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أوال: . تعريف البرنامج ومعلومات عامة

 :مسمى البرنامج و المؤهل .1

برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة     

 عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج:   .2

وحدة معتمدة موزعة على النحو التالي: 133من  تتكون الخطة الدراسية

 وحدة معتمدة  34تطلبات الجامعة:   م 

 وحدة معتمدة  33تطلبات الكلية:     م 

 تمدةوحدة مع  57  تطلبات القسم :  م 

وحدات معتمدة  9  تطلبات المسار:  م 

 الفرعية التي يشملها البرنامج: المسارات الرئيسة أو التخصصات .3

يحتوي البرنامج على عدة تخصصات وهي: 

 لصحة البيئية و المهنيةا 

 عزيز الصحةت 

اإلحصاء الحيويلوبائيات وا 

 المجاالت الوظيفية لخريجي البرنامج:  .4

يمكن أن يوظف خريج هذا البرنامج أو يشارك في العديد من المجاالت فعلى سبيل المثال ال الحصر:

 طوير البحوث في مجاالت علم األوبئة واإلحصائات الحيويةت 

حسين برامج تعزيز الصحة والتعليم الصحي وجهود المجتمعت 

 الصحة البيئية والمهنيةلمساعي المبذولة في ا 

 نظمات و هيئات الرعاية الصحية الحكومية والخاصةم 

 ي مجاالت التعليم والتدريسف 

الخبرة الميدانية )فترة األمتياز (:  .5

 ما وخالل هذه الفترة التدريبة سيتم تطبيق مختارة حسب االختصاص صحية في مؤسسة التدريب من أسبوعا 12 

ف وس .من خالل منسق من كلية العلوم الصحية مكان تدريبهم وكذلك من مشرفين إشرافتعلمه الطالب وذلك تحت 

.البكالوريوس على شهادة والحصول للتخرج إلزامي فترة التدريب هذه اجتيازيقومون بتقييم الطالب في كل قسم، و

. متطلبات خاصة للتسجيل في البرامج :6    

الثانوية العامة والقبول تنافسيا بحسب شهادة الثانوية )تخصص علمي(.ن يكون المتقدم حاصالً على شهادة أ 

 نهاء السنة األولى )التحضيرية( في الجامعة السعودية اإللكترونيةإ 

 STEPهادة توفل أو ش 

 . المشرف على البرنامج :  7

رئيس قسم الصحة العامة          
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السنوات: عدد على بناءامج هيكلة البرن

