
  

 

 

 

 

 وصف المواد

A0611301 3{، المهنية في التمريض{ 

سيقوم  ىتهدف هذه المادة تعريف الطالب ال سية في ممارسة مهنة التمريض.  المهنية في التمريض باعتبارها واحدة من الكفايات الرئي

الطالب باستتتكفتتاف وتقييت التطور التاريلي ليتمريض والمهنية والستتيون المهني في التمريضغ واليسة المستتتلدمة في عيت التمريضغ 

رات الفلصية. وسيتت استكفاف المفاهيت المهنية المتعيقة بالرعايةغ والرعاية والتفكير النقديغ والمهارات األكاديمية األساسية والمها

التي تتمحور حول المريضغ وأخالقيات ممارستتتتة مهنة التمريضغ والممارستتتتات المبنية عيى األدلة. ستتتتيتت ايعتتتتا التعام  م  مباد  

حادثة. سيتت تعريف الطالب أيًعا بالمصطيحات الطبية العروض الففهية وكيفية اكتساب مهارات التفكير النقدي من خالل الكتابة والم

والنزاهة األكاديمية. ستتتتتتيتت استتتتتتتلدام لهد التعيت المدمد لتعزيز تعيت الطالب بما في للا دراستتتتتتات الحالة ولع  األدوار والمناقفتتتتتتة 

 الجماعية والمحاضرات

 المتطلب السابق: ال يوجد

 المتطلب المتزامن: ال يوجد
 

 

A0611101 3{، أساسيات التمريض{ 

 الطالب سيبدأ. الملتيفة الصحية البيئات في المرضى لرعاية األساسية المعرفة األولى السنة في التمريض طالب المساق هذا سيوفر

ا الطالب ستتيتعيت القالولي. ليممرض المطيوبة األستتاستتية الكفاءات تطوير في  احتياجات لتحديد التمريض عمييات استتتلدام كيفية أيعتتً

 بفتتك  التصتترف كيفية الطالب ستتيتعيت. المرضتتى وتفعتتيالت الرعاية ومعايير األدلة أفعتت  عيى تعتمد التي الرعاية وتقديت المرضتتى

 التعييت استتتراتيجيات وتفتتم . الصتتحية الرعاية فريق أععتتاء من وغيرهت والمعيمين والزمالء المرضتتى م  بفعالية والتواصتت  مهني

 .الملتيفة الحاالت ودراسات جماعية اقفاتومن محاضرات والتعيت

 يوجد ال: السابق المتطلب

 العلمي التمريض أساسيات A0611102: متزامنالمتطلب ال

 

A0611102 2{، أساسيات التمريض عملي{ 

 قالولية بطريقة األفراد احتياجات لتيبية محاكية آمنة بيئة في األستتتتتتاستتتتتتية الستتتتتتريرية الكفاءات تطوير عيى قادرين الطالب ستتتتتتيكو 

 كما اإلشتتراف. تحت المهارات إظهار من وستتيتمكنو  الملتبر في الطالب ستتيتعيت وبدقةغ بأما  األستتاستتية المهارات وأداء وأخالقيةغ

 ستتتيقوم. وباحث ومعيتغ ومداف غ التسييرغ وعام  ومديرغ وقائدغ رعايةغ كمقدم الممرض دور إلى التمريض طالب المستتتاق هذا ستتتيقدم

 .المريض لسالمة الواج  االعتبار إيالء م  بالرعايةغ القيام عند المرضى تجاه مهني وسيون موقف بتطوير الطالب

 يوجد ال: السابق المتطلب

 التمريض أساسيات A0611101: متزامنالمتطلب ال

 

 

 

 

 

A0611401 ، {3ل }لتواصااالتصال و 

 األقرا غيركز هذا المستتتتاق عيى استتتتتراتيجيات ومباد  االتصتتتتال التي تمكن طالب التمريض من تطبيق مباد  التواصتتتت  الفعال م  

في البيئات الستتتتريرية الملتيفة.  المرضتتتتىوالتفاع  العالجي م   الصتتتتحيةغالرعاية  وملتصتتتتي والمجموعاتغ والعائالتغ واألفرادغ

ا ببناء استتتراتيجيات ليتواصتت  ستتيتمكن الطالب من مناقفتتة ا لعوام  الحرجة التي تستته  أو تعيق التواصتت  الفعال. ستتيقوم الطال  أيعتتً

الفعال م  أععتتاء آخرين في فريق الرعاية الصتتحية باستتتلدام التدري  القائت عيى التفكير الناقد واألدلة. ستتيتت استتتلدام المحاضتترات 

    التمريضكلية           
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ملتبر وتحيي  دراستتتات الحالة ولع  األدوار والمحاكاة لتستتتهي  تعيت في ال جماعيومناقفتتتة المجموعة والتدري  الستتتريري والعم  ال

 الطالب.

