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كـلمة الـعمید
رحب بكم 

.ة التطبیقیة في جامعة الملك فیصلكلیةالعلوم الطبیب

داخل حرم وتقع الكلیةم07/08/2011ھـ الموافق08/07/1432بتاریخ 5088رقم بموجب المرسوم الملكي تأسست الكلیة 
مما مستشفى التعلیميالبالقرب من المجمع الطبي ، كلیة الطب، كلیة الصیدلة األكلینیكیة ،كلیة طب األسنان والجامعة الرئیسي

وفر بیئة مثالیة للتعلم والتدریب في مختلف المھن الطبیة.ی

، علوم كلینیكیة، وھي: التمریض، المختبرات االالتطبیقیة في العلوم الطبیةوتمنح الكلیة درجة البكالوریوس في سبعة تخصصات
المعلومات الصحیة.، وإدارة وتقنیةعامةصحة الالالتخدیر، العالج التنفسي، التغذیة األكلینیكیة،

معالي مدیر إدارة الجامعة العلیا وعلى رأسھاك فیصل وبالدعم الال محدود منكلیة العلوم الطبیة التطبیقیة بجامعھ الملتحظى
الجامعة لتحقیق غایتنا األسمى في ھذه الكلیة وھي العمل وفق معاییر الجودة واالعتماد للمؤسسات التعلیمیة العالمیة ، ونسعى مع 

تضعھا في مصاف المؤسسات التعلیمیة محلیا وإقلیمیا لتصبح على توفیر بیئة أكادیمیة متمیزة ترتقى بالكلیة وكل منسوبي الكلیة
اإلطارات في مھن العلوم الطبیة التطبیقیة المختلفة وذلك من خالل البرامج األكادیمیة قادرة بمشیئة هللا على تخریج وتطویر

لتلبیة األحتیاجات تیة للسیر معاالنموذجیة، والبحث العلمي ومن خالل فتح قنوات التواصل والتفاعل مع المراكز الطبیة والخدما
نطمح إلعداد طالبنا وطالباتنا لمواجھة ھذا التحدي من خالل التركیز المتنامیة لخدمة المواطنین في الرعایة الصحیة المتغیرة. ولذا

لمسؤولیة وغرس مفاھیم التعلم مدى الحیاة، والتفكیر الناقد والقیادة والقدرة على تحمل ابرنامج التدریب المھنيعلى
االجتماعیة واألخالقیة.الصحیة

في تقدیم العدید من والمساھمةمنارة للتقدم العلمي في المجال الصحينسأل هللا عز وجل ,أن تكون ھذه الكلیة الناشئة
یھ المصلحة مع مثل ھذه الجھات لما فاالستشارات التطویریة للقطاعات الصحیة الحكومیة واألھلیة إیمانا منھا بأھمیة التواصل

رافدة من روافد خدمة المجتمع في بالدنا الغالیةالعامة وأن تكون

.ل هللا لكم ولنا التوفیق جمیعاَ أوختاماَ أس

عمید كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة

أ.د. حمدان بن ابراھیم المحمد
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نبذة عن الكلیة
07/08/1432تم

محافظة اإلحساء خاصة والمنطقة الشرقیة عامة من الكوادر الصحیة المتخصصة.

في الخریج للحصول على درجة البكالوریوس في أحد تخصصات العلوم الطبیة التطبیقیة،الكلیةتؤھل

لمعاییر الجودة واالعتماد األكادیمي في مطابقةأكادیمیةبیئة تعلیمیة متطورة ومحفزة وبرامج

التخصصات الطبیة المساعدة كالتمریض والصحة العامة وعلوم المختبرات االكلینیكیة والعالج 

من ینالخریجمما یمكن ،ي وعلوم التخدیر والتغذیة االكلینیكیة وادارة وتقنیة المعلومات الصحیةالتنفس

.التكیف مع بیئة عمل متقدمة تقنیا ودائمة
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الكلیةرؤیة

.في مجال العلوم الطبیة التطبیقیةالتعلیم والبحث العلمي الریادة في

الكلیةرسالة

في اإلرتقاء للمساھمة قدرة تنافسیة في مجال العلوم الطبیة التطبیقیةذات عداد كوادر متمیزة إ
للمجتمع.الخدمات الصحیة ب

أهداف الكلیة

.تقدیم برامج أكادیمیة طبقا لمعاییر الجودة واالعتماد األكادیمي

ذات مھارة عالیة قادرة على التنافس وتغطیة احتیاجات سوق العمل.عداد كوادر إ

 تنمیة البحث العلمي في القضایا الصحیة والبیئیة.المساھمة في

.تفعیل الشراكة المجتمعیة لتحقیق اإلثراء المتبادل مع المراكز البحثیة المتمیزة وقضایا المجتمع

القیم

اإلخالص في العمل

الجودة واإلتقان

القیادة والعمل بروح الفریق

التقید بأخالقیات المھن الصحیة

 واالبتكارالعطاء

التعلم المستمر
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االتصال

جامعة الملك فیصل
كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة

400ب: ص 
31982اإلحساء: 

1981/ تحویلھ: 5800000ھاتف: 
5886435مباشر:
5886439فاكس:

للتواصل مع الكلیة عبر البرید اإللكتروني

appliedmedical@kfu.edu.saEmail:
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األقسام العلمیة

: كاالتيوھي ةتحتوي الكلیة ضمن ھیكلھا التنظیمي المستقبلي إن شاء هللا سبعة أقسام أكادیمی

قسم التمریض-1

قسم الصحة العامة-2

قسم علوم المختبرات االكلینیكیة-3

قسم علوم التخدیر-4

التنفسيقسم العالج -5

قسم التغذیة اإلكلینیكیة-6

قسم إدارة وتقنیة المعلومات الصحیة-7

قسم التمريض:
یتمثل في تقدیم العنایة التمریضیة الفنیة المباشرة للمرضى في أفضل سبل الرعایة الصحیة عبر 

مختلف مراحل العمر سواء داخل المستشفیات أو خارجھا.

قسم المختبرات الطبية:

تعلیم الطلبة على إجراء التحالیل الدقیقة والسریعة للعینات الحیویة والمرضیة المتعلقة یھدف القسم إلى 

بالحالة الصحیة للمرضى وعلى فھم ما تعنیھ نتائجھا وكثیراً ما تمثل المعلومات المتحصل علیھا من 

المختبر الطبي الخطوة األولى في تعیین الحالة السریریة للمریض.

قسم علوم التخدير:
تقدیم العنایة الطبیة لجمیع المرضى قبل وأثناء وبعد العملیات الجراحیة وتقدیم الخدمات العالجیة 

وكذلك المساھمة في عالج والمزمنة،واإلشراف على أقسام العنایة المركزة، وعالج اآلالم الحادة 

.حاالت الوالدة الحرجة كجزء من عمل الفریق الطبي المتكامل
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ي:قسم العالج التنفس
یقوم أخصائي العالج التنفسي بالعمل في كافة أقسام المستشفى ومساعدة فرق اإلنعاش القلبي الرئوي 

.وكذلك في العنایة بمجاري التنفس الصناعي

قسم التغذية اإلكلينيكية:
تبرز أھمیة ھذا التخصص في كون قضیة التغذیة والِحْمَیة واحدة من أكثر القضایا مساسا بصحة 

وقد أصبحت التغذیة الصحیة والمتوازنة غایة یسعى لھا الناس من مختلف األعمار للحفاظ اإلنسان 

بإعداد الطالب على العمل في مجال التغذیة العالجیة في ھذا القسمیقوم. على صحتھم وسالمتھم

المستشفیات وتنفیذ برامج الرعایة الغذائیة للمرضى باإلضافة للمشاركة في برامج التوعیة الصحیة

الصحة العامةقسم
یھدف إنشاء القسم إلى تحسین نوعیة الرعایة الصحیة والعالجیة المقدمة للمرضى، ونشر الوعي 

بما ینعكس القطاعات الصحیة الصحي وتحسین صحة أفراد المجتمع، وتطویر الخدمات الصحیة في 

إیجابا على تعزیز الصحة.

قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية:
إدارة وتقنیة المعلومات الصحیة بتخطیط وجمع وتخزین واسترجاع ونقل المعلومات یختص مجال

الصحیة وذلك بھدف تحسین جودة الخدمـات الصـحیة وھذا المجـال یجمع بین العـلوم الصــحیة وتقنیة 

المعلومات والطرق الكمیة وإدارة الخدمات الصحیة.
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شروط االلتحاق بالكلیة

% فما أعلى.90الشھادة الثانویة العامة قسم العلوم الطبیعیة الحصول على -1

أن یكون الطالب أو الطالبة المتقدم حاصل على معدل خاص في المواد العلمیة واللغة -2

% فما أعلى.90االنجلیزیة 

تقدیم امتحان القدرات.-3

تقدیم االمتحان التحصیلي.-4

أفضلیة القبول لحدیثي التخرج من الثانویة العامة.-5

اجتیاز فحص لیاقة الطب المھنیة.-6

المقابلة الشخصیة.-7

مالحظة:

 لغة التعلیم في جمیع األقسام ھي اللغة اإلنجلیزیة باستثناء مقررات متطلبات الجامعة التي تدرس

باللغة العربیة.

 باالنتھاء من السنة التحضیریة یشترط أن یكون المعدل التراكمي للطالب أو الطالبة على األقل

.5من 3.50
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الدرجات العلمیة

ویكون الخریج التطبیقیةالعلوم الطبیة في درجــة البكالوریوستـمنح كلــّیة العلوم الطبیة التطبیقیة 

مؤھل للوظائف المشمولة بالئحة الوظائف الصحیة حسب تصنیفات الھیئة السعودیة للتخصصات 

أخصائي،تنفسيعالج أخصائي،تخدیرأخصائي،مختبرأخصائي ،تمریضأخصائيالصحیة:

الصحیة.إدارة وتقنیة المعلومات عامة، أخصائيصحة تغذیة، أخصائي

الخدمات العامة

االرشاد األكادیمي
مفھوم اإلرشاد األكادیمي.1

یمثل اإلرشاد األكادیمي ركًنا أساسًیا ومحورًیا في النظام التعلیمي، حیث یعد استجابة موضوعیة 

متغیرات اجتماعیة واقتصادیة وإنسانیة في صلب النظام وفلسفتھ التربویة، عالوة على كونھ لمواجھة 

یستجیب لحاجات الدارس لیتواصل مع التعلیم الجامعي الذي یمثل نًماء وطنیاً ضروریاً لتحقیق 

متطلبات الذات اإلنسانیة في اإلبداع والتمیز.

اإلرشادیة: المؤسسة التعلیمیة والطالب، ویعزز ھذا ویتمثل اإلرشاد األكادیمي في محوري العملیة 

الدور المرشد األكادیمي المختص الذي یعمل من خالل وحدة اإلرشاد األكادیمي طیلة السنة األكادیمیة. 

وتتكامل عملیة اإلرشاد األكادیمي بوعي وتفھم جمیع أطراف العملیة اإلرشادیة بھدف توجیھ الطالب 

فضل السبل بھدف تحقیق النجاح المنشود والتكیف مع البیئة الجامعیة.إلى انسب الطرق الختیار أ

مرشد أكادیمي لكل طالب.2

یقوم بتوجیھھ ومساعدتھ في دراستھ من بدایة السنة الجامعیة لكل طالب مرشداً أكادیمیاً الكلیةتخصص 

والساعات االلكترونيویستمر معھ حتى التخرج. یقوم المرشد باالتصال بالطالب بواسطة البرید 

ویبدأ بتوضیح طریقة الدراسة وأھم األمور التي ستساعده على أداء واجباتھ بصورة صحیحة المكتبیة

إن تعاون الطالب مع مرشده األكادیمي بشكل فعال سیضمن للطالب سھولة األولى.ومقبولة من المرة 

.الدراسة واالنتھاء منھا بأقصر فترة ممكنة
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األكادیمياإلرشادأھداف.3

العام على الطالب ومتابعة سیره الدراسي من بدایة التحاقھ بالكلیة وحتى تخرجھ وتوجیھھ اإلشراف-1

التوجیھ األمثل في حیاتھ الجامعیة.

الطالب في حل أي مشكلة أو مالحظة قد ترد إلى الطالب أو المرشد األكادیمي من أي مساعدة- 2

إدارة أو عمادة بالجامعة.

النصح والمشورة للطالب فیما یتعلق باألمور التالیة:تقدیم- 3

الغیاب

التأجیــــــــــــل

رغبة الطالب باالنسحاب من مقرر

رغبة الطالب االنسحاب من الكلیة

شرح متطلبات التخرج للطالب

المقررات.تسجیل (إضافة وحذف)الالطالب في عملیة توجیھ- 4

معلومات الطالب على نظاماإللكترونیة الخاصة بالحذف واإلضافة والمتوفرة الستمارةاتعبئة-5

)Banner.(
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الخدمات االلكترونیة

عن طریق البانردلیل تسجیل المقررات للطالب والطالبات المستجدین

بطباعة الجدول بعد تسجیلھفیما یلي الخطوات الصحیحة بدایة من الدخول على نظام البانر ألول مره وانتھاء 

الوصول الى نظام البانر عن طریق الرابط الخاص بنظام معلومات الطالب الموجود على الصفحة الرئیسیة یتم-1
لموقع الجامعة
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المرحلة األولى

:االعداد
:فإنك تحتاج إلى التالي-ألول مره فقط-عند دخولك على حسابك في نظام البانر

)أرقام9الجامعي (والمكون منرقمك -1

(208123456)مثال

)أرقام6السري (والمكون منالرقم-2

الحصول على الرمز السري لنظام التسجیل للطلبة المستجدین

السري الذي استخرج لك بواسطة النظامسوف یطلب منك النظام تغییر رقمك 

اختیارك)من أرقام6إلى رقم سري جدید (مكون من 
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ھذا السؤال ویجب مراعاة الدقة في واجابة علىبعد ذلك سوف تظھر لك شاشة أخرى تطلب منك تعیین، سؤال حمایة 
كتابة االجابة

:التاليیجب أن تتأكد أن معك 

:علىمرتبھ في جدول وتحتوي الفصل،المقررات التي ترغب في دراستھا ھذا 

 الـ أرقامCRNالخاصة بھا.

