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 برنامج شأة الن

 

 جفي  خمٍسعلبسهامج ا، لرلً يهدف اللؼاع الصحيميىهاث الخمٍسع مً أهم ٌعد كؼاع 
ً
 وعملُا

ً
 علمُا

ً
إلى إعداد وىادز مؤهلت جأهُال

ظعى اللؼاع الصحياالخخُاحاث الصحُت اإلاخغيرة لخخىاهب مع الخؼىز الخلجي والعلمي الري ٌشهده ب   الباث الؼ صوٍدإلى ج البرهامج. َو

 خخصصُت و العامت ذاث الصلت.لالعدًد مً اإلالسزاث امً خالٌ دزاطت و اإلاهازاث الاطاطُت للمهىت باإلاعسفت الالشمت 

 رسالة البرنامج
اثٌظعى  إلى جدلُم زطالت الجامعت واليلُت في جؼبُم معاًير الجىدة  بسهامج الخمٍسع اإلالدم بيلُت العلىم الؼبُت الخؼبُلُت باللٍس

س فى لكادزة عفي العملُت الخعلُمُت وخدمت اإلاجخمع؛ مً خالٌ إعداد وىادز صحُت مخميزة في مجاٌ الخمٍسع؛  ى اإلاىافظت والخؼٍى

ٌظعي البرهامج هرلً إلى إهظاب جلً اليىادز اإلاعازف الاطاطُت واإلاهازاث الخلىُت لخلبُت والبدثي  الصحي والخعلُمياللؼاع 

 اخخُاحاث طىق العمل اإلادلُت.

 البرنامج رؤية
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جين ل ي والعالمياإلاظخىي اللىمي وؤلاكلُم علىإلى اللُام بدوز حعلُمي مخميز  الخمٍسع بسهامج ؼمذً ِظاهم في إعداد أحُاٌ مً الخٍس

ب اإلاظخمس واللُام  علىًدظمىن باللدزة  الخجدًد وؤلابداع والخعامل مع ألاطالُب الخىىىلىحُت اإلاعاصسة مً خالٌ الخعلُم والخدٍز

 الجمُع. لخمٍسع والتي جخدمفي مجاٌ ا باألبداث العلمُت اإلاخميزة

 البرنامج:هداف أ
 الخمٍسع الى: ٍىض علىمالس بي يهدف بسهامج 

ت وعلي ى مً شأنها إعداد و جلدًم خبراث علمُت -0 ادز كادزة علي جلدًم زعاًت جمٍسظُت شاملت لألفساد بمخخلف اإلاساخل العمٍس

اث الصحت واإلاسض مبيُت علي جدلُل وجددًد الاخخُاحاث الجظماهُت والىفظُت والبُئُت للفسد وألاطسة  حمُع مظخٍى

 واإلاجخمع.

م الصحي بغسض الا اإلاعلىمااطخخدام  -2  زجلاء بصحت وزفاهُت ألافساد واإلاجخمع.ث والخلىُت الحدًثت بالخعاون مع الفٍس

اث وأبداث علىم الخمٍسع والعلىم ألاطاطُت والاحخماعُت وؤلاوظاهُت هأطاض للممازطت الخمٍسظُت اإلاهىُت. -3  جؼبُم هظٍس

 ت الطخدداث الخغُير في السعاًت الصحُت.جؼبُم الخعلُم اإلاظخمس لخىمُت اللدزاث الراجُت واإلاهىُ -4

م الصحي ومىظماث اإلاجخمع إلاالالتزام باإلاظئىلُت ا -5 هىُت في اإلاشازهت في جخؼُؽ وإدازة السعاًت الصحُت بالخعاون مع الفٍس

 لخلبُت الاخخُاحاث الصحُت للمجخمع وجىمُت السعاًت الصحُت.

 لخمٍسظُتخداث الخغُير اإلاالبم لالزجلاء بىظم جلدًم العىاًت ااطخخدام مىهج البدث العلمي وجؼبُم هخابج البدىث في إ -6

ص وجىمُت مهازاث الاجصاٌ وأخالكُاث اإلاهىت واإلاىاكف ؤلاوظاهُت للؼ   -7  الباث.حعٍص

 نواتج التعلم للبرنامج
 إظهاز اإلاعسفت اإلاخخلفت بالسعاًت الخمٍسظُت في الخخصصاث اإلاخخلفت بشيل واضح. .1

