

 

 

 1برمجة الحاسب اآللي :  140عال 

ھذا المقرر عبارة عن تعریف للطالب على مبادئ تحلیل الكمبیوتر للمشاكل، وتصمیم الخوارزمیات  

جافا. وتشمل موضوعات  تحلیل المشكلة، أساسیات والبرمجة واالختبار باستخدام لغة البرمجة 

البرمجة، وأنواع البیانات، ھیاكل المراقبة، والوظائف، والمصفوفات، وآلیات التشغیل واالختبار 

 والتصحیح.
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 2:  برمجة الحاسب اآللي 141عال 

كیز ترفي ھذا المقرر سیتم تدریس الطالب للعمل في ھیكلة البیانات المركبة و الخوارزمیات، ال

األساسي في ھذا المقرر سیتم إعداد الطالب لإلنتقال من البرمجة الوظیفیة التقلیدیة إلى مواضیع أكثر 

أھمیة في برمجة كائنیة التوجھ. مواضیع متضمنة مفاھیم "برمجة كائنیة التوجھ" تجرید البایانات، 

األشكال لغة برمجة التغلف "تعبئة البیانات والوظائف في مكون واحد"، وراثة حوسبة، تعدد 

polymorphism. 

), بنیة المعطیات (أو stackو یشمل أیضاً ھیكلة للبیانات الرئیسیة والتي تتضمن بنیة البیانات (

), شجرة بنیة المعلومات "الشجرة الثنائیة" link list), القوائم المتصلة (Queueالطابور) (

)Binary tree ) اإلستدعاء الذاتي او العودیة ,(Recursion و أمثلة باستخدام بعض ،(

 الخوارزمیات األساسیة لعلوم الكمبیوتر. باالضافة الي استخدام لغات البرمجة جافا.

 

 

 :  السجالت الصحیة اإللكترونیة112مصح 

سیتعرف الطالب في ھذا المقرر على تاریخ السجالت الصحیة اإللكترونیة، وسوف یطلع أیضاً على 

اإللكترونیة في االربعین سنة الماضیة.وسیقوم الطالب باإلطالع على أھمیة تطور السجالت الصحیة 

السجالت الصحیة اإللكترونیة، وكیف یمكن أن یحل ھذا النوع من السجالت محل السجالت الصحیة 

الورقیة. كما سیتعلم الطالب تقنیاً كیفیة تصمیم وبناء سجالت صحیة إلكترونیة، باإلضافة الى تعلم 

 داریة و اإلجتماعیة في المجال.الجوانب اإل

 

 

 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب:  201تام 

). یقدم ھذا البرنامج نظرة HCIیقدم ھذا البرنامج مقدمة في مجال التفاعل بین اإلنسان والحاسوب (

عامة عن المكونات األساسیة للنظام التفاعلي والتي تشمل اإلنسان، ونظام الكمبیوتر باإلضافة إلى 

ذلك،  فاعل. عالوة علىطبیعة التفاعل. ویقدم ھذا البرنامج أیضاً نماذج، أطر و األسالیب المختلفة للت

فإنھ یشمل عملیة تصمیم التفاعل و تسلیط الضوء على مجموعة من قواعد التصمیم التي من الممكن 

أن تساعد على قابلیة زیادة المنتجات البرمجیة. باإلضافة إلى ذلك، البرنامج یتضمن على تقنیات 
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فیة ن. البرنامج أیضاً یناقش كیالتقییم تحت عنوانین عریضة: تحلیل الخبراء و مشاركة المستخدمی

تصمیم نظام لیكون عالمي یمكن الوصول إلیھ بغض النظر عن العمر، ذكر أو انثى، الثقافة أو 

 القدرة.