 يوجد ال: السابق المتطلب

 يوجد ال: متزامنالمتطلب ال

 

A0611302  {3}، اتجاهات وأخالقيات مهنة التمريض 

هذا القطاع. الطال  ستتتتتيتعيت التفكير الناقد يهدف هذا المستتتتتاق الى التعريف عيى مراح  تطور مهنة التمريض والتحديات التي تواج  

تقديت االخالقيات المهنية والقالولية والصتتتتتحية وتطبيقاتها في مجاالت  تلمعرفة لظريات التمريض وتطبيقاتها في الناحية العميية. ستتتتتيت

لمساق في تحسين لوعية اللدمة كما ويساعد هذا ا المهارات والمعارف التمريعية بما يحقق الفائدة في ح  المفاك  واتلال القرارات.

المقدمة حستتت  التفتتتريعات القالولية واألخالقية باستتتتلدام وستتتائ  تعييمية حديية واستتتتراتيجيات تعتمد عيى تفعي  العم  برو  الفريق 

 واستلدام السيناريوهات الملتيفة واالطالع عيى األبحاث المحكمة.

 يوجد ال: السابق المتطلب

 يوجد ال: متزامنالمتطلب ال

 

A0612102{2} العملي ، التقييم السريري 

ستتتقوم هذه المادة بتزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الالةمة ليقيام بمهارات الفحا البدلي بفتتك  لظاميغ من أج  دمد لتائد التقييت 

بالقعتتايا األخالقية والقالولية التي تدعت في عميية اتلال القرارات الستتريرية استتتنادًا إلى أفعتت  األدلة. ستتيقوم الطالب بوظهار الوعي 

تقييت المريض. ستتيقوم الطالب باستتتلدام مهارات االتصتتال المناستتبة إلقامة عالقة عالجية م  المرضتتى والعائالت وموظفي الرعاية 

سة في الملتبر الصحية ليحصول عيى ولق  البيالات الفلصية والموضوعية واحتياجات المريض. سيتت تعزيز التعيت من خالل الممار

 من خالل التفكير ولع  دور دراسات الحالة

 ال يوجد: السابق المتطلب

 التقييم السريري A0612101: متزامنالمتطلب ال

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A0612101{1} ، التقييم السريري 

الطالب بالمعرفة والمهارات الالةمة ليقيام بمهارات الفحا البدلي بفتتك  لظاميغ من أج  دمد لتائد التقييت ستتتقوم هذه المادة بتزويد 

في عميية اتلال القرارات الستتريرية استتتنادًا إلى أفعتت  األدلة. ستتيقوم الطالب بوظهار الوعي بالقعتتايا األخالقية والقالولية التي تدعت 

دام مهارات االتصتتال المناستتبة إلقامة عالقة عالجية م  المرضتتى والعائالت وموظفي الرعاية تقييت المريض. ستتيقوم الطالب باستتتل

الصحية ليحصول عيى ولق  البيالات الفلصية والموضوعية واحتياجات المريض. سيتت تعزيز التعيت من خالل الممارسة في الملتبر 

 من خالل التفكير ولع  دور دراسات الحالة

 األعضاء وظائف علم A0922263: السابق المتطلب
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 العملي التقييم السريري A0612102: متزامنالمتطلب ال

 
 

A0612105 3{، الفسيولوجيا المرضية{ 

دراسة خاليا االلسا  عيى م  تيقدم هذا المساق ليطيبة التسيرات واالختالالت التي تحدث لوظائف الجست الطبيعية في البالسين والتي تف

يركز هذا المساق عيى مفاك  جهاة المناعة وفرط الحساسية ومفاك  لقا المناعة المكتسبة. كما يفم  دراسة ومسببات اعتاللها. 

سباب  وكيفية التعام  مع . كما ا  المساق يفتم  عيى دراسة الجهاة العصبي من حيث المفاك  التي تواجه  سواء كالت أليت  وآاأللت و

عام والجهاة العصتتبي بفتتك  خام. كما  االلستتا  بفتتك يفية حدوثها وتأثيرها عيى جستتت اصتتابات او امراض بما في للا استتبابها وك

وجهاة السدد الصماء بحيث يتت دمد المسببات واالعراض وطرق العالج  والجهاة التنفسيعيى جهاة القي  والدورا   ويسيط العوء

 من خالل العميية التمريعية مستلدمين عميية التفكير النقدي والتحيييي.