 اإلاخعللت ببيُت ووظُفت حظم ؤلاوظان بدكت. سطُهواإلاوصف الخصابص الؼبُعُت  .2

س العلىم ا .3  ؼبُت وؤلاوظاهُت في مجاٌ السعاًت الخمٍسظُت بشيل فعاٌلجبًر

 الخخؼُؽ لسعاًت مخخصت وكابمت على ألادلت وشاملت للمسض ى واإلاجخمعاث التي حعاوي مً مشاول صحُت مخخلفت .4

 افُت وألاخالكُتإظهاز السعاًت الخمٍسظُت فُما ًخعلم باللظاًا الثل .5

 ل اإلاظؤولُاث أثىاء اإلامازطاثماطخخدام اإلاهازاث اللُادًت في صىع اللساز وجد .6

 إظهاز جلىُاث الاجصاٌ اإلااهسة مخعددة الخخصصاث أثىاء السعاًت الخمٍسظُت .7

 الخىىىلىحُا الحدًثت في البدث العلمي والخىاصل مع الجهاث ذاث العالكت في مجاٌ العمل اطخخدام .8

ت آلامىت.س مُت واإلاعاًير الخلىُت ألاخسي الالشمت للممازطاث الظاهاث السكخظاب البُ .9  ٍٍس

 إهخاج زعاًت جمٍسظُت فعالت وفًلا إلاعاًير ممازطاث الخمٍسع ألاطاطُت والعلىم الؼبُت .10
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ت .11 ٍس  اجخاذ الاخخُاػاث الىكابُت وميافدت العدوي وجدابير الظالمت عىد إحساء اإلامازطت الظٍس

 

 رنامجمواصفات خريجي الب
جه بسهامج الخمٍسع كادزه علي:  خٍس

 السعاًت الخمٍسظُت العامت والخاصت. ٌاهدظاب اإلاعسفت في مجا

 الاطخفادة مً خبرتها الىاطعت ومهازاتها لخيىن كادزة على العمل بشيل مظخلل في مساهص السعاًت الصحُت.

 الخفىير اإلاظخلل اإلاعلٌى والخأمل

س اإلاعسفت الراجُت والبصيرة ل   وعابالتهم. ىبىاء عالكاث حُدة مع اإلاسض  ظهاز صىزة شاملت لإلوظان جمىنها مًجؼٍى

 الخصسف بشفافُت بسوح اإلاظؤولُت وألاخالق في الظسوف الصعبت 

 اطخخدام مهازاث خل اإلاشىالث واجخاذ اللساز في الخخؼُؽ واللُادة والخيظُم للسعاًت الصحُت.

 ي السعاًتالاجصاٌ الخالفي واإلاىثىق بين اإلاسض ى وملدم

 ًير الدولُتاجلدًم زعاًت جمٍسظُت بمظخىي منهي عالي ًخفم مع اإلاع

ت مميزة في مجاٌ الخمٍسع. العمل  ببِئت حعلُمُت كٍى

  مجاالت عمل خريجي البرنامج

 ا/ اللؼاع الحيىمي :

 / وشازة الخعلُم  :_1       

 معُد في الجامعاث  -               

 في الجامعاث مظاعد باخث -              

 أخصاةي جمٍسع في الجامعاث  -             

 مدزب للؼالب في اإلاظدشفُاث واإلاساهص الصحُت -             

 أخصاةي جمٍسع بالصحت اإلادزطُت -             

 / وشازة الصحت :2

 أخصاةي جمٍسع في اإلاظدشفُاث الحيىمُت واإلاساهص الصحُت   -        

 -الاحخماعُت : / وشازة الشئىن 3     

 اث اإلاعاكين ودوز الخأهُل الشامل ُأخصاةي جمٍسع في دوز اإلاظىين وحمع -          

 -وشازة الدفاع : -4

ت ومظدشفُاث كىي الامً  -         أخصاةي جمٍسع باإلاظدشفُاث العظىٍس
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 الجمعُاث الخؼىعُت الحيىمُت  -5

 أخصاةي جمٍسع بجمعُت الهالٌ الاخمس الظعىدي  -   

 -اللؼاع الخاص : -6

 عُاداث اللؼاع الخاصو أخصاةي جمٍسع بمظدشفُاث ومظخىصفاث  -      

 اإلاىظماث الخؼىعُت غير الحيىمُت  -7

 أخصاةي جمٍسع باإلاىظماث الخؼىعُت غير الحيىمُت      

 شروط القبول بالبرنامج  

 حامعت الجىف. اطدُفاء الظىابؽ اإلاىظمت لهرا الشان وفلا للمعمٌى به بلىابذ و كىاهين -1

