
العلوم الطبية التطبيقية:كلية 

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2التحرير العربيعرب103-2اإلحصاء الحيوياحص3145مهارات الحاسبتقن140

-2صحة المجتمعصحه212-3علم األحياءحين2145مقدمة في الرياضياتريض140

-4الميكروبيولوجيا الطبيةكلن212-3فيزياء عامةفيز2145مهارات االنصالعلم140

صحه223-2مقدمة فى الكيمياء العضويةكيم8145(1)اللغة االنجليزيةنجم140
برمجة الحاسب االلي في الرعاية 

الصحية
س-/تقن2140

كلن224س-/نجم8140اللغة االنجليزية لألغراض الصحيةنجم145
أساسيات علم التشريح ووظائف 

األعضاء
س-/حين3145

-2اسس التغذيةصحه261

1815

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/صحه3334-2-علم الوبائياتصحه335س-/كلن2212االمراض المعديةصحه3231االحصاء الصحى للسكانصحه224

صحه225
تطبيقات الحاسب االلي في الرعاية 

الصحية
4الطرق العملية للتعليم الصحىصحه385س-/كلن3212-1-علم الوبائياتصحه3334

س       -/صحه282

س-/صحه382  

2الوقاية من امراض الحضارةصحه412-3-1-علوم البيئةصحه2371علوم صحيةصحه232
س       -/صحه334

س-/صحه371 

-2االفراط في استعمال المادةصحه413س-/صحه2212اصول التعليم الصحىصحه2382-1-اسس التعليم الصحيصحه282

3رعاية االمومة والطفولةصحه433-3المفهوم االجتماعي للتعليم الصحىصحه3383صحة الفردصحه311
س        -/كلن212

س-/كلن224

س-/صحه3282االسس النفسية للتعليم الصحىصحه3384النمو والتطورتمض353

1614

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

5: االصدار 

رئيسي: نوع اخلطة علوم صحة اجملتمعCHHE: التخصص  صحه اجملتمع: اخلطة الدراسية لقسم 

البكالوريوس:الدرجة 

-

مستوى: مس

السادس

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

-

متزامن: مسابق:س

اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

س-/صحه223

-

-

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل133:ساعات اخلطة 

س-/صحه212

-

معدل:مع 

اجملموع

الثالثالثاني األول

المتطلب

-

-

-

15

16

اجملموع

ساعات: سع



العلوم الطبية التطبيقية:كلية 

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

2أساسيات رعاية الطوارىءصحه2243تنظيم االسرةصحه436
س      -/صحه412

س-/صحه433

3التغذية والتثقيف الصحىصحه465

3الصحة المهنية والسالمهصحه472

س-/صحه2282التعليم الصحى لالسنانصحه3483مدخل نظم للتعليم الصحىصحه484

2التعليم الصحي في المدارسصحه485
س -/صحه282

س-/صحه385

س-/صحه2484ادارة التعليم الصحىصحه486

-3بحث في التعليم الصحىصحه2496التعليم الصحى للمستهلكصحه488

15

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

متزامن: م

رئيسي: نوع اخلطة علوم صحة اجملتمعCHHE: التخصص صحه اجملتمع: اخلطة الدراسية لقسم 

البكالوريوس:الدرجة 5: االصدار 

3التعليم الصحى فى الخدمات الصحيةصحه487

س       -/كلن212

س       -/كلن224

س-/صحه282

صحه438

جبارية 
إ

(1
)

سابق:س

السابع

16

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

مستوى: مس معدل:مع 

اجملموع

-

ساعات: سع

( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

الثامن

اجملموع

133:ساعات اخلطة 

متطلبات اجلامعة: الفئة 

س-/صحه261

س       -/صحه372

س-/صحه471
س        -/صحه383

س-/صحه384

اجملموع

المتطلب

س-/صحه282

4االعالم ووسائلة في التعليم الصحى

س      -/صحه383

س       -/صحه384

س-/صحه385


