
 

 اصح 599خاصة مشروع البحث  -تعليمات بخصوص تدريس املواد في قسم اإلدارة الصحية

 هـ 1441-األول الفصل الدراس ي 

 

 

 Courseالرجاء التأكد من االلتزام بمعايير الجودة واالعتماد الوطني ومنها عدم البدء باملحاضرات اال بوجود وصف مقرر) -1

Specification القسم قبل بداية املحاضرات.( وتسلم نسخه لسكرتارية 

( ويمكن  AoL( والثاني تأكيد ضمان التعلم )Course Reportعند االنتهاء من تدريس املقرر يجب أن يرفق تقريرين األول تقرير املقرر ) -2

 قع الكلية.( علما أن النماذج املستخدمة في الكلية موجودة بمو Matrixلكن البد من ضرورة وجود مصفوفة التقييم للطالب ) دمجها

( على أعضاء هيئة التدريس وبنسب متساوية، وليس على حسب رغبة الطالب، والطالب الذي يؤجل أو 599يتم توزيع مقرر )درع  -3

 يتم تسجيله عند مشرفه السابق. ينصح الطالب قبل بدء البحث أن يأخذ شهادة حضور من 
ً
 Theترصد له درجة غير مكتمل سابقا

National Institutes of Health (NIH) Office of Extramural Research  وهي مختصة بProtecting Human Research 

Participants .وهذا اليعفيه من الحصول على موافقة أخالقيات البحث العلمي بل دعم له 

 الطالب والطالبات  م، ويقدم2019 ربديسم 5املوافق  ه1441 الثاني ربيع 8الخميس  ال ملخص البحث من املشرف قبل يوميتم ارس

 بقاعة )
ُ
 الثانيربيع  12( في يوم االثنين 6( للطالب والطالبات بقاعة رقم )F94مشاريعهم البحثية في تمام الساعة العاشرة ظهرا

 م. 2019ديسمبر  9هـ املوافق 1441

  :م، 2019 أكتوبر  3املوافق  ه1441 صفر  4الثالثاء  ال ملخص البحث من املشرف قبل يوميتم ارسمن تم تسجيل درجة غير مكتمل

 بقاعة )
ُ
( في يوم 6( للطالب والطالبات بقاعة رقم )F94ويقدم الطالب والطالبات مشاريعهم البحثية في تمام الساعة العاشرة ظهرا

 م.2019 أكتوبر  7هـ املوافق 1441 صفر  8االثنين 

  ُوال وب بصيغة الورد سلم الطالب نسختين من بحثه وقرص مرن به بيانات البحث وملف البحث مكتيPDF . ويجب أن يتأكد عضو

، والتأكد من عدم زيادة التشابه هيئة التدريس من أن املوضوع يناسب مسار الطالب )جودة أو تأمين صحي، أو سياسات صحية(

 .%10عن 

 من الطالب في قاعة ) 2019سبتمبر  5ه املوافق  1441محرم  6 التعريفي يوم الخميس اللقاءسيكون  -4
ً
( G 6( والطالبات في )F 94لكال

 
ً
 .حيويةأعضاء القسم  وتعتبر مشاركةالساعة العاشرة صباحا

 

 

 نشكر حرصكم ونتمنى لكم التوفيق،،،،

 