ا -2 ًً  وعللُا أن ًيىن الؼالب طلًُما حظد

تالؼالب عً لدًس جًلل  الا   -3  حُد حدا في اللغت ؤلاهجليًز

 أطاطُاث علىم الحاطبب علي دزاًه  -4

 الخىاصل بيشاغ وفعالُتالؼالب له كدزه علي  -5

 لدًه السغبت الياملت في دزاطت وممازطت الخمٍسع -6

 نظام الدراسة بالبرنامج

 . والظاعاث بالبرهامج مىضحه بالجدٌو الخالياالهخظامج الخمٍسع بامدزاطت ببرهال

ت: -1  اإلاخؼلباث ؤلاحباٍز

ت مً مجمىع الظاعاث اإلاعخمدة مخؼلب  مجمىع طاعاث الخؼت الدزاطُت اليظبت اإلائٍى

 %13 18 حامعت

 %24 34 ولُت

 %63 84 كظم

اإلاجمىع الىلي 

 للظاعاث واليظب
136 100% 

 

 مدة الدراسة

جؼبُلي إولُيُيي، مدتها أزبع طىىاث دزاطُت بىظام الفصٌى الدزاطُت و  هظسي بشيل باللظم الدزاطت  الخمٍسعبسهامج  ملدٍو

اث) بُت،  ، حعلبها طىت(ثمان مظخٍى الؼالبه بعدها مازض خ؛ لعلىم الخمٍسع بعدها دزحت البيالىزٍىض في  تمىذ الؼالبجامخُاش جدٍز

  ت جمٍسع .اإلاهىت بمظمى أخصابُ

 اختيار التخصص
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 بسهامج الخمٍسع هى بسهامج عام والؼالبه جدزض حمُع الخخصصاث دون اخخُاز 

 خطة الدراسيةال

 ٌ  اإلاظخىي ألاو

 

 اإلاظخىي الثاوي

ً( مظمى اإلالسز  ز اإلالس  ً( مظمى اإلالسز  اإلالسز  اإلاخؼلب وخداث)هظسي,عملي,جماٍز  اإلاخؼلب وخداث)هظسي,عملي,جماٍز

  (0+0+2)2 اإلادخل إلى الثلافت ؤلاطالمُت طلم 101  (0+0+3) 3 وادًمي. ملدمت الخؼاب ألا هجم 101

اء عامت فيز 101 س هجم 102  (0+2+3) 4 فيًز  هجم 101 (0+0+3) 3 ملدمت لىخابت الخلاٍز

ع 101 ت هُم 106  (2+0+2)3 1 خظاب الخفاطل والخيامل ٍز  هُم 105 (0+0+2)2 هُمُاء عظٍى

  (0+2+3)4 خُىان عام خين 106  (0+0+2) 2 الىُمُاء العامت هُم 105

  (0+2+1)2 مصؼلحاث ػبُت هجم 125  (0+2+3)4 ملدمت في بسمجت الحاطباث عاٌ 101

ع 101 (0+0+2)2 علم ؤلاخصاء الحُىي اإلاخلدم صحت 221  (0+0+2)2 ٍتى مهازاث لغ عسب 101  ٍز

 جًُ 227    
جؼبُلاث الحاطب آلالي للعلىم 

 الصحُت
 عاٌ 101 (1+2+0)2

 وخدة 18 اإلاجمىع

 

 

 

  وخدة 17 اإلاجمىع

 اإلاظخىي السابع اإلاظخىي الثالث

ً( مظمى اإلالسز  اإلالسز  ً( مظمى اإلالسز  إلالسز ا اإلاخؼلب وخداث)هظسي,عملي,جماٍز  اإلاخؼلب وخداث)هظسي,عملي,جماٍز

س العسبي عسب 103   (0+0+2)2 ؤلاطالم وبىاء اإلاجخمع طلم 102  (0+0+2)2 الخدٍس

  (0+2+1) 2 الخمٍسع و السعاًت الصحُت جمع 115
 

  (0+2+2)3 أطع الخمٍسع جمع 122

  (0+4+2)4 ُم في الخمٍسعهمفا جمع 123  (0+2+3)4 اإلاُىسوبُىلىحُا الؼبُت ولً 212

 ولً 221
ذ  أطاطُاث علم الدشٍس

 ووظابف ألاعظاء
4 (3+2+0) * 

 

  (0+0+2)2 ألامساض اإلاعدًت صحت 231

ت الغرابُت صحت 262 * (0+2+1)2 مهً وهظم السعاًت الصحُت حتص 241   (0+2+2)3 الىُمُاء الحٍُى

