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 ا�خطة الدراسية ملرحلة الب�الور�وس ب�لية ال�حة وعلوم التأهيل 

 العالج الوظيفي ل��نامج 

   نبذة عن ال�لية:

الر�ائز األساسية ال�ي �ستند عل��ا أي مجتمع، ويعكس مدى التقدم ا�حضاري والتطور العل�ي لد��ا، ُ�عت�� القطاع الص�� من  

ولهذا الهدف جاءت �لية ال�حة وعلوم التأهيل لت�ون إحدى الصروح العلمية األساسية �� جامعة األم��ة نورة ��دف إعداد  

��  
ً
 ومهنيا

ً
 علميا

ً
تأهيال ال�وادر املؤهلة  �� هذا ا�جال    وتأهيل وتخر�ج  لتلبية احتياجات ا�جتمع  التأهيل  مجال ال�حة وعلوم 

 مع بقية العلوم والتخصصات. 
ً
 وتأكيد دورها �� تنمية ا�جتمع ت�امال

هـ باملوافقة ع�� إعادة هي�لة ٨/١٤٣٣/ ١٧/أ بتار�خ  ١٧-٧وقد صدر قرار مجلس التعليم العا�� رقم    ١٤٢٩تأسست ال�لية عام  

أقسام و�ندرج تحت �ل قسم عدة مسارات أو   ٤�� و�غي�� مس�ى ال�لية إ�� �لية ال�حة وعلوم التأهيل �عدد  �لية العالج الطبي

برامج   ٤هـ باملوافقة ع�� إ�شاء قسم العلوم اإلشعاعية ونقل  ١٤٣٨/ ٢١/٦بتار�خ    ٧٠٦برامج دراسية كما صدر قرار الوز�ر رقم  

 قائمھ من قسم التقنيات الطبية اليھ و��:   

 ج باألشعة، التصو�ر باملوجات فوق صوتيھ، األشعة الت�خيصية، تقنيات الطب النووي) (العال 

باملوافقة ع�� افتتاح برنامج الرعاية التنفسية الذي يندرج تحت قسم   ٢٧/٩/١٤٤٢بتار�خ    ٩٩٤٦٠كما صدر قرار الوز�ر رقم  

 علوم التأهيل. 

 موزعة �اال�ي: ١٣ليصبح عدد املسارات (
ً
 ) مسارا

 التأهيل و�ضم ال��امج التالية: قسم علوم

 *دكتور عالج طبي��         * العالج الوظيفي          * الرعاية التنفسية        

 قسم علوم ال�حة و�ضم ال��امج التالية:

 * علم النفس اال�ليني�ي               * التغذية اإل�لينيكية       

 * علوم الو�ائيات                              * التثقيف الص��       

 قسم العلوم االشعاعية و�ضم ال��امج التالية:

 الطب النووي تقنيات برنامج * برنامج التصو�ر باملوجات فوق صوتية           *     

 * برنامج األشعة الت�خصية.                                        .* برنامج العالج باألشعة    
 

 قسم علوم االتصال الص�� و�ضم ال��امج التالية:

 * برنامج السمع والتوازن                                * برنامج أمراض التخاطب والبلع    
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    قسم التقنيات الطبية

=

 رؤ�ة ال�لية:  

 أن ت�ون منارة �� البناء املعر�� �سهم �� التنمية ال�حية املستدامة. 

 رسالة ال�لية: 

 املعر�� وامل�ي والبح�ي وفقا ألحدث املعاي�� لتطو�ر الرعاية ال�حية وخدمة ا�جتمع. إعداد �وادر تنافسية مؤهلة ع�� املستوى  

 أهداف ال�لية:  

 تأهيل �وادر متخصصة �� مجاالت العلوم ال�حية والتأهيلية قادرات ع�� املمارسة املهنية وفق أحدث املعاي��.  .١

 التقنية ا�حديثة.�عز�ز التعليم والتعلم املستمر واالبت�ار وفق وسائل  .٢

 إنتاج بحوث �� مجال الرعاية ال�حية �سهم �� تطبيق املمارسة املهنية املبنية ع�� ال��اه�ن.  .٣

 اإلسهام بفاعلية �� تحس�ن ال�حة وجودة ا�حياة للمجتمع بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة. .٤

 

 : القسم رسالة
الرعاية  حدث املعاي�� لتطو�ر أل   مجال علوم التأهيل وفقا والبح�ي ��املعر�� وامل�ي  إعداد كفاءات ع�� املستوي  

 .ا�جتمع ال�حية وخدمة

 

 أهداف القسم: 

