


 
 هـ8/4/1444  التاريخ:               التوقيع:         د.أمل يحيى الجهيمي        االسم: 

 

:الصف  المرحلة:  األسبوع في   عدد الحصص  المادة:     
 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 (1األسبوع )
 - هـ10/5/1444
 م 4/12/2022

 إلى 
 - هـ14/5/1444
 م 8/12/2022

 الهيكلي ــ تركيب الجهاز الهيكلي الجهاز 
 1- 1تابع تركيب الجهاز الهيكلي+ تجربة  

 الهيكلي ــ أمراض الجهاز الهيكلي  الجهاز  وظائف 
 الجهاز العضلي ــ أنواع العضالت 

 

 (2األسبوع )
   -هـ17/5/1444
 م 11/12/2022

 إلى
  -  هـ21/5/1444

 م 15/12/2022

 تابع  أنواع العضالت 
 قوة العضلة الهيكلية  

 تقويم الفصل األول ــ اختبار مقنن 
 تركيب الجهاز العصبي ــ الخاليا العصبية 

 

 (3األسبوع )
 -   هـ24/5/1444

 م 18/12/2022
 إلى 

  -  هـ28/5/1444
 م 22/12/2022
 مطولة: األحد   إجازة

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                             

 2-1السيال العصبي+ تجربة  

 تنظيم الجهاز العصبي ــ الجهاز العصبي المركزي 

 الجهاز العصبي الطرفي 

 

 (4األسبوع )
 -  هـ1/6/1444

 م 25/12/2022
 إلى 

  -    هـ5/6/1444
  م 29/12/2022

 العقاقير ؟ تأثير العقاقير ــ كيف تعمل 

 تقويم الفصل الثاني ــ اختبار مقنن 

 جهاز الدوران ــ وظائف جهاز الدوران ــ األوعية الدموية 

 3- 1القلب +تجربة  

 

 (5األسبوع )
 م1/1/2023 -    هـ8/6/1444

 إلى 
    -   هـ12/6/1444

 م 5/1/2023

 مكونات الدم 

 فصائل الدم 

 التنفس ومسار الهواءالجهاز التنفسي ــ أهمية 

 3-2الحركات التنفسية ــ تجربة  

 

 (6األسبوع )
      هـ15/6/1444
 م 8/1/2023

 إلى  
  -  هـ19/6/1444

 م 12/1/2023

 الجهاز اإلخراجي  ــ أجزاء الجهاز اإلخراجي 

 أمراض الكلية

 تابع أمراض الكلية 

 تقويم الفصل الثالث ــ اختبار مقنن 

 هـ 1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي  المحتوى الدراسي على األسابيع في ال  توزيع
 



 
 هـ8/4/1444  التاريخ:               التوقيع:         د.أمل يحيى الجهيمي        االسم: 

 

 

 (7األسبوع )
 -   هـ22/6/1444

 م 15/1/2023
 إلى 

  - هـ26/6/1444
 م 19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                             

 ال يدرج فيه توزيع االثنين:                            

 الجهاز الهضمي ــ وظائف الجهاز الهضمي 

 1-4تابع  وظائف الجهاز الهضمي ــ تجربة  

 

 (8األسبوع )
 -  هـ29/6/1444

 م 22/1/2023
 إلى 

  م26/1/2023 -  هـ4/7/1444

 التغذية 

 تابع التغذية 

 جهاز الغدد الصم ــ آلية عمل الهرمونات 

 الغدد الصم وهرموناتها 

 

 (9األسبوع )
 -   هـ7/7/1444

 م 29/1/2023
 إلى 

  -   هـ11/7/1444
 م 2/2/2023

 2-4تابع الغدد الصم وهرموناتها ــ تجربة 

 تقويم الفصل الرابع ــ اختبار مقنن 

 جهاز التكاثر في اإلنسان ــ الجهاز التناسلي الذكري في اإلنسان 

 الجهاز التناسلي األنثوي في اإلنسان 

 

 (10األسبوع )
 -    هـ14/7/1444

 م 5/2/2023
 إلى 

 م9/2/2023    هـ18/7/1444

 ــ دورة الحيض   1-5تجربة  

 مراحل نمو الجنين قبل الوالدة ــ اإلخصاب 

 المراحل األولى لنمو الجنين 

 2-5المراحل الثالث لتكون الجنين ــ تجربة 

 

 (11األسبوع )
 -   هـ21/7/1444

 م 12/2/2023
 إلى 

  -  هـ25/7/1444
  م 16/2/2023

 الخامس ــ اختبار مقنن تقويم الفصل 

 جهاز المناعة ــ المناعة العامة )غير المتخصصة( 

 المناعة المتخصصة ) النوعية( 

 تابع المناعة المتخصصة ) النوعية( 

 

 (12األسبوع )
   - هـ28/7/1444

 م 19/2/2023

 إلى
  -  هـ3/8/1444

 م 23/2/2023
األربعاء  : يوم التأسيسإجازة 

 الخميس و

 الفصل السادس ــ اختبار مقنن تقويم 
 تعزيز مهارات الجانب العملي

 
 ال يدرج فيه توزيع األربعاء:                            
 ال يدرج فيه توزيع الخميس:                            

 (13األسبوع )
 االختبارات 

 م26/2/2023 -  هـ6/8/1444
 إلى 

 -   هـ10/8/1444
 م 2/3/2023

 االختبارات 