االولى السنة 

المتطلب 

المصاحب

المتطلب 

السابق

الساعات 

المعتمدة
اسم المقرر  السنة األولى رمز المقرر

8
1اإلنجليزية  اللغة مهارات

نجل 101

الفصل الدراسي األول
3 االلي الحاسب مهارات

عال 001

2
االتصال مهارات  علم 101

13 المجموع

المتطلب 

المصاحب

المتطلب 

السابق

الساعات 

المعتمدة
اسم المقرر  السنة األولى رمز المقرر

8 2اإلنجليزية  اللغة مهارات
نجل 102

الفصل الدراسي الثاني
3 الرياضيات في مقدمة

ريض 001

2
اكاديمية مهارات  نهج 101

13 المجموع
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 ةالثانيالسنة 

المتطلب 

المصاحب

المتطلب 

السابق

الساعات 

المعتمدة
اسم المقرر ثانيةالسنة ال رمز المقرر

اجتياز السنة 

األولى

)التحضيري(

3
المصطلحات الطبية األساسية حيا 101

الفصل الدراسي األول

2 1اإلسالمية  الثقافة في مقدمة
سلم 101

3 إدارة الرعاية الصحية درع 101

3 مقدمة في اإلحصاء الحيوي صحة 121

3 مقدمة في الصحة العامة صحة 101

3 السلوك التنظيمي درع 102

17 المجموع

المتطلب 

المصاحب

المتطلب 

السابق

الساعات 

المعتمدة
اسم المقرر رمز المقرر  ثانيةالسنة ال

حيا 101 3
في علم التشريح وعلم  مقدمة

 وظائف األعضاء

حيا 102

الفصل الدراسي الثاني

حيا 101 3
مبادئ علم األحياء الدقيقة 

 للصحة العامة
حيا 103

درع 101 3
 ونظام الصحية السياسات

السعودية الرعاية الصحية

درع 113

صحة 121 3  صحة 131 مقدمة في علم األوبئة

صحة 101 3 الصحة البيئية  صحة 151

صحة 101 3
الصحة  االجتماع فيعلم 

والمرض والرعاية الصحية
صحة 181

18 المجموع
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الثالثة السنة 

المتطلب 

المصاحب

المتطلب 

السابق

الساعات 

المعتمدة
اسم المقرر

رمز 

المقرر
الثالثةالسنة 

حيا 101 3  همفاهيم التثقيف الصحي وتعزيز
212 

صحة

األولالفصل الدراسي 

صحة 101 3
المفاهيم األساسية في الغذاء 

 والتغذية

241 

صحة

صحة 151 3 مهنيةالصحة ال
261 

صحة

حيا 103 3 مقدمة في علم األمراض
271 

صحة

صحة 181 3 السلوك الصحي
281 

صحة

2 2إلى الثقافة اإلسالمية  مقدمة  سلم 102

17 المجموع

المتطلب 

المصاحب

المتطلب 

السابق

الساعات 

المعتمدة
اسم المقرر الثالثةالسنة  رمز المقرر

درع 101 3 اإلدارة المالية للرعاية الصحية درع 213

الثانيالفصل الدراسي 

صحة 131 3
 في والتحليل البحث طرق

 الصحية الرعاية مجال
صحة 215

عدر 113 3
في  االخالقيات واألنظمة 

الرعاية الصحية
صحة 216

صحة 281 3 صحة 273 مقدمة في الصحة النفسية

صحة 131 3
مقدمة في علم األوبئة في 

 المستشفيات
صحة 231

صحة 212 3 التخطيط الصحي  صحة 274

2 سلم 103 3مقدمة في الثقافة اإلسالمية 

20 المجموع
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الرابعة  السنة

المتطلب 

المصاحب

المتطلب 

السابق

الساعات 

المعتمدة
اسم المقرر رمز المقرر  الرابعةالسنة 

صحة  101 3 الصحة العالمية  صحة 311

الفصل الدراسي األول

صحة 216 3 االتصال الصحي   صحة 312

صحة 281 3
اإلصابات الناجمة عن حوادث 

 الطرق والوقاية من اإلعاقة
صحة 313

صحة 131 3
وبائيات األمراض المزمنة 

 منها والوقاية
صحة 331

صحة 231 3
إدارة الكوارث في الصحة 

 العامة
صحة 372

صحة 271

صحة 281
3 صحة األم والطفل صحة 373

18 المجموع

المتطلب 

المصاحب

المتطلب 

السابق

الساعات 

المعتمدة
اسم المقرر رمز المقرر  الرابعةالسنة 

صحة 212

صحة 281
3 تعزيز صحة الفم  صحة 374

الفصل الدراسي الثاني

صحة 312

صحة 273
3 اإلدمانالمجتمع و  صحة 314

2 4مقدمة في الثقافة اإلسالمية  سلم 104

جميع مواد 

المستوى 

السابع

3 1اختياري  xxx

جميع مواد 

المستوى 

السابع

3 2اختياري  xxx

جميع مواد 

المستوى 

السابع

3 3اختياري  xxx

17 المجموع
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:البرنامج مسارات

مسار علم األوبئة واإلحصاء الحيوي

اسم المقرر رمز المقرر
مطلوب أو 

اختياري

الساعات 

المعتمدة

الكلية أو 

القسم

المتطلبات 

األساسية
المتطلبات المصاحبة

صحة 321

اإلحصاء 

الحيوي 

التطبيقي

3 اختياري

 كلية العلوم

الصحية / 

قسم الصحة 

العامة

جميع مواد 

المستوى 

السابع

صحة 332

صحة 335

صحة 332
علم األوبئة 

المتقدمة
3 اختياري

كلية العلوم 

الصحية / 

قسم الصحة 

العامة

جميع مواد 

المستوى 

السابع

صحة 321

صحة 335

صحة 335

مخاطر 

السرطان 

والوقاية منه

3 اختياري

كلية العلوم 

الصحية / 

قسم الصحة 

العامة

جميع مواد 

المستوى 

السابع

صحة 322

صحة 331

المجموع 9

الصحة البيئية والمهنيةمسار 

اسم المقرر رمز المقرر
مطلوب أو 

اختياري

الساعات 

المعتمدة

الكلية أو 

القسم

المتطلبات 

األساسية
المتطلبات المصاحبة

صحة 351

تقييم المخاطر 

الصحية 

والبيئية

3 اختياري

كلية العلوم 

الصحية / 

قسم الصحة 

العامة

جميع مواد 

المستوى 

السابع

صحة 361

صحة 362

صحة 361
أساسيات 

السالمة
3 اختياري

كلية العلوم 

الصحية / 

قسم الصحة 

العامة

جميع مواد 

المستوى 

السابع

صحة 351

صحة 362

صحة 362

تعزيز 

الصحة في 

مكان العمل

3 اختياري

كلية العلوم 

الصحية / 

قسم الصحة 

العامة

جميع مواد 

المستوى 

السابع

صحة 351

صحة 361

المجموع 9
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تعزيز الصحةمسار 

اسم المقرر رمز المقرر
مطلوب أو 

اختياري

الساعات 

المعتمدة

الكلية أو 

القسم

المتطلبات 

األساسية
المتطلبات المصاحبة

صحة 315
تقييم برنامج 

الصحة العامة
3 اختياري

كلية العلوم 

الصحية / 

قسم الصحة 

العامة

جميع مواد 

المستوى 

السابع

صحة 375

صحة 376

صحة 375

تعزيز النشاط 

البدني 

والصحة

3 اختياري

كلية العلوم 

الصحية / 

قسم الصحة 

العامة

جميع مواد 

المستوى 

السابع

صحة 315

صحة 376

صحة 376

تعزيز 

الصحة 

 والرعاية

الصحية في 

المستقبل

3 اختياري

كلية العلوم 

الصحية / 

قسم الصحة 

العامة

جميع مواد 

المستوى 

السابع

صحة 315

صحة 375

المجموع 9
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توصيف المقررات 

متطلبات الجامعة -1

الحوسبة والمعلوماتيةكلية  القسم  الكلية 

 رمز المقرر عال  101
مبادئ الحاسب اآللي 

 والبرمجيات 
 اسم المقرر

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 4

اللغة االنجليزية     اللغة العربية    لغة التدريس

 نوع المتطلب متطلب جامعة

ال يوجد  ولىالسنة األمن  الثاني أوول الفصل األ المتطلبات السابقة  المستوى 

 وصف المقرر:

المعلومات  لتقنية الحالية المبادئ أهم على التركيز مع الكاملة الحلول للمتعلم يوفر حيث لياآل الحاسب لمبادئ ضروري دليل يعتبر المقرر

 النظريات بين ما التوازن خالل من االلي الحاسب بعالم الصلة ذات األساسية بالقضايا وموجزة مختصرة بطريقة الطالب وتعريف منح ويتم

.الهامة المواضيع لهذه الفعلي التطبيق بين وما  

القسم كلية العلوم اإلنسانية والنظرية الكلية

ريض 001 رمز المقرر مقدمة في الرياضيات اسم المقرر

4 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية    اللغة العربية  لغة التدريس

متطلب جامعة نوع المتطلب

ال يوجد  المتطلبات السابقة ولىالسنة األمن  الثاني أوول الفصل األ المستوى

 وصف المقرر:

و  الحدود، متعدد وعوامل وتبسيط الصحيحة، األعدادو األساسية، الجبرية الخصائص: تيةاآل المواضيع ويشمل. والمتوسط التمهيدي الجبر نتائج المقرر هذا يعالج سوف

 المساواة وعدم والمعادالت المنطقية، والتعبيرات والوظائف، ثالثة، أو متغيرين على تحتوي التي المعادالت أنظمة حلو المساواة، وعدم الخطية المعادالت بيانات ورسم حل

 رسومية وسائط تستخدم وسوف التطبيقات، على التركيز وسيتم؛ أخرى مختارة ومواضيع المساواة، وعدم للمعادالت البيانية الرسوم وأنظمة المطلقة، القيمةو ، التربيعية

 .وجبرية وعددية
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القسم كلية العلوم والدراسات النظرية الكلية

نهج 101 رمز المقرر ةكاديميالمهارات األ اسم المقرر

4 ساعات االتصال 2 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

متطلب جامعة نوع المتطلب

ال يوجد  المتطلبات السابقة ولىالسنة األمن  الثاني أوول الفصل األ المستوى

 وصف المقرر:

ف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على إدارة ذاته وقدراته وإمكاناته بصورة تقوده إلى النجاح والتفوق واإلبداع واكتساب عدد من يهد

ستراتيجية ستراتيجيات واألدوات البحثية وأدوات التعلم والتفكير بصورة إيجابية سليمة واستخدام سلسلة من األدوات الحقيقية واالاال

الفاعلة،التي تساعده على تحصيل المعرفة، وتنظيمها وسرعة استدعائها وإعداد البحوث العلمية وعرضها. كما يهدف المقرر إلى تعزيز 

لكترونية. أدوات واستراتيجيات التعلم الذاتي وأنماطه وطرقه وكذلك أدوات واستراتيجيات التعلم في بيئات التعلم اإل