 .اعداد كفاءات �� مجال علوم التأهيل قادرة ع�� املمارسة اإل�لينيكية وفق املعاي�� املهنية .١

 توف�� بيئة علمية داعمة للتعلم والتطو�ر �� مجال علوم التأهيل .٢

 .املساهمة �� انتاج البحوث واالبت�ارات العلمية �� مجال علوم التأهيل .٣

 .اإلسهام �� �عز�ز جودة ا�حياة وخدمة ا�جتمع �� مجال علوم التأهيل .٤
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 رسالة ال��نامج: 

برنامج العالج الوظيفي بتخر�ج أخصائي�ن و�احث�ن أكفاء �خدمة ا�جتمع و�عز�ز ال�حة وجودة ا�حياة تطبيق ممارسات العالج  يل��م

 .الوظيفي ا�حديثة املبنية ع�� االدلة �� إطار أخال��

 

 أهداف ال��نامج: 

�� مجال   املهنية باستخدام أحدث األساليب والطرق العالجيةا�خر�جة من توظيف املعرفة والتطبيقات العلمية �� ممارسا��ا تمك�ن  

 . العالج الوظيفي

 . املمارسات �� مجال العالج الوظيفي  األساسية لتطو�رتزو�د ا�خر�جة باملهارات البحثية 

 . الوظيفيخر�جة تتصف باملهنية والتواصل الفعال مع ال��امها باألخالق والقيم اإل�سانية �� مجال العالج تأهيل 

      إكساب ا�خر�جة القدرة ع�� رفع جودة حياة و�حة و�يئة ا�جتمع.

 

        :الفرص الوظيفية

 ا�ح�ومية وا�خاصة  املستشفيات •

  والرعاية ال��ار�ة   مراكز التأهيل •

 ا�جامعات التعليمية  •

 مراكز األبحاث  •

 املراكز ال�حية  •

  املدارس  •

    

 :  الدراسةلغة 

 .ال�ليات ال�حيةمتطلبات   ال�لية والقسم و  اإلنجل��ية ملتطلبات ال��نامج و  اللغة

 اللغة العر�ية ملتطلبات ا�جامعة. 

 

  ة:نظام الدراس

 تمنح وثيقة التخرج �عد إتمام سنة االمتياز. و  االمتياز   فص�� م�ون من ثما�ي فصول دراسية ع�� مدة أر�ع سنوات باإلضافة إ�� سنة  
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 املمنوحة: العلمية  ةالدرج

 �� العالج الوظيفي العلوم درجة ب�الور�وس 

Bachelor of Science degree in Occupational Therapy  

 

 متطلبات ا�حصول ع�� أصل شهادة التخرج ورخصة مزاولة املهنة: 

 جتياز برنامج االمتياز. اتحصل الطالبة ع�� شهادة التخرج �عد 

الهيئة السعودية للتخصصات ال�حية ل�حصول ع�� رخصة مزاولة املهنة �عد ا�حصول ع�� شهادة التخرج كما �ش��ط التقديم ع�� 

 وشهادة اإلمتياز. 

 

 ترم�� ال��نامج: 

 الرمز  ال��نامج 

 العالج الوظيفي 

 باللغة العر�ية 

Arabic Code 

 باللغة اإلنجل��ية 

English Code 

 OCC وظف 

 

 

 ات:  رر ترم�� املق

 . وتصنيف عددي يت�ون رمز املقرر من تصنيف حر�� 

 العددي من ثالثة أرقام كما ي��:  و�ت�ون التصنيف، ال��نامجيرمز التصنيف ا�حر�� إ�� 

 يرمز رقم املئات إ�� السنة الدراسية. 

 .الفصل الدرا��ييرمز رقم العشرات إ�� 

 لل��نامج املقرر ضمن التخصص الدقيق  يرمز رقم اآلحاد إ�� �سلسل
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 متطلبات اجلامعة
وحدة دراسية )  ١٢) بواقع (٦وهي املقررات الدراسية اليت تدرسها طالبات اجلامعة يف مجيع الكليات وعددها (

 موزعة كالتايل: 