 موجود في الجدول العاموما ھالیوم والوقت حسب

أرقامCRN مقفلة علیكالشعبةإضافیة لنفس المقرر ولكن شعب أخرى في حال كانت
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المرحلة الثانیة

:التسجیل

برقمك الجامعي والرمز السريالدخول-1
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.والمكافئاتالطالب اختیار-2

التسجیل-3
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التسجیل الحذف/االضافة-4

..اختیار الفصل الدراسي المناسب-5
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للمقررات المختارهCRNارقامتظھر الشاشة التالیة التي یمكن من خاللھا ادخال-6

)التسجیلعلى الیمین ھي ضمانتسجیل ویبالمقررات (ظھور عبارةتنفیذاختیار-7

أخطاء التسجیلشرح-8

أخطاء:التالينرجو الدخول على الرابط 

~----------------------------------~

التسجیل؟كیف تعرف أنھ تم 
"الحالة"في العامود األول المسمى "تسجیل ویب"سوف تظھر عبارة

بعدھا الرجوع إلى القائمة وطباعة الجدول الدراسيویمكن 

~-----------------------------------~

:والحذفاالضافة 

حال رغبتھم في تغییر جداولھم شرط ان یكون ذلك واالضافة فيیمكن لجمیع الطالب والطالبات اجراء عملیة الحذف 
.المضافةالخاصة بالمقررات CRNوطبعاً ھذا یتم بإدخال أرقام الـ المعلن عنھا فقطالفترةخالل 

."تنفیذ"اختیارثم"العملیة"أو باختیار حذف المقرر من خالل الحقل 
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نظام الدراسة

التعلیمي بالكلیةالنظام-1

یتدرج الطالب في الدراسة وفقا للقواعد التي یقرھا مجلس الجامعة.

یتكون كل فصل من خمسة عشر أسبوع.،الكلیة ھو نظام فصليالنظام التعلیمي في 

ثالث سنوات ونصف باإلضافة إلى سنة امتیاز (وھي سنة تدریب إلزامیة الستكمال تدومالكلیةبرامج

متطلبات التخرج). 

واالعتذار عن الدراسةالمواظبة-2

لسریریة.والدورات احضور المحاضرات والدروس العملیةالمنتظم على الطالب / 1

من دخول االختبار النھائي إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي یحددھا مجلس الطالب یحرم /2

%) من المحاضرات والدروس العملیة المحددة لكل مقرر خالل الفصل 75الجامعة، على أال تقل عن (

.ررالدراسي، ویُعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغیاب راسباً في المق

رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول االختبار، شریطة یجوز لمجلس الكلیة أو من یفوضھ استثناء/ 3

%) من 50أن یقدم الطالب عذراً یقبلھ المجلس، ویحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على أال تقل عن (

المحاضرات والدروس العملیة المحددة للمقرر.

بار النھائي تكون درجتھ صفراً في ذلك االختبار، ویحسب تقدیره في الطالب الذي یتغیب عن االخت/ 4

ذلك المقرر على أساس درجات األعمال الفصلیة التي حصل علیھا.

إذا لم یتمكن الطالب من حضور االختبار النھائي في أي من مواد الفصل لعذر قھري جاز لمجلس / 5

اح بإعطائھ اختباراً بدیالً خالل مدة ال تتجاوز الكلیة، في حاالت الضرورة القصوى، قبول عذره والسم

نھایة الفصل الدراسي التالي، ویعطى التقدیر الذي یحصل علیھ بعد أدائھ االختبار البدیل.
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للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن یعد راسباً فیھ إذا تقدم بعذر / یجوز6

تقبلھ عمادة القبول والتسجیل بناًء على توصیة الكلیة وذلك قبل بدایة اختبارات نھایة الفصل بخمسة 

صیة مجلس الكلیة.أسابیع على األقل وفیما عدا ذلك یكون االعتذار بموافقة مجلس الجامعة بناًء على تو

من المقرراتاالنسحاب- 3

التالیة:یجوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفیذیة 

أ) أال یتجاوز األسبوع الثامن من بدایة الفصل الدراسي للمقررات الفصلیة 

ب) أال یقل عدد الوحدات الدراسیة المتبقیة عن اثنتي عشرة وحدة.

جـ) تتولى عمادة القبول والتسجیل بالتنسیق مع الكلیة النظر في حاالت االنسحاب المشار إلیھا في 

ب).الفقرتین (أ،

لمجلس الكلیة المختص أو من یفوضھ النظر في حاالت االنسحاب من المقررات لمن یقل عبئھ د)

الحد األدنى من العبء الدراسي عن الحد األدنى (بعد االنسحاب) وكذا من لم یتمكن من تسجیل 

الدراسي.

الدراسةتأجیل-4

یجوز للطالب التقدم بطلب تأجیل الدراسة لعذر تقبلھ الجھة التي یحددھا مجلس الجامعة على أال / 1

تتجاوز مدة التأجیل فصلین دراسیین متتالیین أو ثالثة فصول دراسیة غیر متتالیة حًدا أقصى طیلة بقائھ 

تثناء من ذلك، وال في الجامعة ثم یطوى قیده بعد ذلك، ویجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة االس

تحتسب مدة التأجیل ضمن المدة الالزمة إلنھاء متطلبات التخرج. 

یكون تأجیل الدراسة للنظام الفصلي حتى نھایة األسبوع الثاني من الفصل الدراسي./ 2

تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقدمھا لالعتذار عن االستمرار في الدراسة أو التأجیل أو االنسحاب 

بعض المقررات ویجوز لمجلس الكلیة أو من یفوضھ اشتراط موافقة ولي أمر الطالب.من 

استثناًء وبناء على موافقة مجلس –الطالبات المرافقات ألزواجھن المبتعثین خارج المملكة، یسمح لھن 

فصل بتأجیل الدراسة كحد أقصى خمس سنوات متتالیة على أن تتقدم بذلك قبل بدایة ال–الكلیة المختص 

المطلوب لبدایة التأجیل وعلى أن تحضر الطالبة ما یثبت مرافقتھا لزوجھا المبتعث من الجھات 
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الرسمیة، وتعتبر الطالبة التي تزید فترة تأجیلھا على خمس سنوات بسبب مرافقتھا لزوجھا المبتعث في 

إذا رغبت في حكم المنقطعة عن الدراسة، وال یحتسب لھا ما سبق أن درستھ من وحدات دراسیة، و

الدراسة تقدمت للجامعة كطالبة مستجدة، وتسري ھذه الحالة على الطلبة المرافقین لزوجاتھم.

عن الدراسةاالنقطاع-5

إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجیل یطوى قیده من الجامعة، / 1

أقل، وبالنسبة للطالب المنتسب یتم طي ولمجلس الجامعة طي قید الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة

قیده إذا تغیب عن جمیع االختبارات النھائیة لذلك الفصل دون عذر مقبول.

ال یعد الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي یدرسھا زائراً في جامعة أخرى. / 2

القیدإعادة-6

وسجلھ قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتیة:یمكن للطالب المطوي قیده التقدم بطلب إعادة قیده برقمھ / 1

وفق الشروط التالیة:یتقدم بطلب إعادة القید خالل أربعة فصول دراسیة من تاریخ طي القیدأن-أ

یوافق مجلس الكلیة الجھات ذات العالقة على إعادة قید الطالب.أن-ب

لتقدم للجامعة طالباً مستجداً مضى على طي قید الطالب أربعة فصول دراسیة فأكثر، فبإمكانھ اإذا-ج

دون الرجوع إلى سجلھ الدراسي السابق على أن تنطبق علیھ كافة شروط القبول المعلنة في حینھ 

ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفقاً لضوابط یصدرھا المجلس.