 ولً 221 (0+2+2)3 علم ألامساض و وظابف ألاعظاء ولً 323    

  وخدة 17 اإلاجمىع  وخدة 14 اإلاجمىع

       خين 106هُم و  106هُم و  105* 

 اإلاظخىي الظادض اإلاظخىي الخامع

ً( مظمى اإلالسز  اإلالسز   اإلاخؼلب وخداث)هظسي,عملي,جماٍز

 

ً( مظمى اإلالسز  اإلالسز   اإلاخؼلب وخداث)هظسي,عملي,جماٍز

  (0+4+1)3 جمٍسع أمساض اليظاء جمع 352  (0+0+2)2 مبادا خلىق ؤلاوظان  طلم 105

  (0+0+3)3 الىمى و الخؼىز  جمع 353 جمع 122 (0+6+1)4 اللُاض الصحي جمع 230

 جمع 245 (0+6+1)4 جمٍسع الحالت الحسحت جمع 356 جمع 230 (0+6+1)4 لخمٍسع الؼبي الجساحيا جمع 244

 جمع 471 معج 230 (0+6+1)4 الىىاحي ؤلاولُيُىُت للخمٍسع جمع 245
الاخخالفاث الاحخماعُت الثلافُت 

 اإلاخعللت بالصحت 
2(2+0+0)  

ت هُل 366   (0+6+1)4 الؼىازا  جمٍسع زعاًت جمع 488  (0+0+2)2 علم ألادٍو

      (0+0+2)2 الاجصاالث في السعاًت الصحت جمع 485

  وخدة 16 اإلاجمىع  وخدة 18 اإلاجمىع

 اإلاظخىي الظابع

 

 مًااإلاظخىي الث

ً( مظمى اإلالسز  اإلالسز  ً( مظمى اإلالسز  اإلالسز  اإلاخؼلب وخداث)هظسي,عملي,جماٍز  اإلاخؼلب وخداث)هظسي,عملي,جماٍز

  (0+0+2)2 أطاطُاث الىظام الظُاس ي في ؤلاطالم طلم 104   (0+0+2)2 ام الاكخصادي في ؤلاطالمالىظ طلم 103 

 جمع 363 (0+4+2)4 جمٍسع صحت اإلاجخمع و الصحت العللُت جمع 472 صحت 262 (0+0+3)3 أطع الخغرًت صحت 226

  (0+6+1)4 ُت ألاولُتجمٍسع السعاًت الصح جمع 473 ولً 212 (0+0)+3 (1علم الىبابُاث ) صحت 234

ع جمع 361  جمع 474  (0+0+2)2 أطع الخعلُم و الخدَز
 مفاهُم في الخمٍسع الىفس ي 

 و الاحخماعي
2(2+0+0)  

 (0+4+2)4 مىمت و الؼفىلتألا جمٍسع  جمع 362
جمع  363

 مسافم
ع جمع 487   (0+0+2)2 مفاهُم و بدىث في الخمٍس

 جمع 363
الىىاحي ؤلاولُيُىُت لخمٍسع 

 مىمت و الؼفىلتألا 
4(1+6+0) 

جمع  362

 مسافم
  (0+2+3)4 ؤلادازة و اللُادة في الخمٍسع جمع 489

 اإلاجمىع  وخدة 18 اإلاجمىع
 وخدة 18

 

 

 تشاريه للبرنامجاللجنه االس
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 االسم  المسمى الوظيفي 

 د. عبذالكرَن فذغبش الشرارٌ  رئُس قسن التورَض وهٌسق البرًبهج / رئُس ا  

 د. شبهٌذا عطُت هللا  الجىدة /شطر الطبلببث بسكبكب/ عضى ا  وهقررا للجٌت  هٌسقت وحذة

 وذ احوذ حجبزٌ د. سبهُت هح هٌسقت قسن التورَض ببلقرَبث / عضىا 

 أ.هحوذ حسُي رَبببث  هقرر لجٌت الجىدة/ عضى ا  

 ٌ د. الهبم عبذهللا الٌقشبٌذ جبهعت الولك عبذ العسَس / عضى ا  -عضى هُئت تذرَس 

استشبرٌ ورئُس وحذة العٌبَت الوركسة للكببر /هستشفً القرَبث 

 العبم/ عضى ا  
 د. عبذهللا بي هحوذ البخبرٌ 

 أ.فهذ عبذهللا الخبلذٌ  لصحُت الجىف/ عضى ا  تورَض /الشؤوى اهذَر إدارة ال

 َلٍ أ.عبذ الرحوي سالهه الرو هذَر إدارة التورَض/ هستشفً األهُر هتعب بسكبكب / عضىا 

هذَر الشؤوى اإلدارَت ببلعُبداث الشبهلت التخصصُت لقىي االهي ببلجىف 

 / عضى ا  
 أ.سبلن عبذالحكُن الٌصُرٌ 

 