سل 
سل

م
 

 Code/No الرمز / الرقم  اسم المقرر 

 عدد ساعات االتصال 
عدد  

الوحدات  
 المعتمدة 

CR 

 المتطلب السابق 
Prerequisite نظري 

LT 

 تمارین 
 عملي 

LB 

 تدریب 
TR 

١ 
 ) ١( الثقافة اإلسالمية

 منطلقات أساسية �� الثقافة اإلسالمية

Islamic Culture (1) 
 - ISLS 101 2 - - 2 ١٠١ سلم

٢ 
 ) ٢( الثقافة اإلسالمية

 نظام األسرة �� اإلسالم 

Islamic Culture (2) 
 ١٠١ سلم ISLS 202 2 - - 2 ٢٠٢ سلم

٣ 
 ) ٣(  اإلسالميةالثقافة 

 قضايا املرأة املعاصرة 

Islamic Culture (3) 
 ١٠١ سلم ISLS 303 2 - - 2 ٣٠٣ سلم

٤ 
 ) ٤( الثقافة اإلسالمية

 مذاهب فكر�ة معاصرة

Islamic Culture (4) 
 ١٠١ سلم ISLS 404 2 - - 2 ٤٠٤ سلم

٥ 
 التحر�ر الكتا�ي 

Arabic Composition 
  ARAB 101 2 - - 2 ١٠١ عرب

٦ 
 التدر�بات اللغو�ة 

Language Skills 
  ARAB 202 2 - - 2 ٢٠٢ عرب

 وحدة دراسية  ١٢ املجموع 
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=

=

=

 الصحيةيات متطلبات الكل 
F=_‰ÉÑƒË=ÔÎŸ’ÿ^=fl_å–`=≤f=Ô‘3êª^=ÔÎã^áÑÿ^=m^áà—ª^=Ï‰١٠^áà—‹=Em==∆–^ÈfFOU=Èw·ÿ^=Ÿƒ=ÔƒâÈ‹=ÔÎã^áÉ=ÓÑvË=E

WÏÿ_kÿ^=

سل
سل

م
 

 اسم املقرر 
Course Title 

 Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  

 املعتمدة 
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite 

نظر
 ي

LT 

 متارين 
 عملي 
LB 

 تدريب
TR 

  )١( لغة إنجل��ية أ�اديمية للتخصصات ال�حية  ١
Academic English for Health Specialties (1) 

  -  ENG 131  15  -  3  ١٣١ انج

٢ 
  )٢( ال�حيةلغة إنجل��ية أ�اديمية للتخصصات 

Academic English for Health Specialties (2)  
  

    ١٣٢ انج
  

ENG 132  
  

15  -  
  
3  
  

  ١٣١ انج

٣ 
  أحياء إ�سان للتخصصات ال�حية

Human Biology for Health Specialties  
  -  BIO 105  2  2  -  3  ١٠٥ حيا

٤ 
  احصاء للتخصصات ال�حية

Statistics for Health Specialties  
  -  MATH 162  2  2  -  3  ١٦٢ ر�ض

٥ 
  كيمياء عامة للتخصصات ال�حية

General Chemistry for Health Specialties  
  - CHEM 104  2  2  -  3  ١٠٤ كيم

٦ 
  مصط�حات طبية

Medical Terminology  
  -  DPY 121  2  -  -  2  ١٢١ تحض

٧ 
   ف��ياء عامة للتخصصات ال�حية  

General Physics for Health Specialties 
 -   PHYS 105  2  2  -  3  ١٠٥ ف��

٨ 
  مهارات مهنية �حية

Health Profession Skills  
  -  DPY 122  3  -  -  3  ١٢٢ تحض
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٩ 
  مقدمة �� املهن واألخالقيات ال�حية

Introduction to Health Professions and Ethics  
  -  DPY 123  2  -  -  2  ١٢٣ تحض

١٠ 
  أساسيات البحث العل�ي

Fundamentals of Scientific Research  
  - DPY 124  2 -  2  3  ١٢٤ تحض

 وحدة دراسية   ٢٨ املجموع 
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 متطلبات الكلية

=ÔÎŸ’ÿ^=fl_å– =̀≤f=Ô‘3êª^=ÔÎã^áÑÿ^=m^áà—ª^=Ï‰ËF=_‰ÉÑƒR^áà—‹=Em==∆–^ÈfFNRÎã^áÉ=ÓÑvË=E=Èw·ÿ^=Ÿƒ=ÔƒâÈ‹=Ô