 

 

 :  شبكات الحاسب اآللي210تام 

ھذا المقرر یحتوي على المفاھیم األساسیة في تصمیم و تنفیذ شبكات اتصاالت الكمبیوتر و 

لى ذلك، فھو یقدم تجارب عملیة للطلبة في كیفیة استعمال أفضل األدوات و بروتوكوالتھا. إضافة إ

التقنیات و المعاییر في االتصاالت و ذلك یشمل ھندسة االتصاالت الطبقیة و التطبیقات و التنقل و 

التكدس و الشبكات المحلیة و بروتوكوالت توصیل البیانات. و سینصب التركیز على البروتوكوالت 

 في شبكة االنترنت.المستخدمة 

 

 

 :   تقنیات المواقع اإللكترونیة230تام 

سیتم اطالع الطالب في ھذا المقرر على كیفیة تطویر التطبیقات على شبكة اإلنترنت بما في ذلك   

كل من جانب العمیل وكذلك تطویر جانب الملقم وربط قاعدة البیانات. الموضوعات المطروحة 

، ومعیار اللغة وخدمات (W3C) العالمیة، اتحاد الشبكة العالمیة تشمل مقدمة اإلنترنت والشبكة

، وغیرھا من FTPاإلنترنت وكذلك تشمل الموضوعات إنشاء صفحات الویب، ومحركات البحث، 

المواضیع ذات الصلة. وسوف یحصل الطالب على أوصاف العمیل والبرمجة . عند االنتھاء من ھذا 

على استعمال و تشفیر مواقع على شبكة اإلنترنت  تم إنشاؤھا المقرر على الطالب أن یكون قادرا ً

 باستخدام اللغة المتبعة،  وفھم وظیفة محركات البحث.

 

 

 تحلیل وتصمیم النظم :  243تام 

یقدم ھذا المقرر المبادئ األساسیة لتحلیل المشكلة وتصمیم البرمجیات لطلبة الكلیة. في ھذا الصدد یتم 

التركیز على طریق تصمیم الكائن الموجھ الذي یعتبر من متطلبات البرامج ویساھم في تصمیم 

ة أمثلة عملی البرمجیات. یھدف ھذا المقرر إلى دمج المفاھیم النظریة لتحلیل النظام والتصمیم مع

http://seu.edu.sa/


 كلیة العلوم الصحیة 
 قسم المعلوماتیة الصحیة

م  2017نوفمبر   برنامج بكالریوس المعلوماتیة الصحیة  22 
 

ودراسات الحالة وذلك لتعلیم كل من النظریة والممارسة في ھذا الموضوع. في ھذا المساق سوف 

یفھم الطالب أسالیب حول العملیة لمتطلبات البرامج والتحلیل والتصمیم و التصمیم الداخلي والمفاھیم 

مدى السنوات القلیلة األخرى المرتبطة بذلك. وقد تطورت صناعة برمجیات الكائن الموجھ على 

الماضیة من خالل عملیة توحید رموز النمذجة البصریة. سوف یتمكن الطالب كذلك من اإللمام بـ 

UML لغة النمذجة الموحدة، وھي لغة النمذجة للتحدید، التصور، والبناء، والتوثیق، الذي یكون ،

 الصناعة. یوحد الرموز الموجودة حالیا في ھذه UMLبالنھایة نتاج ھذا الجھد. 

 

 

 مقدمة في قواعد البیانات:  244تام 

یقوم المقرر بتعوید الطالب على أھمیة الحفاظ على قاعدة بیانات الكمبیوتر القائمة على استخدام نظم 

إدارة قواعد البیانات ومزایاه المحتملة التي یقدمھا للمنظمة. وسیتمكن الطالب كذلك عند االنتھاء من 

قادرین على فھم مبادئ قواعد البیانات الرئیسیة وتطویر قاعدة بیانات بسیطة ھذه المقرر أن یكونوا 

لمنظمة صغیرة باستخدام نظم إدارة قواعد البیانات القیاسیة. في ھذا المقرر، یجب على الطالب 

دراسة الموضوعات التالیة: المفاھیم األساسیة في نظم قواعد البیانات والبناء الداخلي. نموذج 

)، تصمیم SQLات العالقة، ونماذج البیانات (بما في ذلك أساسیات نموذج العالئقیة و(المدخالت ذ

 قواعد البیانات (تبعیات قاعدة بیانات والتطبیع)، وتنفیذ قاعدة البیانات.