االستثناء –في حالة الضرورة –یجوز إعادة قید الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس الجامعة ال-د

من ذلك.

یجوز إعادة قید الطالب المطوي قیده إذا كان مفصوالً أكادیمیاً. ال-ھـ

لمجلس الجامعة إعادة قید الطالب إذا تجاوزت فترة االنقطاع أربعة فصول وفق الشروط التالیة:/ 2

تزید فترة االنقطاع على المدة النظامیة للبرنامج (الدرجة العلمیة) من تاریخ االنقطاع.الأ-أ

یكون االنقطاع بناًء على سبب مشروع یقدره مجلس الكلیة.أن-ب
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%) من الوحدات الدراسیة المسجلة.50أن یكون قد اجتاز الطالب بنجاح (-ج

).5() من 2.5أن ال یقل معدلھ التراكمي عن (-د

تعلیمیة أو تأدیبیة، أو الذي فصل من ال یجوز إعادة قید الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب/ 3

إعادة قیده أنھ سبق فصلھ لمثل ھذه األسباب فیَُعدُّ قیده جامعة أخرى ألسباب تأدیبیة، وإذا اتضح بعد

.القیدملًغى من تاریخ إعادة

الفصل من الجامعة-7

جامعة في الحاالت اآلتیة:یفصل الطالب من ال

، 5من 2.0إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالیة على األكثر النخفاض معدلھ التراكمي عن (-أ

ولمجلس الجامعة بناًء على توصیة مجلس الكلیة إعطاء فرصة رابعة لمن یُمكنھ رفع معدلھ التراكمي 

بدراستھ للمقررات المتاحة.

خالل مدة أقصاھا نصف المدة المقررة لتخرجھ عالوة على مدة إذا لم ینھ متطلبات التخرج -ب

إعطاء فرصة استثنائیة للطالب إلنھاء متطلبات التخرج األكادیمیةو للجنة الدائمة للشؤونالبرنامج، 

بحد أقصى ال یتجاوز ضعف المدة األصلیة المحددة للتخرج.

یجوز لمجلس الجامعة في الحاالت االستثنائیة معالجة أوضاع الطالب الذین تنطبق علیھم أحكام -ج

الفقرتین السابقتین بإعطائھم فرصة استثنائیة ال تتجاوز فصلین دراسیین على األكثر. 

ال یحتسب الفصل الصیفي ضمن الفصول التي تمنح فیھا إنذارات للطالب حال انخفاض المعدل.-د

التخرج-8

الدراسیة، على أال یقل معدلھ التراكمي یتخرج الطالب بعد إنھاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة

القسم المختص تحدید مقررات مقبول، ولمجلس الكلیة بناء على توصیة مجلس) أي بتقدیر 5من2عن (

.ورسوبھ في المعدلنجاحھ في المقرراتمناسبة یدرسھا الطالب لرفع معدلھ التراكمي وذلك في حالة
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نظام االختبارات و تقییم الطالب -9

ال تقل عن على أن لألعمال الفصلیة القسم درجةاقتراح مجلس یحدد مجلس الكلیة بناًء على/ 1

.للمقرر%) من الدرجة النھائیة30(

تحتسب درجة األعمال الفصلیة للمقرر بإحدى الطریقتین اآلتیتین/ 2

النشاط الصفي األخرى أو منھا جمیعاً أو من أو أنواعالشفھیة أو العملیة أو البحوثاالختبارات -أ

.األقلبعضھا واختبار تحریري واحد على

.اختبارین تحریریین على األقل-ب

یجوز لمجلس القسم الذي یتولى تدریس المقرر ، بناء على توصیة مدرس المادة ، السماح للطالب /3

ي مقرر في الفصل الدراسي التالي و یرصد للطالب في سجلھ األكادیمي تقدیر غیر باستكمال متطلبات أ

) و ال یحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدیر الذي یحصل علیھ ICمكتمل (ل) أو (

الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر، و إذا مضى فصل دراسي واحد و لم یغیر تقدیر غیر مكتمل 

) و یحسب ضمن Fبھ تقدیر راسب (ه) أو (لفسیستبد) في سجل الطالب لعدم استكمالھ IC(ل) أو (

.غاب عن االختبار النھائيو ال ینطبق ذلك على من المعدل الفصلي و التراكمي

تتطلب أكثر من فصل دراسي فیرصد للطالب تقدیر مستمر (م) مقررات األبحاثإذا كانت دراسة / 4

لطالب من دراسة المقرر یمنح التقدیر الذي حصل علیھ، وإذا لم یستكمل المقرر )، وبعد انتھاء اIPأو(

في الوقت المحدد فیجوز لمجلس القسم الذي یتولى تدریسھ الموافقة على رصد تقدیر غیر مكتمل (ل) 

) في سجل الطالب.ICأو (
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:مقرر كما یليتحسب التقدیرات التي یحصل علیھا الطالب في كل/ 5

التقدیرالدرجة المئویة
رمز 
التقدیر

وزن التقدیر 
)5من (

وزن التقدیر 
)4من (

5.04.0أ+ممتاز مرتفع100- 95

4.753.75أممتاز94إلى أقل من 90

4.53.5ب+جید جدا ً مرتفع89إلى أقل من 85

4.03.0بجید جدا ً 84إلى أقل من 80

3.52.5ج+جید مرتفع79إلى أقل من 75

3.02.0ججید74إلى أقل من 70

2.51.5د+مقبول مرتفع69إلى أقل من 65

2.01.0دمقبول64إلى أقل من 60

1.00ھـراسب60أقل من 

یكون التقدیر العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناًء على معدلھ التراكمي كاآلتي:

.4.00من 3.50أو 5.00من 4.50التراكمي ال یقل عن (ممتاز): إذا كان المعدل -أ

إلى أقل 2.75أو من 5.00من 4.50إلى أقل من 3.75(جید جداً): إذا كان المعدل التراكمي من -ب

.4.00من 3.50من 

إلى أقل من 1.75أو من 5.00من 3.75إلى أقل من 2.75(جید): إذا كان المعدل التراكمي من -ج

.4.00من 2.75

إلى أقل من 1.00أو من 5.00من 2.75إلى أقل من 2.00(مقبول): إذا كان المعدل التراكمي من -د

4.00من 1.75

) من 5.00) إلى (4.75تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (/ 6

الثانیة للطالب ) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف4.00) من (4.00) إلى (3.75) أو من (5.00(

) إلى أقل من 3.25) أو من (5.00) من (4.75) إلى أقل من (4.25الحاصل على معدل تراكمي من (

) عند التخرج.4.00) من (3.75(
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ویشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانیة ما یلي:

.أال یكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسھ في الجامعة أو في جامعة أخرى-أ

أن یكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاھا متوسط المدة بین الحد األدنى والحد -ب

األقصى للبقاء في كلیتھ.

%) من متطلبات 60أن یكون الطالب قد درس في الجامعة التي سیتخرج منھا ما ال یقل عن (-ج

التخرج. 

واحد، ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك.ال یجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررین في یوم/ 7

ال یسمح للطالب بدخول االختبار النھائي بعد مضي نصف ساعة من بدایتھ، كما ال یسمح لھ / 8

بالخروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدایتھ.