 األعضاء وظائف علم A0922263: السابق المتطلب

 ال يوجد: متزامنالمتطلب ال

 
 

A0612301 3{، التثقيف الصحي{ 

 من متنوعة مجموعة في التدريس ومهارات الصتتتتتحيةغ والترقية التعييت وتقنيات لظريات عيى الطالب لتعريف المادة هذه تصتتتتتميت تت

 الصتتتتتتحة لتعزيز بالنظرية يتعيق فيما محددة معيومات وتقييت وتطبيق تكام  لتستتتتتتهي ليمادة  التلطيط تت. الصتتتتتتحية الرعاية مرافق

 المادة مواد لتطبيق الفرصة ليطالب سيتا . العمالء تعييت وكذلا ليصحة الوقائية الجوال  عيى التركيز سيكو . والممارسة والبحوث

ستنادًا شائعة صحية مفكية من يعالو  الذين ليعمالء تعييمية برامد وتنفيذ تصميت عيى التدريبية  تتعمن. المتوفرة األدلة أفع  إلى ا

 .دراسية وحيقات جماعية ومناقفات تفاعيية محاضرات التدريس أسالي 

 يوجد ال: السابق المتطلب

 يوجد ال: متزامنالمتطلب ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A0612103 3{ 1، تمريض صحة البالغين{ 

 عيى ليتعرف الطال  يوج  الصحية بحيث الحالة في الذين يعالو  من تسيرات ىيهدف المساق الى تزويد الطيبة كيفية العناية بالمرض

وتستلدم خطوات  .التسيرات تيا من تسير لك  الطبية والمعالجة التفليصيةغ والفحوصات والفسيجة المرضيةغ العيميةغ المصطيحات

النفستتتتية  الفستتتتيولوجيةغ)ليمريض  النواحي متكام  بفتتتتك  التمريعتتتتية المفتتتتاك  م  العميية التمريعتتتتية كمرتكز أستتتتاستتتتي ليتعام 

المساق عيى عرض  زوالروحية(. كما يهدف المساق عيى تنمية مهارات االتصال ومراعاة اخالقيات مهنة التمريض. يرك االجتماعيةغ

 ةفي القي  واألوعية الدمويةغ الجها ةالصتتتتحي تالتسيرات الصتتتتحية ليبالسين مي  المفتتتتاك  عدو تواة  الستتتتوائ  والفتتتتوارد. التسيرا

 التنفسيغ وأجهزة السدد الصماء والتعام  م  المرضى قب  واثناء وبعد العمييات الجراحية ومرضى السرطا .

 اساسيات التمريض A0611101 ، لم االدوية للتمريضعA0912320المتطلبات السابقة: 
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 عملي  \( 1تمريض صحة البالغين ) A0612104المتطلب المتزامن: 

 

A0612104 {3}عملي  1، تمريض صحة البالغين 

يقوم الطيبة في هذا المستتتتتاق بتطبيق معارفهت في المستتتتتتفتتتتتفيات من خالل اكتستتتتتاب الكفايات التي تدعت المعارف المبنية عيى االدلة 

والمهارات التحيييية في تقييت وتطبيق العناية التمريعتتتتتتية المقدمة ليمرضتتتتتتى البالسين. يقوم هذا المستتتتتتاق بتهيئة الطيبة لتقديت عناية 

ة ليبالسين الذين يعالو  من امراض محددة. يتمكن الطيبة في هذا المستتتاق من اكتستتتاب الكفايات المهمة لطال  تمريعتتتية امنة وم هي

التمريضغ اضتافة الى القدرة عيى تطبيق العميية التمريعتية كوطار لتقييت وتحديد االحتياجات الجستمية والنفستية والروحية ليمرضى 

جتماعية. يقوم الطيبة باستتتتتتتلدام المهارات المبنية عيى االدلة والتفكير التحيييي والنقدي باختالف ثقافاتهت واعراقهت ومستتتتتتتوياتهت اال

اضتتتافة الى التفستتتير العيمي في تقديت العناية ليمرضتتتى الذين يعالو  من امراض الجهاة التنفستتتي وجهاة القي  والدورا  والمفتتتاك  

سوائ  وامال  الدم وجهاة السدد الصماء وامراض ستلدام طرق ملتيفة في ايصال المعيومة مي  التطبيق  المتعيقة بال سرطا . يتت ا ال

 العميي ودراسة الحاالت المرضية والنقاش من خالل مجموعات ومراجعة االبحاث الحديية لات العالقة. 