WÏÿ_kÿ^ 

`E ÔÍá_grˇ^=ÔÎŸ’ÿ^=m_gŸ�k‹W 
=F=_‰ÉÑƒËR^áà—‹=Em==∆–^ÈfFNR=Îã^áÉ=ÓÑvË=EKÔ 

 مسلسل 
 اسم املقرر 

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد  االتصال عدد ساعات 

الوحدات  

 املعتمدة 

CR 

املتطلب  

 السابق 

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمار�ن

 عم��

LB 

 تدر�ب

TR 

١ 
م التشريح ووظائف األعضاء  عل

Hum an Anatom y and Physiology 
 - ٤ - ٢ ٣ HRS 111 ١١١صحه  

٢ 
 تقنيات الطوارئ 

Em ergency Life Support 
Techniques 

 - ٣ - ٢ ٢ HRS 114 ١١٤صحه  

٣ 
 اإلحصاء احليوي 

Biostatistics 
 - ٣ - ٢ ٢ HRS 116 ١١٦صحه  

٤ 

 مهارات التواصل ملتخصصي الرعاية الصحية
Com m unication Skills for Health 

Care Professionals 
 - ٣ - ٢ ٢ HEP 331 ٣٣١تثق  

٥ 

 املهنية واالخالقيات يف ممارسات الرعاية الصحية
Professionalism  and Ethics in 

Health Care Practices 
 - ٢ - - ٢ HEP 332 ٣٣٢تثق  

 حدة دراسية و  ١٥ ا�جموع 

=

iE =ÔÎŸ’ÿ^=m_gŸ�k‹WÔÍá_Îk~˘^ 
KÑrÈÍ=˘ 
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 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130رمز النموذج:                               برنامج العالج الوظیفي – / قسم علوم التأھیل  البكالوریوس  لمرحلة الدراسیة  الخطة نموذج  

 ھـ ۱٤٤۲

=

=m_gŸ�k‹t‹_‡2 ÿ^=

=m_gŸ�k‹=E=`t‹_‡2ÿ^=ÔÍá_grˇ^: =
_‰ÉÑƒË=FOP=EF=∆–^Èf=�̂áà—‹UN=Èw·ÿ^=Ÿƒ=ÔƒâÈ‹=ÔÎã^áÉ=ÓÑvË=EÏÿ_kÿ^:=

 م
 اسم املقرر 

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  

 املعتمدة 
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 
 املتطلب املصاحب 

Co-requisite 
 نظري
LT 

 متارين 
 عملي 
LB 

تدريب  
TR 

١ 
 أساسيات الصحة

Foundations of Health 
 - - OCC212 3 2 - 4 ٢١٢وظف 

٢ 
م النفس يف العالج الوظيفي  عل

Psychology of 
Occupational Therapy 

 - - OCC213 3 2 - 4 ٢١٣وظف 

٣ 

 أساسيات املمارسة يف العالج الوظيفي
Foundations of 

Occupational Therapy 
Practice 

 - - OCC221 3 2 - 4 ٢٢١ وظف

٤ 
م الوظيفي   العل

Occupational Science 
 - - OCC222 3 2 - 4 ٢٢٢وظف 

٥ 
 التطور اإلنساين خالل مراحل احلياة 
Hum an Developm ent 

Across the Lifespan 
 OCC223 2 2 - 3 ٢٢٣وظف 

 

OCC213 

 

- 

٦ 
 التركيب البشري والوظيفي 

Hum an Structure and 
Function 

 - OCC224 3 2 - 4 HRS111 ٢٢٤وظف 

٧ 

واملكونات املهنية  داء والقدرات  األ
 والوظيفية

Occupational 
Perform ance, Capabilities 

and Components 

 OCC311 3 2 - 4 ٣١١وظف 

OCC221 

OCC222  

OCC223  

OCC224 

OCC312 

OCC313 

OCC314 

٨ 
م املبين على السيناريو    ) ١(التعلي

Scenario-Based Learning 
(1) 

 OCC312 - 6 - 3 ٣١٢وظف 

OCC221 

OCC222 

OCC223  

OCC224 

OCC311  

OCC313 

OCC314 



 

 
 

 23من  12الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130رمز النموذج:                               برنامج العالج الوظیفي – / قسم علوم التأھیل  البكالوریوس  لمرحلة الدراسیة  الخطة نموذج  

 ھـ ۱٤٤۲

٩ 
 العلوم الطبية احليوية

Biom edical Science 
 OCC313 2 2 - 3 OCC224 ٣١٣وظف 

OCC311 

OCC312  

OCC314 

١٠ 

) ١( تطبيق ميداين    
Fieldwork (1) 

( 120 hours:3weeksX40 
hours) 

 OCC314 - - 15 3 ٣١٤وظف 

HEP331  

OCC221  

OCC222  

OCC223 

OCC224 

 

OCC311  

OCC312 

OCC313 

 

١١ 
)  ١(   مهارات املمارسة املبنية على الدليل  

Skills for Evidence-based 
Practice (1) 

  OCC324 2 4 - 4 HRS116 ٣٢٤وظف 

١٢ 
املمارسة   ): حتديات١(متكني الوظيفة    

Enabling Occupation (1): 
Perform ance Challenges 

 OCC321 3 2 - 4 ٣٢١وظف 

OCC311 

OCC312  

OCC313 

OCC322  

OCC323 

١٣ 
م املبين على السيناريو   ) ٢(التعلي  

Scenario-Based Learning 
(2) 

