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 مشرف املقرر
 أ. سامل صاحل ابوزير
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 املكتب: عمادة الربامج التحضريية / الثقافة الصحية

 حسب اجلدول مكان احملاضرة حسب اجلدول وقت احملاضرة
 

 املقرر:أهداف 
 تعاليم الدين اإلسالمي املرتبطة ابلعادات الصحية واملعارف اجلسمية والنشاط البدين. تعزيز-1
 اجلوانب النفسية واالجتماعية اإلجيابية وتعزيزها من خالل اجلسم الصحيح والنشاط البدين املفيد. تنمية-2
 يرتبط ابلصحة واحملافظة عليها. وابألخص ماعناصر اللياقة البدنية  تنمية-3
 املهارات احلركية عن طريق حث الطالب على املشاركة يف األنشطة الرايضية. تنمية-4
 على العادات احلميدة وتفسريها بشكل علمي. التأكيد-5
 .وجتنبهالرتكها  ودعوة الطالبخماطر العادات السيئة  بيان-6
 ليت تعود ابلنفع عليه وعلى من حييط به.الطالب ابملعارف الصحية األساسية ا تسليح-7
 يدرك الطالب أمهية ومبادئ املمارسات الصحية الوقائية. أن-8
 يتعرف الطالب على كيفية تقييم لياقة جسمه ولياقة غريه ابستخدام معادالت وطرق حسابية خمتلفة. أن-9

 على أهم األمراض وأكثرها شيوعاً ومعرفة التدابري الوقائية. التعرف-10
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 :التقويم: اجلدول التايل يوضح توزيع الدرجات هلذا املقررآلية  
 

 التفاصيل الدرجة آلية التقومي م

 درجات 10 احلضور 1
يف احلضور خالل الفصل  ـ/ ـةالطالبنضباط مدى ا

 الدراسي
 مدى التفاعل واملشاركة يف احملاضرة واألنشطة درجات 10 املشاركة والتفاعل 2

 على األقل 2عدد االختبارات  درجة 50 اختبارات قصرية  3

 ستا//ةبتنسيق ومتابعة األورقة حبثية  ـ/ ـةالطالبيعّد  درجة 20 واملناقشةعرض الورقة حبثية +  4

 الحقاً  ـ/ ـةيبّلغ الطالب درجات 10 تطبيق عملي 5
 درجة 100حتسب الدرجة الكاملة من  درجة 100 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 تعليمات:
  بدء احملاضرة. دقائق من 5احلضور إلزامي هلذا املقرر، وسوف يتم التحضري يف بداية أول 
 حمروم" يف كشف رصد  /ـاله دــة، ويرصالطالبـ/من عدد احملاضرات سوف يتم حرمان  %20 ـ/ــةإ/ا وصلت نسبة غياب الطالب"

 الدرجات.
 داخل قاعة االختبار /ةآخر أثناء شرح األستا/ ـ/ـةمينع منعاً اباتً استخدام اجلوال أو التحدث مع طالب. 
  من "مركز بيع الكتب يف العمادة" ميكن احلصول عليها واليتإحضار الكتاب املقرر  الطالبـ/ــةجيب على. 
  حاولـ/ـت ، وإ/ا التقدم لالمتحان بنفسه ـ/ـةعلى الطالب كما جيبتقدمي الواجبات والتكليفات يف املوعد احملدد لذلك،   طالبـ/ــةعلى كل

 تصة ابلعمادة.عقوبة الغش وحيال إىل اللجنة املخ ه/ـاسوف يطبق حبق الغش
  خاصة فعليه مراجعة وحدة اإلرشاد األكادميي يف العمادة وإبالغهم بذلك. أو رعايةخدمات  إىل الطالبـ/ــة احتاجإ/ا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 : هـ4014 الثاني على األسابيع خالل الفصل الدراسي الثقافة الصحيةتوزيع مقرر مهارات 

 املوضوع التاريخ األسبوع

 األول
 استقبال الطالب والتعريف ابملنهج هـ30/4/1440
 م6/1/2019

 الثاين
 الوحدة االوىل )الصحة ومنط احلياة الصحي( هـ7/5/1440

Health and Healthy Lifestyle 13/1/2019م 

 الثالث
 الوحدة الثانية )جسم االنسان( هـ14/5/1440

Human Body 20/1/2019م 

 الرابع
 الوحدة الثانية )جسم االنسان( ..متابعة هـ21/5/1440

Human Body 27/1/2019م 

 اخلامس
 الوحدة الثالثة )الغذاء والتغذية( هـ28/5/1440

Food and Nutrition 3/2/2019م 

 السادس
 الوحدة الرابعة )العادات الصحية السيئة( هـ5/6/1440

Poor Health Habits 10/2/2019م 

 السابع
 الوحدة اخلامسة )االمراض املنقولة جنسيًا( هـ12/6/1440

Sexually Transmitted Diseases 
 (1)اختبار قصري

)Quiz 1) 17/2/2019م 

 الثامن
 Prevention of الوحدة السادسة )امراض العصر والوقاية منها( هـ19/6/1440

Common Diseases in Today's World 24/2/2019م 

 التاسع
 Prevention متابعة.. الوحدة السادسة )امراض العصر والوقاية منها( هـ26/6/1440

of Common Diseases in Today's World 3/3/2019م 

 العاشر
 الوحدة السابعة )الصحة النفسية( هـ3/7/1440

Mental Health 10/3/2019م 

 احلادي عشر
 الوحدة الثامنة )اللياقة البدنية( هـ10/7/1440

Physical Fitness 17/3/2019م 

 الثاين عشر
 الوحدة التاسعة )االسعافات االولية( هـ17/7/1440

First Aid 24/3/2019م 

 الثالث عشر
 عمليةال اتتطبيقال هـ24/7/1440
 م31/3/2019

 الرابع عشر
 الوحدة التاسعة )االسعافات االولية(متابعة..  هـ2/8/1440

First Aid 7/4/2019م 

 اخلامس عشر
 (2)اختبار قصري  تقييم الورقة البحثية ومناقشتها هـ9/8/1440

)2 Quiz) 14/4/2019م 
 

 ..وابهلل التوفيق