القسم العلوم والدراسات النظريةكلية  الكلية

علم 101 رمز المقرر مهارات االتصال اسم المقرر

4 ساعات االتصال 2 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

متطلب جامعة نوع المتطلب

ال يوجد   المتطلبات السابقة
الفصل األول أو الثاني من 

السنة األولى
المستوى

وصف المقرر:

وأدواته, والعالقة بين االتصال اللغوي واالتصال تعريف طبيعة االتصال وعناصره وأنواعه وخصائصه وأهدافه وكفاءة  االتصال ومعوقاته 

غير اللغوي و مفهوم الذات, واإلفصاح عن الذات و مهارة اإلقناع, والمقابالت الشخصية, والقدرات الشخصية التي تسعى إليها القطاعات و 

مهارة كتابة السيرة الذاتية و مهارة اإللقاء والعرض الفعال.
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متطلبات الكلية -2

الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

حيا  101 رمز المقرر المصطلحات الطبية األساسية اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب

اجتياز السنة التحضيرية المتطلبات السابقة الفصل األول من السنة الثانية المستوى

وصف المقرر:

التعرف على األسماء العلمية ألعضاء سيزود المقرر الطالب بمفردات المصطلحات الطبية األساسية من أجل استخدامها في أماكن الرعاية الصحية. يركز المقرر على  

المعرفة تمكنهم من التواصل الناجح )ال سيما في إطار . كما يتم التركيز على بناء المفردات الطبية استناداً إلى أجهزة الجسم. هذه وطرق نطقهامن الناحية الطبية ،  الجسم

.مع الفريق الطبي الرعاية الصحية(

الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

حيا  103  مز المقررر
مقدمة في علم التشريح و وظائف 

األعضاء
اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب

حيا 101 المتطلبات السابقة االولىمن السنة  الثانيالفصل  المستوى

وصف المقرر:

 الجسم ألنظمة الرئيسية التشريحية الهياكل وشرح الشائعة الطبية المصطلحات عن عامة بلمحة الطالب لتزويد األعضاء وظائف وعلم التشريح علم في مقدمة تصميم تم 

 نظام كلاداء  والتعرف على كيفية معا تعامل هذه األنظمة كيف ويناقش ،داخل الجسم حيوي نظام لكل األساسية الفسيولوجية العمليات عن المحتوى سيكشف  .البشري

.للجسم توازن في

الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

درع 101 رمز المقرر إدارة الرعاية الصحية اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب


اجتياز السنة التحضيرية المتطلبات السابقة الفصل األول من السنة الثانية المستوى

في  اساليب اإلدارة الطلبةإدارة الرعاية الصحية بمافي ذلك تعريفها وأهميتها ، كما يتعلم  اساسيات بلمحة عامة عن الطلبةهذا المقرر مصمم لتزويد  وصف المقرر:

،تسويق الرعاية  الرعاية الصحية ،نماذج وأساليب القيادية ،نظريات واستراتجيات التحفيز، التخطيط  االستراتجي، باإلضافة إلي رصد النتائج والتحكم بها منظومات

. لفريقالعمل بروح ا،تمويل الرعاية الصحية ، وإدارة المتخصصين في الرعاية الصحية ، وإدارة الموارد البشرية ،و الجودةالصحية اساسيات تحسين   
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حة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

درع 102 رمز المقرر السلوك التنظيمي اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب


اجتياز السنة التحضيرية المتطلبات السابقة الفصل األول من السنة الثانية المستوى

 وصف المقرر:

، ولماذا يتصرفون في مثل هذه الطرق في اإلطار التنظيمي. يركز هذا المقرر على العمليات الموظفونوالهدف من هذه المقرر هو شرح الطريقة التي يتصرف بها 

وأداء المنظمة من خالل تحليل مفاهيم السلوك التنظيمية والبنى النظرية المتعلقة بالسلوك التنظيمي. وتناول أدوار القادة، التابعين، والمجموعات وتأثيرها على ثقافة 

 مي الرئيسية والقضايا ذات الصلة.التنظي

الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

صحة121 رمز المقرر مقدمة في اإلحصاء الحيوي   اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب

اجتياز السنة التحضيرية  المتطلبات السابقة الفصل الثاني من السنة الثانية المستوى

وصف المقرر:

ايضا في علوم الصحة ،األوبئة ،والصحة العامة . يالنظريات األساسية لألحصاء الحيويقدم هذا المقرر اساسيات ومبادئ اإلحصاء الحيوي ، حيث يتعلم الطالب تطبيق  

.البيانات ووصفها  لتحليلالمختلفة  األحصائيةالطرق غيرها من ،مقايس التشتت، و المركزية النزعة مقاييسيشمل التركيز على عمليات التحليل الهامة على سبيل المثال 

الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

113درع  رمز المقرر
السياسات الصحية ونظام 

الرعاية الصحية السعودية
اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 المعتمدةالساعات 

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب

درع 101 المتطلبات السابقة الفصل الثاني من السنة الثانية المستوى

 وصف المقرر:

 ويتم .الصحية النظم أنواع من محددة أمثلة مع السعودية العربية المملكة في الصحية الرعاية سياسة ويصف الصحية السياسات صناعة عن عامة لمحة المقرر هذا يقدم

 الرعاية أنظمة من مجموعة ويستكشف الصحية للسياسات تحليلي إطار المقرر هذا يقدم .الصحية السياسات صناعة ميادين في والعمليات السلطة على خاص بشكل التركيز

 .أكثر عمق السعودي الصحية الرعاية ونظام المختلفة، الصحية
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الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

رمز المقرر صحة 212 الصحي والتعزيز التثقيف مفاهيم اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب

صحة 101 المتطلبات السابقة ثالثةال السنةمن  األولالفصل  المستوى

 وصف المقرر:

 هذا ويركز. الصحية الرعاية خدمات كذلك والسلوكية والبيئية الوراثية العوامل مثل الصحة على تؤثر التي بالعوامل الطالب ووعى معلومات تحسين إلى يهدف المقرر هذا

 سيقومون الذين المقرر ليساعد الطالب أضافة إلى أن. والتجربة بالمشاركة التعليم خالل من الصحة وتعزيز الصحي للتثقيف المختلفة للمفاهيم الطالب فهم على تقوية المقرر

 التكنولوجيا لدمج الالزمة والمهارات بالمعرفة الطالب ويمد فعالة جديدة أساليب وتطوير المتنوعة المهارات بتحسين الصحة وتعزيز الصحي التثقيف مجال في بالعمل

 .الصحة تعزيز ممارسة في الحديثة

الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

صحة 215 رمز المقرر الصحية الرعاية مجال في والتحليل البحث طرق اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب


صحة 131 لمتطلبات السابقةا ثالثةالسنة المن  الثانيالفصل  المستوى

وصف المقرر:

 خطة البحث تطبيق التي تمكنهم من بالعلوماتتزويد الطالب والثانوية(. سيتم  االوليهسوف يتعلم الطالب كيفية إجراء البحوث باستخدام مجموعة متنوعة من المصادر )

خطوات يانات بالطريقة الكمية والنوعية واألهداف، واختيار الوسائل المناسبة، ، الخ ...(. وسوف يتعلم الطالب كيفية جمع المعلومات  والب الغاية)تطوير بيان الرسالة وا

. جمع العينات والتحليل

الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

صحة 216 رمز المقرر الصحية الرعاية في واألنظمة األخالقيات اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب

1 المتطلبات السابقة ثالثةالسنة المن  الثانيالفصل  المستوى

 وصف المقرر:

الصحية.  هخلق نظرية االفتراضات والمفاهيم والقيم للحكم األخالقي واتخاذ القرارات في مجال الرعايل مهنة الطب المهن الصحية  خالقياتأساسية اإلمعرفة يقدم هذا المقرر

األخالقية التي يمكن أن تظهر في مهنة الرعاية الصحية. وسوف يعزز القدرة على اختبار القوة والضعف في مختلف المعتقدات  بالتحدياتوعي اليركز على اهمية  المقرر هذا

مق في التعسوف يساعد الطالب على ايضا  ذات الصلة بالصحة.  الحيوية االخالقياتالرعاية الصحية؛ وتطبيق مبادئ ممارسات ة والحجج األخالقية ذات الصلة باألخالقي

 .تنشأ وفقا للمصادر اإلسالمية )القرآن والسنة و االجتهاد( يمكن أن بية اإلسالمية، حتى يتسنى للطالب تقييم أي قضية مستقبليةلألخالقيات الط فهم
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الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

صحة 312 رمز المقرر االتصال الصحي اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص  متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب

صحة 216 المتطلبات السابقة رابعةالسنة المن  األولالفصل  المستوى

 وصف المقرر:

 الشخصية المصادر من الرسائل تأثير كيفية على التركيز مع والمرض، الصحة سياق في التواصلمجال  في بالنظريات والبحوث الطالب هذ المقررلتعريف تصميم تم

وكيفية تطبيقها  ومؤسساتها ، الصحية، الرعاية تقديم في التواصل الطالب على طرقيتعرف  سوف. الصحية والسلوكيات المعتقدات على واإلعالمية   والثقافية والتنظيمية

 والتكنولوجيا.  المتنوعة االتصال وسائل واستخدام المختلفة، التواصل وقنوات ،في التواصل المتعددة المستويات وسيتم تغطية. األمراض من والوقاية الصحة تعزيز في

الصحة العامة القسم العلوم الصحيةكلية  الكلية

صحة 131 رمز المقرر مقدمة الى علم األوبئة  اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص  متطلب قسم   متطلب كلية نوع المتطلب

صحة 121 المتطلبات السابقة الفصل الثاني من السنة الرابعة المستوى

وصف المقرر:

 .العامة الصحة مشاكل لمعالجة والتحليلي الوصفي علم الوبائيات وأساليب مبادئ باستخدام وذلك األوبئة، علم ومفاهيم بتاريخ التعريف المقررعلى يركز هذا سوف

 الدراسات وتصميم الوبائية، البيانات واسباب انتشار بعض األوبئة. ايضا سيتم التركيز على مصادر والوفيات، األصابات ،األمراض الوبائية علم على التركيز وسينصب

  وتقصي األمراض في المجتمع.  البيانات، وتحليل تفسير ووسائل التأثير، ومقاييس الوبائية،



Page 15 

متطلبات التخصص -3

المعلوماتية الصحية القسم كلية العلوم الصحية الكلية

حيا 103 رمز المقرر
للصحة  المجهريةمبادئ علم األحياء  

العامة
اسم المقرر

3 االتصال ساعات 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية    اللغة العربية  لغة التدريس

اختياري  تخصص  متطلب قسم  متطلب جامعة نوع المتطلب

حيا 101  المتطلبات السابقة الثانية السنةالثاني من الفصل  المستوى

 وصف المقرر:

تقدم  .في المجتمع  األمراض من والوقاية الصحة لتعزيز وكيفية تطبيقها العامة الصحةوعالقتها ب المجهرية األحياء علم في األساسية المفاهيم لفهم المقرر هذا تصميم تم

 باستخدامالمختلفة لمنع انتقال الميكروبات  الوقائية التدابير ووضع ، وطرق انتقالها ،ورصدها المعدية األمراضدور االحياء الدقيقة ب حول معلومات محتويات المقرر

 ودور البكتيريا والفيروسات فيها.  جنسيا تنتقل التي المعدية األمراض األغذية، االمجهرية في األحياء علم الرئيسية الموضوعات وتشمل. مختلفة تقنيات

الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

ع ر د 213 رمز المقرر الصحية للرعاية المالية اإلدارة اسم المقرر

3 االتصالساعات  3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب

درع 101 المتطلبات السابقة ثالثةالسنة المن  الثاني الفصل المستوى

 وصف المقرر:

التمويل المنظومات الطالب من تعلم مفاهيم أساسية لإلدارة المالية والدور الذي يلعبه في  و سيمكنالصحية.  المنظوماتعن اإلدارة المالية في  ةهذا المقرر نظرة عام يعطي

مفهوم القيمة وتكلفة رأس المال، والنسب المالية ورأس المال ، والمالية والميزانيات،  العملياتدارة وإسيكون التركيز على دور المدير المالي،والصحية في الوقت الراهن. 

 الزمنية للنقود.

الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

صحة 101 رمز المقرر مقدمة في الصحة العامة اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص  متطلب قسم متطلب كلية نوع المتطلب

اجتياز السنة التحضيرية المتطلبات السابقة الفصل األول من السنة الثانية المستوى

 وصف المقرر:

 خالل من الصحة وتعزيز الحياة، وإطالة األمراض، من الوقاية علم يرتكز على والذي العامة، الصحة والممارسات األساسية في للمفاهيم مقدمة عن عبارة المقرر هذا

 واالقتصادية واالجتماعية والنفسية والثقافية التاريخية السياقات خالل من األبعاد ومتعدد متطور كمفهوم والسكان الفرد صحة على التعرف سيتم. المجتمعية الجهود تنظيم

 تستهدف التي التدخل استراتيجيات عرض . ايضا سيتمالعامة الصحية الممارسات وضبط ، للتخصصات المتعددة والتحديات واألدوار األهداف استكشاف وسيتم. والبيئية

 .والسكان المجتمع صحة
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الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

صحة 151 المقرررمز  الصحة البيئية اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص  متطلب قسم   متطلب كلية نوع المتطلب

صحة 101 المتطلبات السابقة السنة الثانيةالفصل الثاني من  المستوى

 وصف المقرر:

 تأثير لتقييم على الطرق المتبعة الطالب سيتعرف . اإلنسان صحة على البيئية المخاطر من األجل وطويلة قصيرة اآلثار ويدرس البيئية الصحة مبادئ المقرر يعرض هذا

هذا  في المواضيع بعض. بالبيئة المتعلقة الناشئة الصحية العالمية التهديدات سيتم التطرق الىايضا . الصحة على والبيولوجية والفيزيائية الكيميائية الملوثات والعناصر

للتخلص منها وتخفيف  البيئية واالستراتيجيات النفايات متابعةطرق  على الضوء طيسليتم توس اإلنسان صحة على الكهرومغناطيسية اإلشعاعات تأثير تستعرض المقرر

 .السلبية اثارها

الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

صحة 181 رمز المقرر
والمرض  علم االجتماع في الصحة

 والرعاية الصحية
اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص  متطلب قسم   متطلب كلية نوع المتطلب

صحة 101 المتطلبات السابقة الفصل الثاني من السنة الثانية المستوى

 وصف المقرر:

كيف تؤثر  الطالب يناقش سوف. الصحية الرعاية منطومات على وانطباقه الصحية، والرعاية والمرض، الصحة االجتماع في علم لموضوع الطالب المقرر يقدم هذا

 الفئات بين العالقة تشمل التركيز ومجال. االجتماعية والسياسات والوفيات، والمرض، الصحة، أبعاد على واالقتصادية والسياسية، والثقافية االجتماعية العوامل

 .الصحية الرعاية وتقديم والمرض، لصحةا وتجربة والصحية، االجتماعية

الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

صحة 231 رمز المقرر اسم المقرر مقدمة الى علم األوبئة في المستشفيات

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة االنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص  متطلب قسم   متطلب كلية نوع المتطلب

صحة 131 المتطلبات السابقة السنة الرابعةالفصل الثاني من  المستوى

وصف المقرر:

 من الخطر تقليل طريق عن المرضى سالمة تضمن التي الجودة بيئة إلنتاج الصحية الرعاية مرافق مهمة دعم إلى يهدف داخل المستشفيات العدوى ومكافحة األوبئة علم

 الخدمة جودةتقليل العدوى وبالتالي  تضمن التي واإلجراءات السياسات كيفية تخطيطو للعدوى، المسببة المهنية المخاطر من والحد المستشفيات، داخل المكتسبة العدوى

 .اإلدارات بين المشتركة القضايا المختلفة لحل التخصصات بين للتسنيق وتسمح
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الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

صحة 241 رمز المقرر
المفاهيم األساسية في الغذاء 

والتغذية
اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة اإلنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب

صحة 101 المتطلبات السابقة الثالثةالسنة من  األولالفصل  المستوى

 وصف المقرر:
والمغذيات  و الغذاءيقدم المفهوم األساسي  حيث انه، عن مبادئ التغذية الصحية الطالب بنظرة متكالمةإلى تزويد  ويهدف، يغطي هذا المقرر الجوانب األساسية في التغذية

دورة الحياة وتحديد مدى انتشار األمراض المزمنة ذات الصلة بالنظام  خالل على كيفية تعزيز التغذية المثلى  ويركز المقررالتي تدعم ممارسة التغذية الصحية العامة. 

 والصحة العامةالتغذية ،  التطرق الى  عدة مواضيع ذات صلة على سبيل المثالوإمكانية اتخاذ تدابير وقائية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. كما سيتم الغذائي 

ووبائيات التغذية .  ، التغذية والنشاط البدني

 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 261 المقرررمز    اسم المقرر الصحة المهنية 

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة اإلنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

 اختياري   تخصص  متطلب قسم  متطلب كلية   نوع المتطلب

صحة 151 الثالثةالسنة من  األولالفصل  المتطلبات السابقة   المستوى 

 وصف المقرر:

وسوف يركز هذا المقرر أعطاء نظرة . تم تصميم هذا المقرر لمناقشة القضايا المتعلقة بالصحة المهنية التي تنطوي على سالمة وصحة و العاملين في ذات المنظومة 

 توفير بيئةو البدنية للسالمةالمرضي.كما سيتم التركيز طرق تحديد وتعين المخاطر في مكان العمل  ءالمهنية في المملكة العربية السعودية ،وتأثيرها والعب للصحةعامة 

أداء العمل. وسيتم تناول السياسات الحالية في  اثناءعلى استراتجيات تحديد وإزالة العوائق التي تؤثر على الصحة  للتعرف الفرصة عمل صحية وأمنة . ويعطي المقرر

.السعودية وسيتم تسليط الضوء للطالب المخاطر الصحية المهنية ذات الصلة المملكة العربية  

 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 271  اسم المقرر مقدمة في علم األمراض رمز المقرر 

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة اإلنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية   نوع المتطلب

حيا 103 الثالثةالسنة من  األولالفصل  المتطلبات السابقة   المستوى 

 وصف المقرر:

سوف . دراسية متقدمة تتعلق بهذه  المقررلمقررات ذات العالقة  بالصحة العامة وسيبني األساس   المختلفة األمراض فيسيولوجياصمم هذا المقرر العطاء مدخل  إلى 

الجينة ، اضطرابات الجهاز المناعي، أمراض الدم، وأمراض الرئة، واضطرابات القلب واألوعية الدموية  مراض على سبيل المثالتزود الطالب بالمعرفة األساسية لال

.وباإلضافة إلى ذلك سيتم تعريف الطالب على لألمراض المعدية. ووأمراض الجهاز الهضمي والكلى وأمراض الكبد   
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الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

صحة 273 رمز المقرر مقدمة في الصحة النفسية اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة اإلنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب

صحة 281 المتطلبات السابقة الثالثةالسنة من  الثانيالفصل  المستوى

 وصف المقرر:

المجتمعية من أجل التغلب  النفسيةلتعكس توصيات منظمة الصحة العالمية وتركز على الحاجة الفورية للقوى العاملة المدربة في مجال الصحة ا المقرر تم تصميم هذ
وبطبيعة الحال  والخدمات والوقاية.المجتمعية  النفسية  بالصحةلالهتمام يقدم المقرر دور الصحة العامة وعالقته في المملكة. من هذا النوع على محدودية توفر الخدمة 

.واألبحاث ذات العالقة.  ، المحددات األوسع للصحة النفسية، وتقييم المخاطر والوقايةالنفسيةيوفر للطالب المعرفة في علم األوبئة الصحة   

 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 274  اسم المقرر التخطيط الصحي رمز المقرر 

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة االنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

 اختياري   تخصص  متطلب قسم  متطلب كلية   نوع المتطلب

صحة 122 لمتطلبات السابقةا  الثالثةالسنة من  الثانيالفصل    المستوى 

 وصف المقرر:

صلة لتخطيط الخدمات الصحة وتقديم الالعوامل االجتماعية والديموغرافية واالقتصادية والسياسية ذات وعالقته بدراسة تطور الخدمات الصحية يرتكز على هذا المقرر 

الموارد والتخطيط الصحي، وتكاليف الرعاية الصحية واستراتيجيات االحتواء لضمان ويتم تشجيع الطالب على تركيز اهتمامهم بسياسة تخصيص . الرعاية الصحية

ويتناول هذا المقرر دراسة عملية التخطيط والتطوير و مبادى التقييم اآلساسية ، يشدد على برامج تعزيز . الجودة وخطط ادارة الكوارث، واقتصاديات الرعاية الصحية

.، واستراتيجيات الوقاية من الدرجة  األولى والثانية هأهداف واضحة ورائدة في تصميم الرعاية األولية الفعالة والثانويوينصب التركيز على تطوير . الصحة  

 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 281  اسم المقرر السلوك الصحي رمز المقرر 

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة االنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

 اختياري   تخصص  متطلب قسم  متطلب كلية   نوع المتطلب

صحة 181 الثالثةالسنة من  األولالفصل  المتطلبات السابقة   المستوى 

 وصف المقرر:

نماذج السلوك  وتعلموسيقوم الطالب باستكشاف . كجزء من اكتشاف القضايا المتعلقة في دراسة الصحة العامة سوف يركز هذا المقررعلى نظريات السلوك الصحي

. ، والنظريات والجوانب النفسية األلم األطباء والمرضى  تواصلطرق  الصحي، الفروق الفردية، علم النفس الفسيولوجي والصحة النفسية ، وعلم فسيلوجية الضغط و

.وعالوة على ذلك فإن الطالب سيتمكن يتطبيق نظريات السلوك الصحي في قضايا صحية معينة  
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العامةالصحة   الكلية كلية العلوم الصحية القسم 

صحة 311  اسم المقرر الصحة العالمية رمز المقرر 

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة االنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

 اختياري   تخصص  متطلب قسم  متطلب كلية   نوع المتطلب

صحة 101 لمتطلبات السابقةا  الرابعةالسنة من  األولالفصل    المستوى 

 وصف المقرر:

تقديم  و الصحة العامة بما في ذلك تغير المناخ الحديثة قضاياالوالعالقات بين العولمة والصحة، وزود الطالب بمقدمة عن العبء العالمي للمرض يسوف  هذا المقرر 

. وعدم المساواة( شؤون الالجئين -السياحة وهجرة السكان ) واألوبئة ذات العالقة بحركة السكانمنظور متعدد التخصصات، وبطبيعة الحال سوف تدرس األوبئة العالمية 

حة اآلثار الصحية الناجمة عن الكوارث ومناطق النزاع، والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان في قضايا الصحة العالمية، وكيف يتم تعريف الصز على ايضاسيتم التركي

وأخيرا، هذا . ةكموالحمع سياسات الصحة و وعالقتهاالعولمة  محدداتوهذا المقرر سوف يساعد الطالب على فهم األدوات الالزمة لوصف وتحليل . في عصر العولمة

المنظمات )نقص المناعة البشرية واإليدز، والسل  لفيروسالعالمي النموذج ، مشروع ،  مثل: سوف يعالج االبتكارات الجديدة في توفير الموارد في البلدان النامية المقرر

.لعالقةلصحة الدولية وانظمة األمم المتحدة ذات اا ، والتقليدية فضال عن برامج(غير الحكومية  

 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 313  رمز المقرر 
اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق 

 والوقاية من اإلعاقة
 اسم المقرر

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة االنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

 اختياري   تخصص  متطلب قسم  متطلب كلية   نوع المتطلب

صحة 281 الرابعةالسنة من  األولالفصل  المتطلبات السابقة   المستوى 

 وصف المقرر:

كسب رئيسي  وتعتبر ،سنة 36- 16حالة وفاة يوميا في المملكة العربية السعودية، والفئات العمرية بين  12 ، تسبب حوادث السيارات حسب المجلة الدولية للعلوم الصحية

ً مليون  174العالج يكلف المملكة  حوالي . للوفاة اواإلصابة اواإلعاقة هذه  لفهم وتحليل حجم  الفرصة من أجل معالجة هذه المسألة، هذا المقرر يوفر للطالب .دوالر سنويا

هذا المقرر يعرف الطالب على أساسيات اإلصابات الناجمة عن حوادث . المشكلة التي تعتبر واحدة من مشاكل الصحة العامة األساسية في المملكة العربية السعودية

يوفر للطالب فهم المحددات  ايضا . المعرفة في تحديد عوامل الخطر والتدخل للحد من وقوع الحوادث  ويعزز ثر العالمي، والسبل الممكنة للوقاية، الطرق والعجز، واأل

  .لتطوير النظم في توفير التعليم الصحي والخدمات الصحية لصحتهم ورفاهيتهملذوي األحتياجات الخاصة االجتماعية للصحة 

العامةالصحة   الكلية كلية العلوم الصحية القسم 

صحة 314  اسم المقرر المجتمع واإلدمان رمز المقرر 

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة االنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

 اختياري  تخصص  متطلب قسم   متطلب كلية   نوع المتطلب

صحة 273و  صحة 312 الرابعةالسنة من  الثانيالفصل  المتطلبات السابقة   المستوى 

 وصف المقرر:

ايضا يركز (. المحلية والدولية)شرح مقدمة عن طبيعة اإلدمان، واإلدمان الجسدي والنفسي، ومفهوم مرض اإلدمان، القوانين واآلنظمة الستخدام المخدرات يهذا المقرر 

الوقاية، وعالمات وأعراض  رقط وسيناقش(. الكحول، والمخدرات، والتبغ، والمنشطات، والماريجوانا، والمستنشقات)على تاريخ واسباب األدمان على سيبيل المثال

فة من دون وصفة طبية. والتعاطي لألدوية المصر التطرقوعالوة على ذلك، سيتم . على مستوى المجتمع واألسرة  وتأثيرهالتعاطي واإلدمان،   
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 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 331 صحة 3   رمز المقرر 
والوقاية وبائيات األمراض المزمنة 

 منها
 اسم المقرر

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة اإلنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية   نوع المتطلب

صحة 131 رابعةالسنة الاألول من  الفصل المتطلبات السابقة   المستوى 

 وصف المقرر:

وسوف يتعلم الطالب علم اوبئة األمراض . عليها للسيطرة والطرق المتبعة: هذا المقررصمم لتعريف الطالب على منهج الصحة العامة في وبائيات األمراض المزمنة 

لك معرفة خطراستخدام التبغ، والنظام وعوامل خطر االصابة بأمراض مزمنة محددة بما في ذهذه االمراض المزمنة، وطرق التدخل للتحكم األمراض المزمنة، ومراقبة 