 OCC322 - 6 - 3 ٣٢٢وظف 

OCC311  

OCC312  

OCC313 

OCC321  

OCC323 

١٤ 

 ) ٢( تطبيق ميداين  
Fieldwork (2) 

( 120 hours:3weeksX40 
hours) 

 OCC323 - - 15 3 OCC314 ٣٢٣وظف 
OCC321 

OCC322 

١٥ 
) ٢( مهارات املمارسة املبنية على الدليل    

Skills for Evidence-based 
Practice (2) 

  OCC414 2 4 - 4 OCC324 ٤١٤وظف 

١٦ 

: التحديات يف صحة ) ٢(متكني الوظيفية  
 املجتمع 

Enabling Occupation (2): 
Perform ance Challenges 

in population Health 

 OCC411 3 2 - 4 ٤١١وظف 
OCC321  

OCC322 

OCC412 

OCC413 

OCC415 

١٧ 
م املبين على السيناريو   ) ٣(التعلي  

Scenario-Based Learning 
(3) 

 OCC412 - 6 - 3 ٤١٢وظف 
OCC321 

OCC322 

OCC411  

OCC415 

١٨ 
املمارسة املجتمعية املبنية على املشاركة  

: التطور ) ١(  
Participatory 

 OCC415 2 2 - 3 ٤١٥وظف 
OCC321  

OCC324 
OCC416 



 

 
 

 23من  13الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
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 F028-0130رمز النموذج:                               برنامج العالج الوظیفي – / قسم علوم التأھیل  البكالوریوس  لمرحلة الدراسیة  الخطة نموذج  

 ھـ ۱٤٤۲

Com m unity Practice (1): 
Developm ent 

١٩ 

  املبنية على املشاركة  املجتمعية  املمارسة
: التدريب امليداين ) ٢(  

Participatory 
Com m unity Practice (2): 
Fieldwork (140 hours: 2 

days /wk x 10 wks) 

 OCC416 - - 15 3 OCC323 OCC415 ٤١٦وظف

٢٠ 

املمارسة املجتمعية املبنية على املشاركة  
: التطبيق ) ٣(  

Participatory 
Com m unity Practice (3)  :

Im plem entation 

 OCC422 2 4 - 4 ٤٢٢وظف
OCC415 

OCC416 
OCC423 

٢١ 

  املشاركةاملمارسة املجتمعية املبنية على  
: التدريب امليداين ) ٤(  

Participatory 
Com m unity Practice (4): 
Fieldwork (140 hours: 2 

days /wk x 10 wks) 

 OCC423 - - 20 4 ٤٢٣وظف 

OCC415 

OCC416 

 

OCC422 

٢٢ 
 االنتقالية للتطبيق 

Transition to Practice 
 - OCC421 2 2 - 3 OCC414 ٤٢١وظف 

٢٣ 
 التعزيز الصحي

Health Promotion 
 - OCC413 2 2 - 3 OCC212 ٤١٣وظف 

  ية حدة دراسو ٨١ املجموع 
=

i==m_gŸ�k‹=Et‹_‡2ÿ^=ÔÍá_Îk~˘^: =
ÑrÈÍ=˘==

  



 

 
 

 23من  14الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130رمز النموذج:                               برنامج العالج الوظیفي – / قسم علوم التأھیل  البكالوریوس  لمرحلة الدراسیة  الخطة نموذج  

 ھـ ۱٤٤۲

 سنة االمتياز  

ل
س

سل
م

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد  االتصال عدد ساعات 

الوحدات 

 املعتمدة 

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمار�ن

 عم�� 

LB 

 تدر�ب 

TR 

١ 
 سنة االمتياز  

Internship 
 شهر   ١٢

وحدة   ١٣٦ا��اء 

 دراسية

=

  



 

 
 

 23من  15الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130رمز النموذج:                               برنامج العالج الوظیفي – / قسم علوم التأھیل  البكالوریوس  لمرحلة الدراسیة  الخطة نموذج  

 ھـ ۱٤٤۲

ª=ÔÎã^áÑÿ^=Ô�¶^=éÈÍáÈÿ_’gÿ^=ÔŸvàÏÕÎ¿Èÿ^=u˙≈ÿ^=t‹_‡2 ÿ=
 

≥Ë˚^=Ô·åÿ^=

=€Ë˚^=ÒÈkåª^ 

 م
 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  

 املعتمدة 
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite  نظري 

LT 

 متارين 
 عملي 

LB 

 تدريب
TR 

١ 
ية أ�اديمية للتخصصات لغة إنجل�� 

 ) ١( ال�حية
Academic English for Health Specialties (1) 

