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:الصف الثانوية املرحلة: ثانيال   املادة: 
 مبادئ العلوم الصحية 

(1-2) 

يف  عدد احلصص

 3 األسبوع

 ات احملتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )

 م12/3/2023 - هـ20/8/1444

 إىل

 م16/3/2023 - هـ24/8/1444

 ميكانيكا اجلسم  استخدام

 جتنب احلوادث واإلصابات 
 1احلفاظ على السالمة عند حدوث حريق

 (2)األسبوع 

 م19/3/2023   -هـ27/8/1444

 إىل

 م23/3/2023  -  هـ1/9/1444

 2احلفاظ على السالمة عند حدوث حريق
 1فهم مبادئ مكافحة العدوى 
 2فهم مبادئ مكافحة العدوى 

 (3األسبوع )

 م26/3/2023 -   هـ4/9/1444

 إىل

 م30/3/2023  -  هـ8/9/1444

 املعيارية باالحتياطاتغسل اليدين + االلتزام 

 والتطهري والتنظيف باملوجات فوق الصوتيةالتعقيم 

 استخدام تقنيات التعليم 

 (4األسبوع )

 م2/4/2023 -  هـ11/9/1444

 إىل

 م6/4/2023 -    هـ15/9/1444

 ملنع انتقال العدوى  باالحتياطاتااللتزام 

 الفصل األول والثاني مراجعة

 قياس العالمات احليوية وتسجيلها 

 (5األسبوع )

 م9/4/2023 -    هـ18/9/1444

 إىل

 م13/4/2023   -   هـ22/9/1444

 قياس درجة احلرارة وتسجيلها

 قياس التنفس وتسجيله +قياس النبض وتسجيله 

 قياس ضغط الدم وتسجيله +النبض القمي وتسجيله قياس 

 (6األسبوع )

 م26/4/2023     هـ6/10/1444

 إىل 

 م27/4/2023  -  هـ7/10/1444

 عيد الفطرإجازة 

 

 

 

 تقديم اإلسعافات األولية 

  2تطبيق اإلنعاش القليب الرئوي + 1تطبيق اإلنعاش القليب الرئوي 

 (7األسبوع )

 م30/4/2023     هـ10/10/1444

 إىل 

 م4/5/2023  -  هـ14/10/1444

 تقديم اإلسعافات األولية يف حاالت النزيف واجلروح 

 تقديم اإلسعافات األولية يف حاالت الصدمة

 اإلسعافات األولية يف حاالت التسممتقديم 

 هـ1444 للعام الدراسي الثالثفصل الدراسي احملتوى الدراسي على األسابيع يف ال توزيع

 



 
 (8األسبوع )

 م7/5/2023 -   هـ17/10/1444

 إىل

 م11/5/2023  - هـ21/10/1444

 

 تقديم اإلسعافات األولية يف حاالت احلروق

 تقديم اإلسعافات األولية يف حاالت التعرض املفرط للحرارة 

 تقديم اإلسعافات األولية يف حاالت التعرض للربد

 (9األسبوع )

 

 م14/5/2023 -  هـ24/10/1444

 إىل

 م18/5/2023 -  هـ28/10/1444

 

 تقديم اإلسعافات األولية يف حاالت إصابات العظام واملفاصل

 1اإلسعافات األولية يف حاالت املرض املفاجئ تقديم 

 2تقديم اإلسعافات األولية يف حاالت املرض املفاجئ 

 (10األسبوع )

 

 م21/5/2023 -   هـ1/11/1444

 إىل

 م25/5/2023  -   هـ5/11/1444

 

 مراجعة الفصل الثالث والرابع 

 طوير مهارات احلفاظ على الوظيفةت

 كتابة خطاب التعريف واعداد السرية الذاتية 

 (11األسبوع )

 م28/5/2023 -    هـ8/11/1444

 إىل

 م1/6/2023    هـ12/11/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنني

 

 

 

 ملء استمارة التقدم إىل الوظيفة 

 (12األسبوع )

 

 م4/6/2023 -   هـ15/11/1444

 إىل

 م8/6/2023  -  هـ19/11/1444

 املشاركة يف مقابلة التوظيف

 احتساب امليزانية +الدخلحتديد صايف  
 مراجعة الفصل اخلامس

 (13األسبوع )

 م11/6/2023   - هـ22/11/1444

 إىل

 م15/6/2023  -  هـ26/11/1444

 إثراءات

 إثراءات 

 تعزيز املهارات

 (14األسبوع )

 م18/6/2023 -  هـ29/11/1444

 إىل

 م22/6/2023 -   هـ4/12/1444

 اختبارات الفصل الدراسي الثالث