 

 

 تقنیة وسیاسات أمن المعلومات:  409تام 

ابط أمن سیاسات لتنفیذ ضو یقدم ھذا المقرر المفاھیم والقضایا المتعلقة بتأمین نظم المعلومات ووضع

المعلومات. وتشمل الموضوعات وجھة النظر التاریخیة من الشبكات واألمن، والمسائل األمنیة، 

واالتجاھات، والموارد األمنیة، ودور السیاسة، والناس، والعملیات في مجال أمن المعلومات. عند 

د مخاطر أمن المعلومات، وخلق االنتھاء من ھذا المقرر یجب أن یكون الطالب قادرین على تحدی

 سیاسة أمن المعلومات، وتحدید العملیات لتنفیذ وتطبیق ھذه السیاسات.
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 الترمیز والفواتیر الطبیة:  213مصح 

تتوفر البیانات الطبیة في األوراق التقلیدیة لسجل المریض الطبي كنصوص حرة. ویستخدم ھذا 

لحاضر یتم استخدام البیانات الواردة في سجالت السجل للرعایة األولیة للمریض. وفي الوقت ا

المرضى لمھام أخرى باضافة لرعایة المرضى. فعلى سبیل المثال، یتم استخدامھا النشاء عدة تقاریر 

مختلفة محلیاً ودولیاً، وفي الدراسات البحثیة، وتخصیص الموارد الصحیة، وإدارة  الحاالت، 

ة والتأمین. فھنالك حاجة لنقل ھذه البیانات الطبیة عن طریق والتثقیف الصحي العام، والفواتیر الطبی

 استخدام نظم التصنیف الدولیة.

ومن أجل ذلك كلھ وھذا المقرر سوف یساعد الطلبة على فھم مختلف رموز األنظمة السریریة و 

 .ICD-Oو SNOMED ،CPT  ،HCPSالتصنیفات والمسمیات مثل 

الرموز والغرض من استخدامھا عن طریق التمارین وسوف یعزز من قوة فھم الطالب لنظام 

العملیة. و سوف یساھم ھذا المقررعلى فھم عملیة الفواتیر الطبیة وشرح المراحل المختلفة للرموز 

 الطبیة للطالب واصدار الفواتیر عن طریق شركات التأمین الصحیة.

 

 

 معلوماتیة الصحة العامة:  314مصح 

لطلبة بالمعرفة الالزمة لتطویر وتنفیذ وتقییم نظم المعلومات الصحیة یھدف ھذا المقرر إلى تزوید ا

العامة، ویقدم المعرفة لكیفیة استخدام تكنولوجیا المعلومات لممارسة الصحة العامة والبحوث 

والتعلم.وھذا المقرر سوف یقوم بعرض نظم الصحة العامة لمراقبة األمراض (بما في ذلك تفاعلھا 

اإللكترونیة)، ونظم دعم الممارسات الصحیة العمومیة، الكوارث الصحیة مع السجالت الصحیة 

 العامة وأنظمة الطوارئ، والمعلوماتیة الصحیة للمستھلكین.

 

 

 إدارة المشاریع في تقنیة المعلومات:  270تام 

 عھذا المقرر مصمم أساًسا إلعداد الطالب بالمعرفة لیكونوا مدیري المشاریع مؤھلین إلدارة المشاری

واكسابھم المھارات الالزمة لتحسین إدارة مشاریع تقنیة المعلومات. طوال فترة دراستھ یتناول ھذا 

المقرر موضوعات تفصیلیة من المفاھیم األساسیة إلدارة المشروعات التقنیة، بما في ذلك الشروع، 

دایتھا مشاریع من بالتخطیط، مراقبة وتنفیذ و إغالق المشاریع. كما یبین كیف یجب أن تكون إدارة ال
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إلى  مراجعات ما بعد التنفیذ. ھذا المقرر سوف یساعد على تحسین المھارات اإلداریة والقدرات 

 لتحدید نطاق المشروع،إنشاءخطة عمل مشروع ، وإدارتھ من خالل میزانیة وجدول الزمني.