 - ENG 131 15 _ 3 ١٣١ انج

٢ 
  أحياء إ�سان للتخصصات ال�حية

Human Biology for Health Specialties 
 - BIO 105 2 2 _ 3 ١٠٥ حيا

٣ 
  احصاء للتخصصات ال�حية

Statistics for Health Specialties 
 - MATH 162 2 2 _ 3 ١٦٢ ر�ض

٤ 
  ال�حيةكيمياء عامة للتخصصات 

General Chemistry for Health Specialties 
 - CHEM 104 2 2 _ 3 ١٠٤ كيم

٥ 
 مصط�حات طبية

Medical Terminology 
 - DPY 121 2 _  2 ١٢١ تحض

٦ 
 )١( الثقافة اإلسالمية

 )منطلقات أساسية �� الثقافة اإلسالمية(
Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 2 _  2 ١٠١ سلم

 وحدة دراسية  ١٦ املجموع 

=

=



 

 
 

 23من  16الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130رمز النموذج:                               برنامج العالج الوظیفي – / قسم علوم التأھیل  البكالوریوس  لمرحلة الدراسیة  الخطة نموذج  

 ھـ ۱٤٤۲

=

=
Ï‡_oÿ^=ÒÈkåª^=

 م
 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  

 املعتمدة 
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite  نظري 

LT 

 متارين 
 عملي 
LB 

 تدريب
TR 

١ 
لغة إنجلیزیة أكادیمیة للتخصصات 

 ) ۲( الصحیة
Academic English for Health 

Specialties (2) 

 ۱۳۱ انج ENG 132 15 _ 3 ۱۳۲ انج
 

٢ 
  فیزیاء عامة للتخصصات الصحیة

General Physics for Health 
Specialties 

 - PHYS 105 2 2 _ 3 ۱۰٥ فیز

 مھارات مھنیة صحیة ٣
Health Profession Skills ۱۲۲ تحض DPY 122 3 _ _ 3 - 

٤ 
 مقدمة في المھن واألخالقیات الصحیة

Introduction to 
Health Professions and Ethics 

 - DPY 123 2 _ _ 2 ۱۲۳ تحض

٥ 
  أساسیات البحث العلمي

Fundamentals of Scientific 
Research 

 - DPY 124 2 _ 2 3 ۱۲٤ تحض

 التحریر الكتابي ٦
Language composition ۱۰۱ عرب ARAB 101 2 _ - 2 - 

٧ 
 )۲( الثقافة اإلسالمیة

 )نظام األسرة في اإلسالم(
Islamic Culture (2) 

 ۱۰۱ سلم ISLS 202 2 _ _ 2 ۲۰۲ سلم

 حدة دراسية و ١٨ املجموع 

 

 



 

 
 

 23من  17الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130رمز النموذج:                               برنامج العالج الوظیفي – / قسم علوم التأھیل  البكالوریوس  لمرحلة الدراسیة  الخطة نموذج  

 ھـ ۱٤٤۲

=

=

=

ÔÎ‡_o ÿ^=Ô·åÿ^=

pÿ_oÿ^=ÒÈkåª^=

 م
 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  

 املعتمدة 
CR   

 املتطلب السابق
Prerequisite 

املتطلب  
 املصاحب
Co-

requisite 

 نظري 
LT 

 ارين مت
 عملي 
LB 

 تدريب
TR 

 أساسیات الصحة  ١
Foundations of Health  ۲۱۲وظف OCC212 3 2 - 4 

- - 

٢ 
 علم النفس في العالج الوظیفي

Psychology for 
Occupational Therapy 

 OCC213 3 2 - 4 ۲۱۳وظف 

- - 

٣ 
   علم التشریح ووظائف األعضاء
Human Anatomy and 

Physiology   
 - HRS111 3 2 _ 4  ۱۱۱ صحة

- 

  التدریبات اللغویة ٤
Language Skills   ۲۰۲ عرب  ARAB 202  2 _ _ 2 

- - 

٥ 

مھارات التواصل لمتخصصي  
  الرعایة الصحیة

Communication 
Skills for Health Care 

Professionals  

 HEP 331  2 2 - 3  ۳۳۱تثق 

- - 

٦ 
 )۳( الثقافة اإلسالمیة

 ) قضایا المرأة المعاصرة(
Islamic culture (3)  

  ۱۰۱ سلم ISLS 303  2 _ _ 2  ۳۰۳ سلم

- 

  وحدة دراسية   ١٩ ملجموع ا
 



 

 
 