قب علیھا الغش في االختبار أو الشروع فیھ أو مخالفة التعلیمات وقواعد إجراء االختبار أمور یعا/ 9

الطالب وفق الئحة تأدیب الطالب التي یصدرھا مجلس الجامعة.

للطالب الذي یرغب في إعادة تصحیح ورقة إجابة االختبار أن یقدم طلب بذلك إلى عمید الكلیة أو / 10

من یفوضھ خالل أسبوعین من تاریخ إعالن النتیجة.

الموافقة على إعادة تصحیح الضرورة،في حاالت المقرر،لمجلس الكلیة التي تتولى تدریس / 11

أوراق اإلجابة خال ل فترة ال تتعدى بدایة اختبارات الفصل التالي.
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أخالقیات المهن الصحیة

أوالً : أخالق الكادر الصحي

االلتزام بالقسم-1

التحلي بمكارم االخالق-2

العرفان بالجمیل لمن علموه -3

االخرینان ال یخفي علما وان ال یتجاھل جھد -4

ان یكون قدوة في رعایة صحتھ والقیام بحق بدنھ ومظھره العام.-5

ثانیا: واجبات الكادر الصحي

اتجاه المریض-1

احترام المریض: االستماع لشكواه وفھم معاناتھ وعدم التعالي علیة-

بقدر الحاجة وفي وجود شخص عورتھ إالضمان خصوصیة المریض: عدم االطالع على -

ثالث.

یة ألشاملة: تخفیف أالمھ التزام الدقة في الفحص والتشخیص وصف العالج تقدیم الرعا-

المناسب للمریض وتقدیمھ لھ 

احترام استقاللیة المریض: ال یجوز العنایة بالمریض دون رضاه إال في الحاالت الطارئة -

وان ال یرغم على عالج معین دون موافقتھ وتقدیم البدائل لھ.

باألسالیب المناسبةذألكوتحري الصدق في تبصیر المریض بطبیعة مرضھ -

حمایة مصلحة المریض: تحري طرق العنایة المناسبة وعدم االمتناع عن تقدیم الرعایة -

مریض بحاجة لھا.أليالصحیة 

كتمان سر المریض: إال في الحاالت القضائیة او الحاالت اللي یؤدي كتمانھ الى ضرر -

یفوق افشائھ.

المعاملة بین جمیع المرضى وان ال یفرق بینھم في الرعایة ان یحرص على المساواة في-

الطبیة بسبب تباین مراكزھم االدبیة واالجتماعیة او بسبب مشاعره الشخصیة اتجاھھم او 

بسبب انتمائھم الدیني او العرفي او جنسھم او جنسیتھم او لونھم.
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اتجاه مھنتھ:-2

المھنةالحفاظ على شرف -

علمیا ومصرفیا من خالل االبحاثالمھنةاالسھام في تطویر -

المھنةالمحافظة على معاییر ممارسة -

یخل بأمانتھ ونزاھتھ في تعاملھ مع المریضاالبتعاد بكل ما-

وأصولھا.المھنةتجنب السعي الى الشھرة على حساب اخالقیات -

اتجاه المجتمع:-3

هان یكون عضوا حیویا في المجتمع ویتعامل معھ ویؤثر فیھ ویھتم بأمور-

في الحاالت الساریة علیھ االبالغ عنھا للجھات المختصة-

مساعدة المجتمع في التعامل االیجابي مع عناصر تعزیز الصحة وحمایة البیئة-

تثقیف المجتمع بأھمیة االلتزام بالسلوكیات الصحیة.-

واجب الكادر الصحي اتجاه نفسھ:-4

في مجال اختصاصھان یكون على مستوى متقدم من المعرفة العلمیة والعلمیة -

ان یعمل على تنمیة معارفھ ومھاراتھ المھنیة باستمرار-

ان یكون نموذجا في المحافظة على صحتھ-

المھنةان یحمي نفسھ من االخطار اثناء ممارستھ -

شریطة إال تخالف تعالیم اإلسالم واحترام القانون المھنةتنظم التيان یلتزم بالقواعد -

والنظام.

یعمل بھا:التيالمؤسسةاتجاه -5

یعمل بھا.التيعلى سمعتھ وكرامة المؤسسة المحافظة-

المحافظة على ممتلكاتھا وان یستخدمھا استخداما رشیدا-

المؤسسةان یكون فاعال في االسالم في تطور اداء -

في االلتزام بالقوانین واللوائح واألنظمة والتعلیماتقدوةان یكون -
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المھنیةثالثا: العالقات 

حسن التعرف على الزمالء-1

تجنب النقد المباشر للزمیل امام المریض-2

تقویم اداء الزمالء او من یعملون او یتدربون تحت اشرافھمواألمانة فيتوخي الدقة -3

احترام الزمالء-4

ان یتعاون مع زمالئھ في تقدیم الرعایة الصحیة للمریض.-5

المصادر:
االزھريالزعیمجامعةمحمدشعیبحسناستاذاعدادمحاضرة:والطبیةالصحیةالمھنأخالقیات-

التخدیرقسمالتقنیةالطبیةالعلومكلیة

المیثاق االسالمي العالمي لألخالقیات الطبیة والصحیة.-

/http://med-ethics.comأخالقیات المھن الصحیة -
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األقسام والبرامج االكادیمیة

متطلبات الجامعة

متطلبات الجامعة االجباریة-1

متطلبات الجامعة االختیاریة-2

یختار الطالب مقررین من ضمن ھذه المقررات

S/N
Course
Code Course Title Credits

1 7401101 Islamic Faith and Contemporary Doctrines 2

2 7401301 Contemporary Cultural Issues 2

S/N
Course

Code
Course Title Credits

1 7401418 Political System and Human Rights in Islam 2

2 7401401 Social System in Islam 2

3 7401317 Islamic Morals and Professional Ethics 2

4 7401318 Economic System in Islam 2

5 7401302 Islam and Issues of Science and Technology 2

6 7401102
Fiqh Al-Sirah (The Jurisprudence of the
Prophetic Biography)

2
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كلیةمتطلبات ال

متطلبات الكلیة االجباریة-1

S/N
Course
Code

Course Title Credits

1 1731110 Medical Terminology 2

2 1002210 Basic Biostatistics 1

3 3101102 Introduction  to  Psychology 3

4 3101306 Principles of Epidemiology 1

5 3101203 Quality Management in Health Care 2

6 3101301 Health care Ethics 3

متطلبات الكلیة االختیاریة-2

یختار الطالب مقررین من ضمن ھذه المقررات

S/N
Course
Code

Course Title Credits

1 7406415 Culture and Globalization 2

2 7406201 Medical Sociology 2

3 7406212 Introduction  to  Anthropology 2

4 0228409 Art Criticism and Esthetics 2

5 7406305 Saudi Arabian Society 2

6 3100513 Health and Community Engagement 2
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Arts and Sciences Core Curriculum (ASCC)

S/N
Course
Code Course Title Credits

1 1001206 Anatomy and Physiology I 4

2 1001207 Anatomy and Physiology II 4

3 1731108 Expository Writing I 2

4 1731109 Expository Writing II 2

5 0815103 Basic Chemistry I 4

6 0815203 Basic Chemistry II 4

7 0817171 Algebra and Trigonometry 2

8 3101202 Microbiology 4
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قسم التمریض

الرؤیة:11

للتمیز في تعلیم التمریض والریادة المحلیة والعالمیة وضمان جودة عالیة في مجاالت الممارسة السعي

التمریضیة والتعلیم والبحث العلمي والشراكة المجتمعیة.

