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:الصف الثانوي المرحلة:  مبادئ العلوم   المادة: الثاني 
األسبوع في   عدد الحصص الصحية    5 

 ات المحتوى موضوع األسبوع 

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

 إلى 
 - هـ14/5/1444
 م 8/12/2022

 تاريخ الرعاية الصحية 
 االتجاهات ذات الصلة بقطاع الرعاية الصحية

 التكنولوجيا الصحية
 مرافق الرعاية الصحية                                                                       

 وكاالتهحوكمة القطاع الصحي و

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

 إلى
  -  هـ21/5/1444

 م 15/12/2022

 + الهيكل التنظيمي  الوكاالت التطوعية أو غير الربحية
 التأمين الصحي

 أثر المشكالت الناشئة على أنظمة التقديم 
 مدخل إلى مهن في مجال الرعاية الصحية

 مهن الخدمات العالجية

 (3األسبوع )
 -   هـ24/5/1444

 م 18/12/2022
 إلى 

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

 ال يدرج فيه توزيع                    األحد:                       

 2مهن الخدمات العالجية 

 مهن الخدمات التشخيصية 

 مهن المعلوماتية الصحية                                                    

 مهن خدمات الدعم                                                     

 (4األسبوع )
 -  هـ1/6/1444

 م 25/12/2022
 إلى 

  -    هـ5/6/1444
  م 29/12/2022

 مهن البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية                                       

 المظهر الشخصي 

 الصفات الشخصية 

 التواصل الفعال 

 2التواصل الفعال 

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

 إلى 
    -   هـ12/6/1444

 م 5/1/2023

 األفراد العالقات السليمة بين 

 العمل الجماعي 

 القيادة المهنية 

 اإلجهاد 

 إدارة الوقت 

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

 إلى  
  -  هـ19/6/1444

 م 12/1/2023

 المسؤوليات القانونية 

 2المسؤوليات القانونية  

 األخالقيات 

 حقوق المرضى 
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 المعايير المهنية 

 (7األسبوع )
 -   هـ22/6/1444

 م 15/1/2023
 إلى 

  - هـ26/6/1444
 م 19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:                            

 ال يدرج فيه توزيعاالثنين:                             

 تفسير أجزاء الكلمات 

 2تفسير أجزاء الكلمات  

 اختصارات المصطلحات الطبيةاستخدام 

 (8األسبوع )
 -  هـ29/6/1444

 م 22/1/2023
 إلى 

  م26/1/2023 -  هـ4/7/1444

 مراحل الحياة 

 2  مراحل الحياة 

 3  مراحل الحياة                                               

 4  مراحل الحياة 

 1احتياجات اإلنسان 

 (9األسبوع )
 -   هـ7/7/1444

 م 29/1/2023
 إلى 

  -   هـ11/7/1444
 م 2/2/2023

 2احتياجات اإلنسان 

 3احتياجات اإلنسان 

 المبادئ األساسية للتغذية 

 المغذيات األساسية 

 استخدام المغذيات +   الحفاظ على تغذية سليمة 

 (10األسبوع )
 -    هـ14/7/1444

 م 5/2/2023
 إلى 

 م9/2/2023    هـ18/7/1444

 إدارة الوزن 

 الحميات الغذائية العالجية 

 أنظمة المعلومات 

 الفحوصات التشخيصية 

 العالج 

 (11األسبوع )
 -   هـ21/7/1444

 م 12/2/2023
 إلى 

  -  هـ25/7/1444
  م 16/2/2023

 مراقبة المرضى 

 التعليم 

 البحث 

 التواصل 

 ملخص الفصل التاسع 

 (12األسبوع )
   - هـ28/7/1444

 م 19/2/2023

 إلى
  -  هـ3/8/1444

 م 23/2/2023
األربعاء  : يوم التأسيسإجازة 

 الخميس و

 3- 2- 1إثراءات الفصل  

 6- 5- 4إثراءات الفصل  

 9- 8- 7إثراءات الفصل  

 ال يدرج فيه توزيعاألربعاء:                            
 ال يدرج فيه توزيعالخميس:                            

 (13األسبوع )
 االختبارات 

 م26/2/2023 -  هـ6/8/1444
 إلى 

 -   هـ10/8/1444
 م 2/3/2023
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