 23من  18الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130رمز النموذج:                               برنامج العالج الوظیفي – / قسم علوم التأھیل  البكالوریوس  لمرحلة الدراسیة  الخطة نموذج  

 ھـ ۱٤٤۲

=

=

=

=
∆f^àÿ^=ÒÈkåª^ 

 م
 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  

 املعتمدة 
CR   

 املتطلب السابق
Prerequisite  نظري 

LT 

 متارين 
 عملي 
LB 

 تدريب
TR 

١ 
 أساسیات الممارسة في العالج الوظیفي 
Foundations of Occupational 

Therapy Practice 
 - OCC221 3 2 - 4 ۲۲۱ وظف

 العلم الوظیفي  ٢
Occupational Science  ۲۲۲وظف OCC222 3 2 - 4 - 

٣ 
 التطور اإلنساني خالل مراحل الحیاة 
Human Development Across 

the Lifespan 
 OCC223 2 2 - 3 OCC213 ۲۲۳ وظف

 التركیب البشري  والوظیفي ٤
Human Structure & Function  ۲۲٤وظف OCC224 3 2 - 4 HRS111 

  الحیوياإلحصاء  ٥
Biostatistics  ۱۱٦ صحة  HRS 116  2  2 -  3  - 

٦ 

المھنیة واألخالقیات في ممارسات 
 الرعایة الصحیة 

Professionalism and Ethics in 
Health Care Practices 

 - HEP332 2 - - 2 ۳۳۲تثق

 وحدة دراسية  ٢٠ املجموع 

  

  



 

 
 

 23من  19الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130رمز النموذج:                               برنامج العالج الوظیفي – / قسم علوم التأھیل  البكالوریوس  لمرحلة الدراسیة  الخطة نموذج  

 ھـ ۱٤٤۲

=

Ôo ÿ_o ÿ^=Ô·åÿ^ 

ç‹_¶^=ÒÈkåª^ 

 م
 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  

 املعتمدة 
CR   

 املتطلب السابق
Prerequisite 

 املتطلب املصاحب
Co-requisite  نظري 

LT 

 متارين  
 عملي 
LB 

 تدريب
TR 

١ 

االداء والقدرات والمكونات 
 المھنیة والوظیفیة 
Occupational 
Performance, 

Capabilities and 
Components 

 OCC311 3 2 - 4 ۳۱۱وظف 

OCC221 
OCC222 
OCC223 
OCC224 

OCC312 
OCC313 
OCC314 

٢ 
) ۱(التعلیم المبني على السیناریو   

Scenario-Based Learning 
(1) 

 OCC312 - 6 - 3 ۳۱۲ وظف

OCC221 
OCC222 
OCC223 
OCC224 

OCC311 
OCC313 
OCC314 

 العلوم الطبیة الحیویة ٣
Biomedical Science ۳۱۳ وظف OCC313 2 2 - 3 OCC224 

OCC311 
OCC312 
OCC314 

٤ 

) ۱(تطبیق میداني   
Fieldwork (1) (120 

hours: 3 weeks x 40 
hours) 

 OCC314 - - 15 3 ۳۱٤ وظف

HEP331 
OCC221 
OCC222 
OCC223 
OCC224 

OCC311 
OCC312 
OCC313 

٥ 

الممارسة المبنیة على  مھارات 
 ) ۱الدلیل (

Skills for Evidence-based 
Practice (1) 

  OCC324 2 4 - 4 HRS116 ۳۲٤وظف 

  وحدة دراسية  ١٧ املجموع 
 

 

  



 

 
 

 23من  20الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130رمز النموذج:                               برنامج العالج الوظیفي – / قسم علوم التأھیل  البكالوریوس  لمرحلة الدراسیة  الخطة نموذج  

 ھـ ۱٤٤۲

 

éÉ_åÿ^=ÒÈkåª^=

 م
 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  

 املعتمدة 
CR   

 السابقاملتطلب  
Prerequisite 

املتطلب  
 املصاحب

Co-
requisite 

 نظري 
LT 

 متارين 
 عملي 
LB 

 تدريب
TR 

١ 

: تحدیات )۱(تمكین الوظیفة 
 الممارسة

Enabling Occupation (1): 
Performance Challenges 

 OCC321 3 2  4 ۳۲۱ وظف
OCC311 
OCC312 
OCC313 

OCC322 
OCC323 

)۲(التعلیم المبني على السیناریو  ٢  
Scenario-Based Learning (2) ۳۲۲ وظف OCC322 - 6 - 3 

OCC311 
OCC312 
OCC313 

OCC321 
OCC323 

٣ 
) ۲(تطبیق میداني   

Fieldwork (2) (120 hours: 
3 weeks x 40 hours) 

