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 هـ 1438 الثانيالفصل الدراسي 

  م )2017 / 1 / 20ه ) ( 25/4/1438اخر تحدیث ( 

عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر المقرر ورقم رمز 
عدد ساعات 

االتصال 
المتطلب 
السابق 

 / مسار العلوم االنسانیة016 وقا
 / مسار العلوم التطبیقیة040وقا 
 / مسار اللغات والترجمة017وقا 
 / مسار العلوم االداریة018 وقا
 / مسار المعاهد العلمیة040وقا 

ال یوجد  1 1مهارات الثقافة الصحیة 

لمقرر االكادیمي لمشرف ال

 سالم صالح باوزیر. أ
sbawazeer@imamu.edu.sa 

 عمادة البرامج التحضیریة / الثقافة الصحیةالمكتب:
حسب الجداول الدراسیة مكان المحاضرة حسب الجداول الدراسیة وقت المحاضرة 

 
:   العامة للمقررهدافاال
- تعزیز تعالیم الدین اإلسالمي المرتبطة بالعادات الصحیة والمعارف الجسمیة والنشاط البدني. 1
- تنمیة الجوانب النفسیة واالجتماعیة اإلیجابیة وتعزیزها من خالل الجسم الصحیح والنشاط 2

البدني المفید. 
 بالصحة والمحافظة علیها. ما یرتبط و باألخص- تنمیة عناصر اللیاقة البدنیة 3
 المشاركة في األنشطة الریاضیة.  حث الطالب على- تنمیة المهارات الحركیة عن طریق4
- التأكید على العادات الحمیدة وتفسیرها بشكل علمي. 5
.  لتركها و تجنبهالطالبا و دعوة- بیان مخاطر العادات السیئة 6
 من یحیط به. ى- تسلیح الطالب بالمعارف الصحیة األساسیة التي تعود بالنفع علیه وعل7
- أن یدرك الطالب أهمیة ومبادئ الممارسات الصحیة الوقائیة. 8
- أن یتعرف الطالب على كیفیة تقییم لیاقة جسمه ولیاقة غیره باستخدام معادالت وطرق 9

حسابیة مختلفة. 
 - التعرف على أهم األمراض وأكثرها شیوعًا ومعرفة التدابیر الوقائیة.10

 
  



 

 توزیع مفردات المقرر على الفصل الدراسي

 الموضوع األسبوع الدراسي
ساعات 

 
 استراتیجیات التدریس المستخدمة

 عملي نظري

 - استراتیجیة المناقشة - 1 استقبال الطالب - و التعریف بالمنهج ه5/1438/ 12- 8 األول

 الوحدة االولى (الصحة ونمط الحیاة الصحي) ه5/1438/ 19- 15 الثاني
Health and Healthy Lifestyle 1 - استراتیجیة المحاضرة - 

 - العصف الذهني

 الوحدة الثانیة (جسم االنسان) ه5/1438/ 26- 22 الثالث
Human Body 1 - استراتیجیة المحاضرة - 

 - استراتیجیة المناقشة

 متابعة.. الوحدة الثانیة (جسم االنسان) ه5/1438-6/ 3- 29 الرابع
Human Body 1 - استراتیجیة المحاضرة - 

 - استراتیجیة المناقشة

 الوحدة الثالثة (الغذاء والتغذیة) ه10/6/1438- 6 الخامس
Food and Nutrition 1 - استراتیجیة المحاضرة - 

 - استراتیجیة حل المشكالت

 الوحدة الرابعة (العادات الصحیة السیئة) ه17/6/1438- 13 السادس
Poor Health Habits 1 - استراتیجیة المحاضرة - 

 - استراتیجیة حل المشكالت

 الوحدة الخامسة (االمراض المنقولة جنسیاً ) ه24/6/1438- 20 السابع
Sexually Transmitted Diseases 1 - استراتیجیة المحاضرة - 

 - استراتیجیة المناقشة

 Prevention of الوحدة السادسة (امراض العصر والوقایة منها) ه7/1438-2/6- 27 الثامن
Common Diseases in Today's World 1 - 

 - استراتیجیة المحاضرة
 - استراتیجیة حل المشكالت

 )1(اختبار قصیر 
Quiz 1)( 

 ه11/7/1438-2م       4/2017-8/3-30اجازة منتصف الفصل الدراسي االول       

 متابعة..الوحدة السادسة (امراض العصر والوقایة منها) ه16/7/1438- 12 التاسع
Prevention of Common Diseases in Today's World 1 - 

 - استراتیجیة المحاضرة
 - استراتیجیة حل المشكالت

 الوحدة السابعة (الصحة النفسیة) ه23/7/1438- 19 العاشر
Mental Health 1 - استراتیجیة المحاضرة - 

 - استراتیجیة حل المشكالت

الحادي 
 الوحدة الثامنة (اللیاقة البدنیة) ه8/1438-7/ 1- 26 عشر

Physical Fitness 1 - استراتیجیة المحاضرة - 
 - استراتیجیة حل المشكالت

الثاني 
 الوحدة التاسعة (االسعافات االولیة) ه8/8/1438- 4 عشر

First Aid 1 - طریقة التدریب العملي - 
 - تمثیل االدوار

الثالث 
 - استراتیجیة التدریب العملي 1 -  عملیةاتتطبیق ه1438/ 15/8- 11 عشر

 - التعلم التعاوني

الرابع 
 الوحدة العاشرة (البیئة الصحیة) ه22/8/1438- 18 عشر

The Healthy Environment 1 - استراتیجیة المناقشة - 
 استراتیجیة حل المشكالت- 

الخامس 
 - 1 تقییم الورقة البحثیة ومناقشتها ه1438/ 29/8- 25 عشر

 - استراتیجیة المناقشة
 )2(اختبار قصیر 
Quiz 2)( 

 



 

 الكتاب المقرر:
, عمادة البرامج التحضیریة, إعداد أعضاء هیئة التدریس بالقسم مهارات الثقافة الصحیة ( وقا ), 

ه.  1438 هـ- 1437 , السابعدار صجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة, اإل

 
:آلیة التقییم  

 

 الجدول التالي یوضح توزیع الدرجات لهذا المقرر
 الدرجة المستحقة نوع المتطلب م نوع المتطلب

 أداء فردي

  درجات10 الحضور- 1
  درجات10 المشاركة والتفاعل- 2
  درجة50 اختبارات قصیرة - 3

 أداء جماعي
  درجة20 ورقة بحثیة  -4
  درجات10 تطبیقات عملیة- 5

  درجة100 المجموع الكلي

  
 تعلیمات هامة

 .الحضور إلزامي لهذا المقرر •
. یسجل الطالب/ـه حرمان في المقرر% من عدد المحاضرات 20  بدون عذر / ـهإذا تعدت نسبة غیاب الطالب •
. یلتزم الطالب/ـه بإحضار الكتاب الجامعي معه بالمحاضرة •
 .الواجبات والتكلیفات في الموعد المحدد لذلك بتسلیم  یلتزم الطالب/ـه •
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 أ. سالم صالح باوزیر المشــــــرف االكــــــادیـــمي للمـــقرر:
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