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 ٍـ 9341/9331 االولالفصل الدراصي 

 املتطلب الضابل عدد صاعات االتصال املعتندة عدد الضاعات اصه املكزررمش املكزر

 / مضار العلوو االىضاىية610وقا 
 / مضار العلوو التطبيكية646وقا 

 / مضار اللغات والرتمجة610وقا 
 / مضار العلوو االدارية610 وقا
 / مضار املعاٍد العلنية646وقا 

 مغزف املكزر
 

     

 احملاضزة مكاٌ احملاضزةوقت 

 أٍداف املكزر:

 :املكزرالكتاب 

 

 :التكويه: اجلدول التالي يوضح توسيع الدرجات هلذا املكزرآلية 
 التفاصيل الدرجة آلية التكويه و

 توّضح الحكًا درجات 01 احلضور

 توّضح الحكًا درجات 01 املغاركة والتفاعل

 اختبارات قصرية وعددٍا 
 ( اختبارات3)

 01 اختبار )الكتاب( درجة 01

 01 االختبار االول

 01 االختبار الثاىي

 01 الورقة البحثية درجة 01 واملياقغةعزض الورقة حبثية + 

 01 واملياقغةعزض ال

 يبّلغ الطالب الحكًا درجات 01 تطبيل عنلي

 درجة 011حتضب الدرجة الكاملة مً  درجة 011 اجملنــــــــــــــــــــوع

 
 
 

 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم             

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 عنادة الربامج التحضريية    
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 تعلينات:
 

 

 

 

 

 

 ٍـ:/ االولعلى األصابيع خالل الفصل الدراصي  الثكافة الصحيةتوسيع مكزر مَارات 

 املوضوع التاريخ األصبوع

 اصتكبال الطالب والتعزيف بامليَج 0414/  02/ 22  -  2903/  94/ 2 األول

 الوحدة االوىل )الصحة ومنط احلياة الصحي( 0414/  02/ 24 - 2903/  94/  94 الثاىي
Health and Healthy Lifestyle 

 الوحدة الثاىية )جضه االىضاٌ( 0449/  90/  91 - 2903/  94/  01 الثالث
Human Body 

 متابعة.. الوحدة الثاىية )جضه االىضاٌ( 0449/ 90/  01 - 2903/ 94/  21 الزابع
Human Body 

 الوحدة الثالثة )الغذاء والتغذية( 0449/  90/  29 - 2903/  94/  19 اخلامط
Food and Nutrition 

 الصحية الضيئة(الوحدة الزابعة )العادات  0449/ 90/  22 - 2903/  09/  92 الضادظ
Poor Health Habits 

 الوحدة اخلامضة )االمزاض امليكولة جيضيًا( 0449/  92/  90 - 2903/ 09/  04 الضابع
Sexually Transmitted Diseases 

 (0)اختبار قصري
Quiz 1)) 

  0449 /92/  02 - 2903/  09/  20 الثامً

 Prevention of Common الوحدة الضادصة )امزاض العصز والوقاية ميَا( 0449/  92/  04 - 2903/  09/  23 التاصع
Diseases in Today's World 

 الوحدة الضادصة )امزاض العصز والوقاية ميَا(متابعة  0449/  92/  21 - 2903/  00/  94 العاعز

 الضابعة )الصحة اليفضية(الوحدة  0449/ 91/  94 - 2903/  00/  00 احلادي عغز
Mental Health 

 (البدىية اللياقة) الثامية الوحدة 0449/  91/ 00 - 2903/  00/  03 الثاىي عغز
Physical Fitness 

 (االولية االصعافات) التاصعة الوحدة 0449/  91/  03  -  2903/ 00/  20 الثالث عغز
First Aid 

 عنلية تطبيكات 0449/  91/  20 - 2903/  02/  92 الزابع عغز

 الوحدة التاصعة )االصعافات االولية(متابعة..  94/0449/  92  - 2903/  02/  94 اخلامط عغز
First Aid 

 تكييه الورقة البحثية ومياقغتَا 94/0449/  94  - 2903/  02/  01 الضادظ عغز
 (2)اختبار قصري
Quiz 2)) 