الوقاية من األمراض المزمنة الرئيسية بما في ذلك مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكولسترول استعراض ثم سيتم . الغذائي، والتغذية، والنشاط البدني

.في الدم، وأمراض القلب واألوعية الدموية والجهاز التنفسي و الكلى  

 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 372 صحة 3   رمز المقرر 
إدارة األمراض والكوارث في الصحة 

 العامة
 اسم المقرر

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة اإلنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية   نوع المتطلب

صحة 231 رابعةالسنة الاألول من  الفصل المتطلبات السابقة   المستوى 

 وصف المقرر:

في  األنظمة ومراقبةحاالت للكوارث،  في حاالت الطوارئ، وإدارة الكوارث، وهيكله و تنظيم االستجابةيتعلم الطالب دور ومسؤولية الصحة العامة في س. في هذه المقرر

سيقوم الطالب ايضا . حاالت الكوارثفي اثناء حدوث التواصل والتخطيط  وكيفيةحاالت الطوارئ، وأنواع الكوارث وعواقبها، واالستجابة للحوادث المعدية والبيولوجية 

خطط فريضة الحج في المملكة العربية السعودية و التركيز على الحالة الصحية للحجاج اثناءسيتم و ب النظرية في حاالت الطوارئ المحتملة في الحجبتطبيق الجوان

 . الطوارئ الصحية المحتملة للحج والحشود

الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

صحة 373 صحة 3 رمز المقرر والطفلصحة األم  اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة اإلنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري تخصص  متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب

صحة 281و  صحة 271 لمتطلبات السابقةا رابعةال السنةاألول من  الفصل المستوى

 وصف المقرر:

لبعض مجاالت التركيز الرئيسية لألهداف اإلنمائية لأللفية مثل تحسين  للطالبرف هذه المادة الطالب بمبادئ وممارسات الصحة العامة لألمهات واألطفال وتعرض تع

تحسين صحة األم والطفل والحد  يتم التركيز على طرقصحة األم والحد من وفيات األطفال ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والمالريا و أمراض أخرى. 

شاف العبء العالمي للمرض، والتحديات / الحواجز والفرص في تخطيط وتطوير وتنفيذ نهج مبتكرة للصحة العامة لرفاه إلى استك ويهدف المقررمن الوفيات واالعتالل؛ 

ة في مجال الصحة العامة في المستقبل في معالجة القضايا المتعددة القطاعات المتعلقة بصح للعاملين الالزمةالمعارف والمهارات،  ايضا يوفر المقررصحة األم والطفل. 

 الصعيد العالمي. الطفل على الصعيد المحلي، واألم و
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 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 374 صحة 3   اسم المقرر تعزيز صحة الفم رمز المقرر 

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة اإلنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

 اختياري  تخصص متطلب قسم  متطلب كلية   نوع المتطلب

صحة 281و  صحة 212 لمتطلبات السابقةا  رابعةالسنة الالثاني من  الفصل   المستوى 

 وصف المقرر:

كافية ألهمية صحة الفم واألسنان على الللطالب الخلفية  المقرر يقدم. بشكل العام الفردصحة الفم هي عنصر أساسي في الصحة عموماً، و ذو أهمية حيوية في الحفاظ على 

يوفر هذا المقرر للطلبة بالمعرفة .  مثل الوقاية من األمراض والتغذية والنظام الغذائي ذات عالقة بصحة األسنان تغطية مواضيعبالمقرر  يقوم. الفرد والمجتمع مستوى

 .والمهارات والكفاءات  األساسية في معالجة المخاطر والعوامل السلوكية وأثرها على صحة الفم األساسية
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متطلبات المسارات -4

مسار علم األوبئة واإلحصاء الحيوي 

الصحة العامة القسم كلية العلوم الصحية الكلية

صحة 321 رمز المقرر اإلحصاء الحيوي التطبيقي اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة اإلنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص  متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب

اجتياز جميع مواد المستوى 

 السابع
السابقةالمتطلبات  رابعةالسنة الالثاني من  الفصل المستوى

 وصف المقرر:

وتشمل . وعلم األوبئة مع التركيز على المسائل اإلحصائية المطبقة لتحليل البياناتاألحصاء الحيوي تم تصميم  هذا االمقرر ليكون بمثابة جسر بين  معارف اساسيات 

العلوم الصحية، مثل تصميم الدراسة، االستدالل اإلحصائي، اختبارالفرصة باستخدام اختبارات عملية واقعية وغير  المواضيع تصميم وتحليل البيانات إلجراء البحوث في

مجموعة ) SPSSهذا المقرر سوف يغطي أيضا التطبيقات من األساليب اإلحصائية الحديثة باستخدام . المعرفة العميقة واالنحدار الخطي واالنحدار اللوجستي . واقعية

 .(سبةالحو

 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 332  اسم المقرر علم األوبئة المتقدم رمز المقرر 

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة اإلنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

اختياري  تخصص   متطلب قسم   متطلب كلية   نوع المتطلب

اجتياز جميع مواد المستوى 

 السابع
السابقةالمتطلبات  رابعةالسنة الالثاني من  الفصل   المستوى 

 وصف المقرر:

وسوف يبدأ من خالل تعريف الطالب على االستدالل السببي،  قياس الحادثة . في المجاالت الصحية المختلفة بشكل متقدم وسوف يركز هذه المقررعلى تطبيق علم األوبئة

ثم سوف ايضا يتم تعريف الطالب على أساسيات التحليل الوبائي للبيانات ، وتطبيقات علم األوبئة في مختلف المواضيع ومن . واألثر و وتكوين التزامن ، ومفاهيم التفاعل

.استخدام البيانات الثانوية، أساليب المجال، وعلم األوبئة االجتماعية، وعلم األوبئة للألمراض المعدية، وعلم األوبئة السريرية: الخاصة بما في ذلك  

العامةالصحة  القسم كلية العلوم الصحية الكلية

صحة 335 رمز المقرر مخاطر السرطان والوقاية منه اسم المقرر

3 ساعات االتصال 3 الساعات المعتمدة

اللغة اإلنجليزية  اللغة العربية  لغة التدريس

 اختياري  تخصص  متطلب قسم  متطلب كلية نوع المتطلب

اجتياز جميع مواد المستوى 

 السابع
السابقةالمتطلبات  رابعةالسنة الالثاني من  الفصل المستوى

 وصف المقرر:

نمط الحياة إلدخال الطالب إلى علم األوبئة في مرض السرطان واخطاره والوقاية منه. سوف يتعلم الطالب عن إمكانية الوقاية من السرطان بما في ذلك هذا المقرر مصمم 

، والوقاية من سرطان الثدي، والوقاية من سرطان  التبغ والتغذية عالقة بما في ذلك من السرطانإلى القواعد الوبائية للوقاية  التطرق، سيتم  والتدخالت الطبية والوقاية ،