 

 مجالمطبقة بالبرنااللوائح 

 لىابذ الجامعت ومنها 

  البده الدزاطه والاخخبازاث 

 البده جأدًب الؼالب 

 وثُلت خلىق الؼالب 

 الخدمات التي تقدم لطالب البرنامج:
 االرشاد األكاديمي والطالبي-أ

التي ىالث والصعىباث ًخم جددًد مشسف أوادًمي ليل مجمىعت مً الؼالب لإلشساف على حسجُل ومخابعت الخدصُل العلمي واإلاش

.ً  ًىاحهها الؼالب في العملُت الخعلُمُت ، وهرلً مخابعت الؼالب اإلاخعثًر

 إلاىطىعاث والخخؼُؽ الىظُفي.الخىحُه العام ، مثل الخىحُه واإلاشىزة في اخخُاز ا

 الخىاصل مع اإلاشسف في اللظم في خالت وحىد مشاول أو صعىباث في العملُت الخعلُمُت.

خعامل صىدوق شياوي لل .ؼالب ، ٍو
ً
 السبِع / اإلايظم مع الشياوي الىازدة طسا

 اطخبُان مصمم للؼالب فُما ًخعلم باإلالسزاث وأعظاء هُئت الخدَزع بعد ول فصل دزاس ي.

 شاوزاث بين الؼالب وألاطاجرة الفسدًت خالٌ طاعاث الدوام اإلالسزة.اإلا

 خلدم ألاوادًمي فعالت ومفُدة للؼالب.جِباث لخىحُه الوصف آلالُاث التي ًخخرها البرهامج للخأهد مً أن هره التر  

 وطع بسهامج إزشادي للؼالب الجدد.

 اطخبُاهاث لؼالب زطا كظم ؤلازشاد وؤلازشاد باللظم.
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 ادر التعلممص -ب
  ظها.َدز ًلىم بخ ( التي اإلالسزاث ) للملسز ًلىم ول عظى هُئت جدَزع بئعداد كابمت بالىخب الالشمت 

 لعمل كابمت واخدة. مُع أعظاء اللظمًخم ججمُع كىابم ح

 جلبل كابمت الىخب لعمادة اليلُت.

 بعد مىافلت العمُد ًخم اللبٌى في الجامعت.

 ازة مىكع اإلاىخبت ؤلالىترووي.اطخخدام اإلاىخبت السكمُت بالجام ب الؼالب على ٍش  عت وجدٍز

 األنشطة الطالبية-جـ
أوشؼت صفُت (ث الخاصه بالبرهامج هخىع مً الخدفيزي معظم الفعالُاواإلاشازهه ف ٌظمذ للؼالب ممازطه الاوشؼت الؼالبُت

 والصفُت (

 القاعات الدراسية والمعامل والتجهيزات-د
 مجهصه باإلاىدًالث واإلاداهُاث والىماذجمعامل مخخصصت  ًظم اللظم خمع

 معمل الخمٍسع الؼبي الجساحي .1

 معمل ؤلاطعافاث ألاولُت و الؼىازا  .2

 معمل جمٍسع ألاػفاٌ .3

 و الىالدةل جمٍسع اليظاء معم .4

 معمل اطاطُاث الخمٍسع .5

ىحد باليلُه عدد هبير مً اللاعاث الدزاطُه  داطساث إلااإلاجهصة بىطابل الخعلُم اإلاخىىعتوالحدًثت الللاءا ٍو

 التعليم اإللكتروني-هـ 

لُمُه خص العملُه الخععً الخعلُم الالىترووي بشيل طىىي إلاظاعده الؼالب في أي امس ً هميظمًددد اللظم اخد ألاعظاء 

ًثت في و ًلتزم اعظاء هُئت الخدَزع باهدظاب اإلاهازاث الاطاًت الالشمت للخعامل مع الخلىُاث الحدالالىتروهُه او هظام البالن بىزد 

 عملُت الخعلُم الالُىترووي عبر الدوزاث الخخصصُت و التي جلدم مً الجهاث اإلاخخصت .

 

 تم و هللا الموفق