 

 

 :  لرعایة الصحیة والتطبیب عن بعد315مصح 

الرعایة الصحیة عن بعد في الخدمات  والمفاھیم ذات الصلة باستخدامیقدم ھذا المقرر التعاریف  

الصحیة السریریة وغیر السریریة. فیتم تطبیق استخدام مجموعة من التطبیقات السریریة 

 .وكذلك أمثلة من الحاالت ،وذلك أثناء تقدیم المبادئ التوجیھیة والمعاییر التقنیة السریریة وغیر

 الرعایة الصحیة عن بعد. وانع والتسھیالت فیما یتعلق باستیعابوأخیرا،سیتم استكشاف الم

 

 

 لصحة اإللكترونیةا:  316صحھ 

ویشمل  .ھذا المقرر سوف یقدم  للطالب جولة في  لتعزیز الصحة القائمة على التكنولوجیا

برنامج تعزیز الصحة االلكتروني  سلبیات وإیجابیات، قیاس وتكییف المعلوماتیة الصحیة، 

نفیذ ت التحدیات التي تواجھ یناقش ھذا المقرر سوف والتفاعلیة ووسائل التواصل االجتماعي. 

أیضا  بتطویر وتنفیذ أفضل الممارسات في  وسیقوم الطالب .الصحة، برامج تعزیز وصیانة

 مختلفة لمشروع قائم في تعزیز بطرق یساھمون الطالب وأخیرا، فإن. ة اإللكترونیةالصح

الصحة  مجال تعزیز في من كتساب المھارات العملیةلیتمكن الطالب  الصحة اإللكترونیة

 .اإللكترونیة
 

 توصیف متطلبات المسار

 المسار االول :  المسار التقني 

 المتعددةتطویر أنظمة الوسائط :  441تام 

أصبحت قواعد البیانات التي تستخدمھا المنظمات لتنفیذ عملیاتھم التجاریة ذات طبیعة غیر متجانسة 

للغایة، والیوم تطورت إلى بیانات  متعددة األبعاد لتشمل العدید من الوسائل المكتوبة والمسموعة 
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ام التقلیدي إلى أنظمة والمرئیة وغیرھا. وسرعان ما تحولت ھذه األنظمة التي كانت تعمل بالنظ

جدیدة قادرة على التعامل مع مختلف أنواع وسائل اإلعالم. كما أصبحت بیانات الوسائط المتعددة 

جزًء ال یمكن االستغناء عنھ في حیاتنا الیومیة والمشاریع البحثیة الحدیثة، كما أنھا ذات صلة مستمرة 

 في دمج وتوحید  الحوسبة واالتصاالت. 

، سوف یتعرف الطالب على المبادئ والتقنیات الحالیة ألنظمة ومعاییر الوسائط وفي ھذا المقرر

المتعددة، واكتساب الخبرة العملیة في ھذا المجال، ویستطیع الطالب التعامل بشكل فعال في معالجة 

واسترجاع البیانات وعرضھا مثل الصوت والموسیقى والرسوم البیانیة والصور والفیدیو. ومن أھم 

عات التي سیتم تناولھا تصمیم الوسائط المتعددة ، وتجھیز البیانات وعرضھا وكذلك المعاییر الموضو

 المطلوبة في ضغط وإزالة الضغط استرجاع البیانات.

 

 

 نظم دعم القرارات:  445تام 

حمایة ، وتقوم بتلعب أنظمة دعم القرار دورا ًرئیسیا في منظمات الیوم في اتخاذ قرارات فعالة ومفیدة

من آثار القرارات الخاطئة. وقد خصص ھذا المقرر لتعریف نظم دعم القرار؛ إظھار تلك المنظمات 

، وتبین DSS)عالقتھا بنظم المعلومات األخرى التي تعتمد على الكمبیوتر، وشرح منھج التنمیة (

كما تشمل الموضوعات لدعم أنواع مختلفة من القرارات.  DSSللطالب كیفیة االستفادة من قدرات 

. وكذلك DSSالتي یتم تناولھا علي سبیل المثال ال الحصر مقدمة في نظم دعم القرار؛ مكونات 

 البرامج واألدوات اإللكترونیة.