الرسالة:

تزوید الطالب بتعلیم ذو جودة عالیة ومبتكرة في التعلیم وتعزیز البحث العلمي والخدمات المھنیة.

األھداف:

مبتكر ذو دینامیكیة ومالئم اجتماعیاً وثقافیاً یعتمد على مناھج نظریة حدیثة تمریضيتعلیم تقدیم-1

وممارسة قائمة على األدلة والخبرة العملیة والبحث العلمي.

وضع مناھج دراسیة مبنیة على احترام أخالقیات المھنة واالبداع لضمان ممارسة تمریضیة -2

متطورة.

یشمل الطالب وأعضاء ھیئة التدریس والمستفیدین ممن یسعون لتدعیم معرفيتأسیس مجتمع -3

البحث والتطویر المھني المستمر.

بیئة عمل متنوعة ومتغیرة.  فيتدعیم قدرة التكیف لدى الخریج لممارسة الرعایة التمریضیة -4

ذلك دمج البحث والتطبیق وكفيتزوید المجتمع بخبراء یسعون لتطویر التمریض من خالل التمیز -5

ونشر المعرفة.

تقدیم خدمات للكلیة وللجامعة إضافة للمھنة وللمجتمع.-6
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متطلبات قسم التمریض

Nursing Department Requirements (NDR)

S/N Course
Code

Course Title Credits

1 3101105 Introduction to the Nursing Profession 1

2 3101201 Human Development 3

3 3101205 Nursing History، Knowledge، and Narrative 2

4 3101208 Essential Concepts of Nursing 3

5 3101211 Emergency and First Aid 2

6 3101215 Nursing Skills and Technologies 4

7 3101207
Interpersonal communication in the Health
Professions 3

8 3101226
Pathophysiologic and Pharmacologic Approach
to Nursing Practice 6

9 3101245 Health Assessment and Promotion 4

10 3101325 Provider of Care I: Adult and Elder Health 8

11 3101330
Nursing Informatics and Health Care
Technologies 3

12 3101335
Provider of Care II: Child-Bearing and Child-
Rearing Family Health 6

13 3101345 Provider of Care III: Mental and Social Health 6

14 3101350 Scholarly Inquiry 3

15 3101425
Provider of Care IV: Community and Public
Health Nursing 6

16 3101445 Provider of Care V: Coordinator of Care 8

17 3101450
Member of a Profession and Capstone
Leadership Project 4
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التمریضالتوزیع العام لمقررات برنامج 

General Framework for the Distribution
of Program Units

The graduation requirements stipulate that the student completes seven
academic semesters (three and a half years of study). Prior to the awarding of
the degree، the student must complete successfully the 120 credits as shown
in the table below.

Requirements Courses Credits

University
Requirements

Compulsory 4

Elective 4

College
Requirements

Compulsory 12

Elective 2

Arts and Sciences Core
Curriculum

Compulsory 26

Department Requirements Compulsory 72

Total Program Units 120
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Bachelor of Science in Nursing (BSN) Study Plan

 First Semester (الفصل األول)                                                                                                      

- Compulsory University Requirement (CUR) - Compulsory College Requirement (CCR) - Nursing Department Requirements (NDR)
- Elective University Requirement (EUR) - Elective College Requirement (ECR) - Arts and Sciences Core Curriculum (ASCC)

Code Course Type

Total
Course
Credit
Hours

Hours

Pre-
requisite(s)

Credits Contact/Week

Class Lab/
Clinical Class Lab/

Clinical

Total
NUR Lab/

Clinical

3101101 Anatomy and Physiology I ASCC 4 3 1 3 3  -  -

3101103 Basic Chemistry I ASCC 4 3 1 3 3  -  -

3101107 Medical Terminology CCR 2 2 - 2 -  -  -

3101109 Expository Writing I ASCC 2 2 - 2 -  -  -

3101111 Biostatistics and Epidemiology CCR 2 2 - 2 -  -  -

3101113 Algebra and Trigonometry ASCC 2 2 - 2 - - -

7401101
Islamic Faith and Contemporary
Doctrines CUR 2 2 - 2 -  -  -

Total  Semester Credit Hours 18
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 Second Semester (الفصل الثاني)                                                

- Compulsory University Requirement (CUR) - Compulsory College Requirement (CCR) - Nursing Department Requirements (NDR)
- Elective University Requirement (EUR) - Elective College Requirement (ECR) - Arts and Sciences Core Curriculum (ASCC)

Code Course Type

Total
Course
Credit
Hours

Hours

Pre-
requisite(s)

Credits Contact/Week

Class Lab/
Clinical Class Lab/

Clinical

Total
NUR Lab/

Clinical

3101102 Introduction to Psychology CCR 3 3 - 3 -  -  -

3101104 Anatomy and Physiology II ASCC 4 3 1 3 3  - 3101101

3101105 Introduction to the Nursing Profession NDR 1 1 - 1 -  -  -

3101106 Basic Chemistry II ASCC 4 3 1 3 3  - 3101103

3101108 Expository Writing II ASCC 2 2 - 2 -  - 3101109

7401301 Contemporary Cultural Issues CUR 2 2 - 2 -  -  -

Total  Semester Credit Hours 16
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 Third Semester (الفصل الثالث)                                                                                                               

Code Course Type

Total
Course
Credit
Hours

Hours

Pre -
requisite(s)

Credits Contact/Week

Class Lab/
Clinical Class Lab/

Clinical

Total
NUR Lab/

Clinical

3101201 Human Development ASCC 3 3 - 3 - - 3101102

3101203 Quality Management in Health Care CCR 2 2 - 2 - - -
7401418
7401401
7401317
7401318
7401302
7401102

Elective University Requirement 1 EUR 2 2 - 2 - - -

3101205 Nursing History، Knowledge & Narrative NDR 2 2 - 2 - - 3101105

3101208 Essential Concepts of Nursing NDR 3 3 - 3 - -  -

3101211 Emergency and First Aid NDR 2 1 1 1 3 45

3101215 Nursing Skills & Technologies NDR 4 3 1 3 3 45 -

Total  Semester Credit Hours 18

- Compulsory University Requirement (CUR) - Compulsory College Requirement (CCR) - Nursing Department Requirements (NDR)
- Elective University Requirement (EUR) - Elective College Requirement (ECR) - Arts and Sciences Core Curriculum (ASCC)
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 Fourth Semester (الفصل الرابع)                                                                                                               

Code Course Type

Total
Course
Credit
Hours

Hours

Pre -
requisite

(s)

Co-
requisite(s)

Credits Contact/Week

Class Lab/
Clinical Class Lab/

Clinical

Total
NUR Lab/

Clinical

3101202 Microbiology ASCC 4 3 1 3 3  - -

3101207
Interpersonal Communication in
the Health Professions ASCC 3 3

-
3 - - 3101108 3101245

3101226
Pathophysiologic & Pharmacologic
Approach to Nursing Practice NDR 6 6

-
6 - - 3101104 -

3101245 Health Assessment & Promotion NDR 4 3
1

3 3 45 3101104 3101207

Total  Semester Credit Hours 17

- Compulsory University Requirement (CUR) - Compulsory College Requirement (CCR) - Nursing Department Requirements (NDR)
- Elective University Requirement (EUR) - Elective College Requirement (ECR) - Arts and Sciences Core Curriculum (ASCC)
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 Fifth Semester (الفصل الخامس)                                                                                                        