 OCC323 - - 15 3 OCC314 OCC321 ۳۲۳ وظف
OCC322 

٤ 

المبنیة على  مھارات الممارسة 
) ۲( الدلیل  

Skills for Evidence-based 
Practice (2) 

 - OCC414 2 4 - 4 OCC324 ٤۱٤ وظف

٥ 
 )4( الثقافة اإلسالمیة

 )مذاھب فكریة معاصرة(
Islamic Culture (4) 

 - ۱۰۱ سلم ISLS 404 2 - - 2 ٤۰٤ سلم

 وحدة دراسية   ١٦ املجموع 

  



 

 
 

 23من  21الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130رمز النموذج:                               برنامج العالج الوظیفي – / قسم علوم التأھیل  البكالوریوس  لمرحلة الدراسیة  الخطة نموذج  

 ھـ ۱٤٤۲

=
Ô≈f^àÿ^=Ô·åÿ^ 

=ÒÈkåª^∆f_åÿ^=

 م
 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  

 املعتمدة 
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite 

املتطلب  
 املصاحب
Co-

requisite 

 نظري 
LT 

 متارين 
 عملي 
LB 

 تدريب
TR 

١ 

: التحدیات في )۲(تمكین الوظیفة 
 صحة المجتمع 

Enabling Occupation (2): 
Performance Challenges in 

population Health. 

 OCC411 3 2 - 4 ٤۱۱ وظف
OCC321 
OCC322 

OCC413 
OCC412 
OCC415 

)۳(التعلیم المبني على السیناریو  ٢  
Scenario-Based Learning (3)  ٤۱۲وظف OCC412 - 6 - 3 

OCC321 
OCC322 

OCC411 
OCC415 

٣ 

الممارسة المجتمعیة المبنیة على  
: التطور )۱(المشاركة   

Participatory Community 
Practice (1): Development 

 OCC415 2 2 - 3 ٤۱٥ وظف
OCC321 
OCC324 

OCC416 

٤ 

الممارسة المجتمعیة المبنیة على  
: التدریب المیداني )۲(المشاركة   

Participatory Community 
Practice (2): Fieldwork (140 
hours: 2 days /wk x 10 wks) 

 OCC416 - - 15 3 OCC323 OCC415 ٤۱٦وظف 

 التعزیز الصحي  ٥
Health Promotion  ٤۱۳وظف OCC413 2 2 - 3 OCC212 - 

 وحدة دراسية  ١٦ املجموع 

 



 

 
 

 23من  22الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130رمز النموذج:                               برنامج العالج الوظیفي – / قسم علوم التأھیل  البكالوریوس  لمرحلة الدراسیة  الخطة نموذج  

 ھـ ۱٤٤۲

=

=

=

‚‹_oÿ^=ÒÈkåª^ 

 م
 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  

 املعتمدة 
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite 

املتطلب  
 املصاحب

Co-
requisite 

 نظري 
LT 

 متارين 
 عملي 
LB 

 تدريب
TR 

١ 
 االنتقالية للتطبيق 

Transition to Practice  ٤۲۱وظف OCC421 2 2 - 3 OCC414 - 

٢ 

:  )٣( املمارسة املجتمعية املبنية على املشاركة  
 التطبيق 

Participatory Community 
Practice (3): 

Implementation 

 OCC422 2 4 - 4 OCC415 ٤۲۲ وظف
OCC416 OCC423 

٣ 

:  )٤( املمارسة املجتمعية املبنية على املشاركة  
 التدريب امليداين

Participatory Community 
Practice (4): Fieldwork 

(140 hours: 2 days /wk x 10 
wks) 

 OCC423 - - 20 4 OCC415 ٤۲۳وظف 
OCC416 OCC422 

٤ 
 تقنيات الطوارئ 

Emergency Life Support 
Techniques 

 HRS 114 2 2 _ 3 ۱۱٤ صحة 

 
 
 
- 

- 

 وحدة دراسية  ١٤ املجموع 

 

  



 

 
 

 23من  23الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130رمز النموذج:                               برنامج العالج الوظیفي – / قسم علوم التأھیل  البكالوریوس  لمرحلة الدراسیة  الخطة نموذج  

 ھـ ۱٤٤۲

 ا�خامسة السنة  

 سنة االمتياز  

ل
س

سل
م

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد  عدد ساعات االتصال 

الوحدات 

 املعتمدة 

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمار�ن

 عم�� 

LB 

 تدر�ب 

TR 

١ 
 سنة االمتياز  

Internship 
 شهر   ١٢

وحدة   ١٣٦ا��اء 

 دراسية

 