 

 

 تعدیل وتخزین البیانات:  446تام 

یعتبر استخراج وتخزین البیانات أثنین من أھم مجاالت المعلومات المعرفیة في اآلونة األخیرة. وھذا 

بالطبع سوف یساعد الطالب للتعرف علي التقنیات األكثر استخداما في تحلیل حجم كبیر من 

ل الالبیانات، وكذلك في استخراج المعلومات من تلك البیانات، وأیضا في اتخاذ القرارات من خ

سیقوم الطالب أیضا باكتساب المعلومات المعرفیة حول كما المعلومات التي أكتسبھا الطالب. 

المشاكل المتعلقة باستخراج البیانات التي لم یتم حلھا حتى اآلن بصورة مرضیة في الوقت الحاضر، 

كانھ في ویجد موبالتالي، فإن المجاالت البحثیة مفتوحة بحیث یمكن للطالب العمل على ھذه األبحاث  
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ھذا المجال من الخبرات. وقد تم عرض المجاالت الرئیسیة وتشمل استخراج ودمج وتخزین البیانات، 

وكذلك تصنیف البیانات، واسترجاعھا، وتجمیعھا. وسوف یدرس الطالب كیفیة إدارة البیانات غیر 

 الخ. OLAPالمتجانسة في مستودع البیانات، وتقنیات 

 

 

 تطبیقات الھاتف المحمولتطویر :  448تام 

إن التطور الذي طرأ على تقنیات الحوسبة وتكنولوجیا المعلومات في مجال الحوسبة الالسلكیة قد ولد 

آفاقا جدیدة من الفرص في شكل تطبیقات الھاتف الذكي المحمول. ھذه التطبیقات وفرت للمستخدمین 

تطبیقات تكنولوجیا المعلومات ال یمكن  المرونة والتنقل وعززت میزة سھولة االستخدام. إن مستقبل

تأمینھ إال من خالل تطویر التطبیقات وھواتفھم الذكیة. یھدف ھذا المقرر إلى تزوید الطلبة بمفھوم 

المعرفة األساسي والجوھري من الحوسبة المتنقلة وھذا یشمل التقنیات الرئیسیة المعنیة، والشبكات 

 متنقلة والتطبیقات. یوفر ھذا المقرر أیضا فرصة للطالب لفھموأنظمة التصمیم وتنفیذ نظم الحوسبة ال

مكونات والتكنولوجیات المعنیة الرئیسیة وللحصول على التدریب العملي على الخبرات في بناء 

المحمول، وإدارة التنقل،  IP التطبیقات الخاصة باألجھزة المتنقلة. سوف یكتسب الطالب معرفة

 بالموقع، تجربة المستخدم وغیرھا من الموضوعات.وتقدیر المكان، وحوسبة العلم 

 

 

 التجارة اإللكترونیة  صد: اي ق

التجارة االلكترونیة ھي تبادل المعلومات بین المنظمات و المعامالت عبر أجھزة الكمبیوتر. ورغم 

ثار ھائلة آأن التجارة اإللكترونیة قد تواجدت لدینا منذ فترة إال أن تنفیذھا عبر اإلنترنت تترتب علیھ 

بالنسبة للتسویق واالتصاالت. سیقوم الطالب بتقییم اآلثار االستراتیجیة للتجارة اإللكترونیة وكذلك 

 التخطیط وتطویر وتنفیذ حلول التجارة اإللكترونیة للتسویق.
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 المسار الثاني :  مسار الصحة العامة

 مقدمة في الصحة العامة:  101صحھ 

مقدمة للمفاھیم والممارسات األساسیة في الصحة العامة، والذي ھو علم الوقایة ھذا المقرر عبارة عن 

من األمراض، وإطالة الحیاة، وتعزیز الصحة من خالل تنظیم الجھود من المجتمع. وسیتم استكشاف 

صحة الفرد والسكان كمفھوم متطور ومتعدد األبعاد من خالل السیاقات التاریخیة والثقافیة والنفسیة 

جتماعیة واالقتصادیة والبیئیة. وسیتم استكشاف األھداف واألدوار للتخصصات المتعددة واال

والتحدیات ، وضبط الممارسات الصحیة العامة. وسیتم عرض استراتیجیات التدخل التي تستھدف 

 . صحة المجتمع والسكان

 

 