- Compulsory University Requirement (CUR) - Compulsory College Requirement (CCR) - Nursing Department Requirements (NDR)
- Elective University Requirement (EUR) - Elective College Requirement (ECR) - Arts and Sciences Core Curriculum (ASCC)

Code Course Type

Total
Course
Credit
Hours

Hours

Pre -
requisite

(s)

Co-
requisite(s)

Credits Contact/Week

Class
Lab/

Clinica
l

Class Lab/
Clinical

Total
NUR Lab/

Clinical

3101301
Health Care Ethics CCR 3 3 - 3 - -  - -

3101325
Provider of Care I: Adult and Elder
Health NDR 8 4 4 4 12 180 3101215

3101245 3101301

3101330
Nursing Informatics & Health Care
Technologies NDR 3 3 - 3 - - - -

7401418
7401401
7401317
7401318
7401302
7401102

[

Elective University Requirement 2 EUR 2 2 - 2 - - - -

Total  Semester Credit Hours 16
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 Sixth Semester (الفصل السادس)                                                                                                               

- Compulsory University Requirement (CUR) - Compulsory College Requirement (CCR) - Nursing Department Requirements (NDR)
- Elective University Requirement (EUR) - Elective College Requirement (ECR) - Arts and Sciences Core Curriculum (ASCC)

Code Course Type

Total
Course
Credit
Hours

Hours

Pre -
requisite(s)

Credits Contact/Week

Class Lab/
Clinical Class Lab/

Clinical

Total
NUR Lab/

Clinical

7406415
7406201
7406212
0228308
7406305
3100513

Elective College Requirement ECR 2 2 - 2 - - -

3101335
Provider of Care II: Child-Bearing and
Child-Rearing Family Health NDR 6 3 3 3 9 135 3101325

3101345
Provider of Care III: Mental & Social
Health NDR 6 3 3 3 9 135 3101325

3101350 Scholarly Inquiry NDR 3 3 - 3 - - 3101330

Total  Semester Credit Hours 17
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 Seventh Semester الفصل السابع)                                                                                                                 )

 Total credit hours for all semesters: 120

 Majority of Provider Courses are front-loaded with two weeks of intense didactic components followed by clinical immersion
(30-36 hours/week for five weeks).

 Contact hours reflect the number for a standard KFU 15-week calendar.
- Compulsory University Requirement (CUR) - Compulsory College Requirement (CCR) - Nursing Department Requirements (NDR)
- Elective University Requirement (EUR) - Elective College Requirement (ECR) - Arts and Sciences Core Curriculum (ASCC)


Code Course Type

Total
Course
Credit
Hours

Hours

Pre
requisite(s)

Co-
requisite(s)

Credits Contact/Week

Class Lab/
Clinical Class Lab/

Clinical

Total
NUR Lab/

Clinical

3101425
Provider of Care IV: Community
& Public Health Nursing NDR 6 3 3 3 9 135

3101325
3101335
3101345

-

3101445
Provider of Care V: Coordinator
of Care NDR 8 4 4 4

2 lab/
seminar

10 clinical
180

3101325
3101335
3101345

3101425
3101450

3101450
Member of a Profession and
Capstone Leadership Project NDR 4 3 1 3 3 seminar/

project 45 - 3101425
3101445

Total  Semester Credit Hours 18
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برنامج سنة االمتیاز 
Internship Program and Areas
Distribution Over One Year*

After succeeding in his coursework, the student joins the Intensive Internship Training
Program for one full year (48 weeks) after which the student is granted a Bachelor of
Science in Nursing (BSN) Degree conditional upon a satisfactory completion of the
internship period.

* As per the recommendation of the Saudi Commission for Health Specialties

Internship Components

Related course Areas
Duration in

weeks

Provider of Care I:
Adult and Elder Health

Medical Ward 8
Surgical Ward 8

Geriatric Hospital 6

Provider of Care II
Child Bearing and

Child Rearing Family
Health

Delivery Room (DR) 2
Obstetrics and Gynecology Ward 2
Nursery Room 2

Pediatric Medical Surgical Ward 2

Provider of Care III:
Mental and Social

Health

Acute and Chronic Mental Wards 2
Drug Addiction Treatment Centers 2
Geriatric Psychiatric Hospital 2

Provider of Care IV:
Community

of Public Health
Nursing

Primary Health Care Centers 2

Outpatient Department (OPD) 2

School Nursing 2

Provider of Care V:
Coordinator of Care

Intensive Care Unit (ICU) 3

Prince Sultan Cardiac Centre
(Coronary Care Unit - CCU) 3

Total 48
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قسم الصحة العامة

الـرؤیـة-1

یطمح قسم الصحة العامة أن یكون رائدا وشریك موثوق بھ ومصدر خبرة معتمد في مجال الصحة 

محلیا وعالمیا.العامة 

الرسالة-2

الریادة والتمیز في الصحة العامة من خالل تزوید الطالب ببرامج اكادیمیة وبحوث علمیة وشراكة 

مجتمعیة وممارسات ذات جودة.

األھداف-3

. تقدیم مناھج دراسیة ذات الكفاءة والمطابقة للمعاییر الدولیة.1

خبرة اكادیمیة متكاملة ومتجددة في مجال الصحة ذوي. إعداد قیادات من أعضاء ھیئة التدریس 2

العامة.

. توفیر البیئة التعلیمیة الداعمة والمثریة.3

.البرامجي. تجھیز وتطویر البیئة األكادیمیة الضروریة لتحقیق االعتماد 4

. توفیر الفرص البحثیة في مجاالت الصحة العامة وتشجیع البحوث متعددة التخصصات من خالل 5

.التعاون

. إشراك أعضاء ھیئة التدریس والطالب والعاملین في مجال الصحة العامة لتأسیس مجتمع تعلم 6

متنوع ونشط وملتزم بالتمیز.

. تطویر ودعم الروابط مع ھیئات الصحة العامة بالمجتمع الداعمة لتعلم والبحث العلمي.7

بالمملكة.. تحدید وإنشاء اتفاقیات طویلة المدى لتعزیز الممارسة الصحیة 8
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Bachelor of Science in Public Health (BSPH) Study Plan

First Semester

Code Course Type
Total

Course
Credit

Hours

Pre-requisite
(s)

Credits Contact/Week

Class Lab/
Clinical Class Lab/

Clinical

1001206 Anatomy and Physiology I ASCC 4 3 1 3 3 -

0815103 Basic Chemistry I ASCC 4 3 1 3 3 -

1731110 Medical Terminology CCR 2 2 - 2 - -
1731108 Expository Writing I ASCC 2 2 - 2 - -

1002210 Basic Biostatistics CCR 1 1 - 1 - -

0817171 Algebra and Trigonometry ASCC 2 2 - 2 - -

7401101 Islamic Faith and Contemporary Doctrines CUR 2 2 - 2 - -

Total Semester Credit Hours 17

CUR – Compulsory University Requirement CCR- Compulsory College Requirement PHDR- Public Health Department Requirement
EUR - Elective University Requirement ECR - Elective College Requirement ASCC - Arts and Sciences Core Curriculum
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Second Semester

Code Course Type
Total

Course
Credit

Hours

Pre-requisite
(s)