.القولون والمستقيم، والوقاية من سرطان الجلد.
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 مسار )الصحة البيئة والمهنية(

 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 351 المقرررمز    اسم المقرر تقييم المخاطر الصحية والبيئية  

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة اإلنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

اختياري  تخصص   متطلب قسم   متطلب كلية   نوع المتطلب

اجتياز جميع مواد المستوى 

 السابع
رابعةالسنة الالثاني من  الفصل المتطلبات السابقة  المستوى 

 وصف المقرر:

وتحديد البدائل  وإمكاناتها لتسهيل تحليل القرارات اتخاذ  منهجيات مع التركيز على المخاطر البيئية الصحة العامة إدارةمن وجهة نظر يتناول هذا المقررتقييم المخاطر

 الخطرة التي للمواد ة، والمعايير البيئي التعرض وضع معايير في حدود وأمكانيات تقييم المخاطر واستخدام الطالب على فهم سيتعلم. العالجية إلدارة المخاطر المثلى

اآلثار  لتحديد لتقييم المخاطر البيئية، بما في ذلك أساليب األساسية المناهج وسيتم التركيز على. لهذه األغراض ومدى مالءمتها لتقييم المخاطر ةعلى الصح تشكل خطرا

.لتقييم المخاطر وانتقادهاأمثلة معينة  وسيتم تحليل .الصحية، ووضع نماذج من اآلثار الصحية، تقديرات المخاطر  

 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 361  اسم المقرر أساسيات السالمة رمز المقرر 

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة اإلنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

اختياري  تخصص   متطلب قسم   متطلب كلية   نوع المتطلب

اجتياز جميع مواد المستوى 

 السابع
رابعةالسنة الالثاني من  الفصل المتطلبات السابقة  المستوى 

 وصف المقرر:

. للعمالعلى  خطرةبينات العمل  ال تزال الدخل البلدان المنخفضة والمتوسطة في وخاصة وبيئة العمل والصحة المهنية للسالمةالتقدم والتحسن في مجال  من على الرغم

في مكان  والصحةالمفاهيم األساسية للسالمة ب للتعريف االمقرر هذا تم تصميم. كل عام العالم في جميع أنحاء والحوادث المهنية تحدث إصابات العمل من وهناك عدد كبير

والصحة  في مجال السالمة المبادئ األساسية وتأثيرها، األخاطر المهنيةبالموضوعات ذات العالقة  بعض يغطي هذا المقرر. المهنية معايير السالمة لتحسين العمل

.العملفي أماكن  معايير السالمة لتعزيز التنفيذية والتدابير المهنيةوالصحة  للسالمة المهنية، وتصميم إطار  

 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 362  اسم المقرر تعزيز الصحة في مكان العمل رمز المقرر 

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة اإلنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

اختياري  تخصص   متطلب قسم   متطلب كلية   نوع المتطلب

اجتياز جميع مواد المستوى 

 السابع
السابقةالمتطلبات  رابعةالسنة الالثاني من  الفصل   المستوى 

 وصف المقرر:

)تعزيز الصحة في مكان العمل  WHP ويتحقق ذلك من خالل . جهود أصحاب العمل والموظفين والمجتمع لتحسين صحة ورفاهية الناس في العمل يركز المقرر على دور

تمكين الخيارات الصحية، وتشجيع التنمية . وتشجيع مشاركة العمال في العملية برمتها لتعزيز الصحة في مكان العمل . تحسين تنظيم العمل وبيئة العمل: مزيج منوهو 

العديد من وبالصحة،باترتبط  التي االسبابمن  منظمة الصحة العالمية أعلنت مؤخرا أن مكان العمل هو(. 2015الوكالة األوروبية للسالمة والصحة في العمل )الشخصية 

  زاألمراض المزمنة
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 مسار تعزيز الصحة

 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 315  اسم المقرر تقييم برنامج الصحة العامة رمز المقرر 

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة اإلنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

اختياري  تخصص   متطلب قسم   متطلب كلية   نوع المتطلب

اجتياز جميع مواد المستوى 

 السابع
رابعةالسنة الالثاني من  الفصل المتطلبات السابقة  المستوى 

 وصف المقرر:

تطوير  لجميع مراحل جمع البيانات مهارات تطبيق سوف يتعلم الطالب. قياسهابرامج الصحة العامة وطرق  مخرجات تحديد بمبادئ للتعريف المقررهذه ا تم تصميم

 النتائج لتحليل النتائج لتنفيذ التغييرات على أساسإلى  تقييم االحتياجاتمن مرحلة ،  الصحة العامة برنامج

 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 375  اسم المقرر تعزيز النشاط البدني والصحة رمز المقرر 

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة اإلنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

اختياري  تخصص   متطلب قسم   متطلب كلية   نوع المتطلب

اجتياز جميع مواد المستوى 

 السابع
رابعةالسنة الالثاني من  الفصل المتطلبات السابقة  المستوى 

 وصف المقرر:

مختلفة من  فئاتل تعزيز النشاط البدني في القضايا المطروحة استكشاف مع جنبا إلى جنب والصحة العامة بين النشاط البدني دراسة العالقة هذا المقررهو الغرض من

 في الصحيةالسياسة  ، وشرح دور ووظيفة السلوك الصحي النشاط البدني، والتأثير لتغيير ممارسة لتحسين االساسية المفاهيم هذ المقرر في الموضوعات وتشمل. السكان

.وفي الفئات المستهدفة متنوعة في أماكن القائمة على البراهين لتعزيز النشاط البدني الممارسة النشاط البدني، وتطوير تعزيز  

 الكلية كلية العلوم الصحية القسم الصحة العامة

صحة 376 بالعمر اثناء التقدمتعزيز الصحة  رمز المقرر   اسم المقرر 

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال 3

اللغة اإلنجليزية   اللغة العربية    لغة التدريس

اختياري  تخصص   متطلب قسم   متطلب كلية   نوع المتطلب

اجتياز جميع مواد المستوى 

 السابع
السابقةالمتطلبات  رابعةالسنة الالثاني من  الفصل   المستوى 

 وصف المقرر:

الفرد واالمجموعات  من وجهة نظر إعادة التأهيل وتعزيز الصحة لدى كبار السن في أعمالوتطبيقها  دراسة معمقة إجراء من هذه المقرر للتمكين الطالب من يهدف

. العمر لمن تقدم بهم لجهود تعزيز الصحة  ذات الصلة والموارد ،التعرف على انظمة الخدمات المقدمةالقضايا،  وفهم يكتسب الطالب في هذا المقرر تقدير. والمجتمع

الفرد والمجموعات والمجتمع على مستويات التنمية وتقييم التأهيل وتعزيز الصحة لدى كبار السن لقياس وتحليل أدوات ذات الصلة قادرين على تقييم يكون الطالبس