 الصحة البیئیة: 151صحھ 

ر قصیرة وطویلة األجل من المخاطر البیئیة یعرض ھذا المقرر مبادئ الصحة البیئیة ویدرس اآلثا

على صحة اإلنسان. ینظر الطالب إلى تفاعالتھم الخاصة مع البیئات الطبیعیة والبیات التي من صنع 

اإلنسان لتقییم تأثیر العناصر الكیمیائیة والفیزیائیة والبیولوجیة واالجتماعیة على صحتھم. یستكشف 

الناشئة المتعلقة بالبیئة، والعوامل البیئیة المعنیة في المسببات  الطالب التھدیدات العالمیة الصحیة

وانتقال األمراض المعدیة وغیر المعدیة. وبعض المواضیع في ھذه المقرر تعرض تأثیر اإلشعاعات 

الكھرومغناطیسیة على صحة اإلنسان وسیسلط الضوء على متابعة النفایات السائلة واالستراتیجیات 

 ن اآلثار البیئیة السلبیة.البیئیة للتخفیف م

 

 

 :  الصحة المھنیة261صحھ 

تم تصمیم ھذا المقرر لمناقشة القضایا المتعلقة بالصحة المھنیة التي تنطوي على سالمة وصحة و 

وسوف یركز ھذا المقرر أعطاء نظرة عامة الصحة المھنیة في المملكة . العاملین في ذات المنظومة 

العربیة السعودیة ،وتأثیرھا والعب المرضي، واسس تقیم وإداراتھ والمخاطر واالبالغ عنھا .كما 

سیتم التركیز طرق تحدید وتعین رفع المخاطر في مكان العمل للمحافظة البدنیة عمل صحیة وأمنة . 

رف على استراتجیات تحدید وإزالة العوائق التي تؤثر على الصحة في أداء العمل ویعطي المقرر التع

http://seu.edu.sa/


 كلیة العلوم الصحیة 
 قسم المعلوماتیة الصحیة

م  2017نوفمبر   برنامج بكالریوس المعلوماتیة الصحیة  28 
 

وعلى وضع البرنامج وإدارة المستویات . وسیتم تناول السیاسات الحالیة في المملكة العربیة 

 .السعودیة وسیتم تسلیط الضوء للطالب المخاطر الصحیة المھنیة ذات الصلة

 

 

 النفسیة:  مقدمة في الصحة 273صحھ 

ھذا المقرر محدودیة  توصیات منظمة الصحة العالمیة في والتأكید على الحاجة الملحة للتدریب 

القوى العامة في المجتمع الصحي على الصحة النفسیة لتجاوز عقبة محوریة الخدمات في ھذا المجال 

الصحة العامة للصحة في المملكة العربیة السعودیة .یقدم ھذا المقرر بطریقة ممیزة لألھتمام مناھج 

النفسیة من حیث الخدمات و الطرق الحمایة عن طریق مقدمة محكمة للمحددات الصحة النفسیة 

واالضطرابات السلوكیة .یقدم المقرر المعرفة للطالب عن علم وبادنة الصحة النفسیة وتقیم المخاطر 

 وطرق الوقایة والبحث العلمي في ھذا المجال.

 

 

 صحي:  التخطیط ال274صحھ 

ھذا المقرر عبارة عن دراسة تطور الخدمات الصحیة وتركز االھتمام على العوامل االجتماعیة 

 .والدیموغرافیة واالقتصادیة والسیاسیة ذات صلة لتخطیط الخدمات الصحة وتقدیم الرعایة الصحیة

تكالیف وویتم تشجیع الطالب على تركیز اھتمامھم بسیاسة تخصیص الموارد والتخطیط الصحي، 

الرعایة الصحیة واستراتیجیات االحتواء لضمان الجودة وخطط ادارة الكوارث، واقتصادیات 

ویتناول ھذا المقرر دراسة عملیة التخطیط والتطویر و مبادى التقییم اآلساسیة ، . الرعایة الصحیة

یم موینصب التركیز على تطویر أھداف واضحة ورائدة في تص. یشدد على برامج تعزیز الصحة

 .الرعایة األولیة الفعالة والثانوي، واستراتیجیات الوقایة من الدرجة  األولى والثانیة 
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