Credits Contact/Week

Class Lab/
Clinical Class Lab/

Clinical

3101102 Introduction to Psychology CCR 3 3 - 3 - -

1031103 Principles of Epidemiology CCR 1 1 - 1 - -

1001207 Anatomy and Physiology II ASCC 4 3 1 3 3 1001206
3103105 Introduction to Public Health PHDR 3 3 - 3 - -

0815203 Basic Chemistry II ASCC 4 3 1 3 3 0815103

1731109 Expository Writing ASCC 2 2 - 2 - 1731108

Total Semester Credit Hours 17

CUR – Compulsory University Requirement CCR- Compulsory College Requirement PHDR- Public Health Department Requirement
EUR - Elective University Requirement ECR - Elective College Requirement ASCC - Arts and Sciences Core Curriculum
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Third Semester

Code Course Type
Total

Course
Credit

Hours

Pre-
requisite (s)

Credits Contact/Week

Class Lab/
Clinical Class Lab/

Clinical

3103211 Biostatistics for Public Health Practice PHDR 4 3 1 3 3 1002210

3101203 Quality Management in Health Care CCR 2 2 - 2 - -
7401418
7401401
7401317
7401318
7401302
7401102

Elective University Requirement 1 EUR 2 2 - 2 - -

3103213 Public Health، Behavior and Society PHDR 3 3 - 3 - 3103105

3103215 Methods of Research in Public Health PHDR 3 3 - 3 - 1731109

3103217 Principles of Epidemiology for Public Health PHDR 4 3 1 3 3 1031103

Total Semester Credit Hours 18

CUR – Compulsory University Requirement CCR- Compulsory College Requirement PHDR- Public Health Department Requirement
EUR - Elective University Requirement ECR - Elective College Requirement ASCC - Arts and Sciences Core Curriculum
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Fourth Semester

Code Course Type
Total

Course
Credit

Hours

Pre-requisite
(s)

Credits Contact/Week

Class Lab/
Clinical Class Lab/

Clinical

3102202 Microbiology ASCC 4 3 1 3 3 -

3103222 Public Health Education Intervention Methods PHDR 4 3 1 3 3
3103213
3103105

3103224 Public Health Administration PHDR 3 3 - 3 - 3101203
3101245 Health Assessment and Promotion PHDR 4 3 1 3 3

3103226 Public Health Policies PHDR 3 3 - 3 - 3103105

Total Semester Credit Hours 18

CUR – Compulsory University Requirement CCR- Compulsory College Requirement PHDR- Public Health Department Requirement
EUR - Elective University Requirement ECR - Elective College Requirement ASCC - Arts and Sciences Core Curriculum
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Fifth Semester

Code Course Type
Total

Course
Credit

Hours

Pre-requisite
(s)

Credits Contact/Week

Class Lab/
Clinical Class Lab/

Clinical

3101301 Health Care Ethics CCR 3 3 - 3 - -

3103303 Environmental Health PHDR 4 3 1 3 3
3103211
3103217

3103305 Public Health Informatics PHDR 3 3 - 3 - -
3103307 Health Economics PHDR 3 3 - 3 - 3103224
7401418
7401401
7401317
7401318
7401302
7401102

Elective University Requirement 2 EUR 2 2 - 2 -

7401301 Contemporary Cultural Issues CUR 2 2 - 2 - -

Total Semester Credit Hours 17 -

CUR – Compulsory University Requirement CCR- Compulsory College Requirement PHDR- Public Health Department Requirement
EUR - Elective University Requirement ECR - Elective College Requirement ASCC - Arts and Sciences Core Curriculum
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Sixth Semester

Code Course Type
Total

Course
Credit

Hours

Pre-requisite
(s)

Credits Contack/Week

Class Lab/
Clinical Class Lab/

Clinical

7406415
7406201
7406212
0228409
7406305
3100513

Elective College Requirement ECR 2 2 - 2 -

3103302 Global Health and Development PHDR 3 3 - 3 -
3103213
3103224
3103307

3103304 Health Program Planning and Evaluation PHDR 4 3 1 3 3
3103224
3103226
3103307

3103306 Occupational Health PHDR 3 3 - 3 - 3103211
3103217

3103308 Personal and Community Health PHDR 3 3 - 3 - 3103308
3101245

3103310 Health Care in Saudi Arabia PHDR 3 3 - 3 - 3103226
3103213

Total Semester Credit Hours 18

CUR – Compulsory University Requirement CCR- Compulsory College Requirement PHDR- Public Health Department Requirement
EUR - Elective University Requirement ECR - Elective College Requirement ASCC - Arts and Sciences Core Curriculum
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Seventh Semester

Code Course Type
Total

Course
Credit

Hours

Pre-
requisite (s)

Credits Contack/Week

Class Lab/
Clinical Class Lab/

Clinical

3103403 Contemporary Public Health Issues and
Challenges PHDR 3 3 - 3 - All 6th Sem

PHDR courses

3103405 Capstone Seminar PHDR 6 6 - 6 - All 6th Sem
PHDR courses

3103407 Special Topics and Independent Study PHDR 6 6 - 6 - All 6th Sem
PHDR courses

Total Semester Credit Hours 15

CUR – Compulsory University Requirement CCR- Compulsory College Requirement PHDR- Public Health Department Requirement
EUR - Elective University Requirement ECR - Elective College Requirement ASCC - Arts and Sciences Core Curriculum
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Eight Semester (Internship)

PUBLIC HEALTH
SPECIALIZATION

TRAINING SITE DURATION IN
WEEKS

Epidemiology National Center for Disease Surveillance
National Center for Infectious Diseases

8

Biostatistics National Center for Health Information 8
Health Promotion and Prevention Center for Prevention and Combat(Control) of Disease, Riyadh

National Guard Health Affairs:  Hospital Infection Control Department
Center of Vector Control for Disease Prevention، Al Ahsa

8

Total Number of weeks 24

Ninth Semester (Internship)

PUBLIC HEALTH
SPECIALIZATION

TRAINING SITE DURATION IN
WEEKS

PH Administration MOH، Center for Public Health 4
Health Program Planning and Evaluation MOH agencies 4
Environmental and Occupational Health Ministry of Labor: Department of Occupational Health

National Guard Health Affairs:  Environmental and Occupational
Health and Safety
Saudi Aramco Occupational Safety Department

4
4

Health Education Intervention Methods Community-based Health Education Outreach
Agency: Community Health Initiatives and Research

8

Total Number of weeks 24
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روابط مفیدة

Ministry of Healthwww.moh.gov.saوزارة الصحة- 

Saudi Commission for Health Specialties الھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة -

www.scfhs.org.sa

World Health Organizationwww.who.intمنظمة الصحة العالمیة-

Ministry of Higher Educationwww.mohe.gov.saوزارة التعلیم العالي- 

Saudi Nursing Associationwww.sna.kau.edu.saالسعودیة للتمریضالجمعیة- 

Saudi Society of  Family andالجمعیة السعودیة لطب األسرة والمجتمع- 
Community Medicine

www.ssfcm.org

www.sccs.org.sa Saudi Critical Care Society الجمعیة السعودیة للعنایة الحرجة
–

Saudi Society for Clinical Laboratory Sciences الجمعیة السعودیة لعلوم 
اإلكلینیكیةالمختبرات  –

www.sscls.org.sa

American Association of Colleges ofالجمعیة األمریكیة لكلیات التمریض- 
Nursing

www.aacn.nche.edu
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