  أساسيات التمريض عمليA0611102 المتطلب السابق: 

 1تمريض صحة البالغين  A0612103المتطلب المتزامن: 

 

 

A0613101 3{ 2، تمريض صحة البالغين{ 

تواجههت في  منها البالسين والتي قدهيين عيميا وعمييا ليتعام  م  جمي  االمراض الذين يعالو   طيب  مإ  هذا المساق يساهت في إعداد 

الصحة لجمي  الماط  التمريعية العمييةايعا تطبيق  الطيبةالكفايات في هذا المساق كما يتطي  من  تحقيق جمي العم  وهذا يتطي   بيئة

باالعتبار  األخذ المرضتتتى م لجمي   والروحالية والنفستتتية الصتتتحية الجستتتديةتقييت ومعرف  الحاجات  والهيك  فيتعتبر االستتتا   والتي

قد والتفسير العيمي النا والتفكيربتطبيق اسس البحث العيمي  الطيبة وسيقوم ولذويهت.لهت  واالجتماعية واليقافية االختالفات العرقيةجمي  

والجهاة  امراض الكيىغبما فيها  ملتيفة صتتتتتحيةحول المرضتتتتتى الذين يعالو  من مفتتتتتاك  في عده مفتتتتتاك   المتمركزة الرعايةلتقديت 

المرضتتتتية ستتتتيتت تعزيز التعيت من خالل المحاضتتتترات والتفكير العميي ودراستتتتة الحاالت  الهعتتتتميغوالجهاة  الهيكيي والععتتتتالتغ

 .ما وص  الي  البحث العيمي أحدث ية وعرضومناقفات الجماع

 1تمريض صحة البالغين  A0612103: المتطلب السابق

 عملي 2تمريض صحة البالغين  A0613102المتطلب المتزامن: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A0613102 {3}عملي  2، تمريض صحة البالغين 

خالل تدريبهت بالمستتتفتتفيات من خالل العم   ةبطريق  عميي النظريةدة الماجمي  ما يتعيم  في  المستتاق بتطبيقستتيقوم الطالب في هذا 

ية في تقييت وتنفيذ وتقييت  الكفاءاتعيى تحقيق جمي  متطيبات  والتي تعزة المعرفة المستتتتتتتندة عيى البحث العيمي والمهارات التحييي

 الرعاية التمريعية ليبالسين الذين يعالو  من مفاك  صحية محددة   

 عملي 1تمريض صحة البالغين  A0612104المتطلب السابق: 

 2تمريض صحة البالغين  A0613101المتطلب المتزامن: 
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A0612201  {3}، أساسيات النمو والتطور 

سية بالمفاهيت الطالب لتعريف المساق هذه تصميت تت سا  وتطور بنمو المتعيقة األسا  اللصائا عيى ويركز. الحياة فترة طوال اإلل

 لمستتتتتتاعدة الالةمة بالكفاءات الطالب تزويد. تطور مرحية لك  والروحية واألخالقية والمعرفية واالجتماعية والنفستتتتتتية البيولوجية

 .المييى الصحة لتحقيق التطوير من معينة فترة في األفراد

 

 يوجد ال: السابق المتطلب

 يوجد ال: متزامنالمتطلب ال

 

 

 

A0612302 {3} المرض الصحة، التغذية في 

 

طال  التمريض بالمعرفة األساسية حول أهمية التسذية في الصحة والمرض. سيتمكن الطالب من  المساق لتزويد اتت تصميت هذ

عوام  التي ت ثر عيى العادات ليمناقفتتتة لاقدة ب تحديد العناصتتتر السذائية األستتتاستتتية ومهمتها ليفرد خالل الحياة. ستتتيقوم الطالب

ا أهمية ستتتتراتيجيات القائمة عيى األداالالسذائية الفردية واستتتتلدام  لة لتيقيف المرضتتتى وعائالتهت. ستتتوف يناقب الطالب أيعتتتً

القيا  األليروبومتري لتقييت الحالة التسذوية. كما ستتتتتيقومو  بتقييت دور التمريض فيما يتعيق بدعت التسذية ومناقفتتتتتة األدلة لات 

لتدريس لتعزيز تعيت الطالب بما في للا الصتتية المتعيقة بالتسذية والرعاية التمريعتتية. ستتيتت استتتلدام العديد من استتتراتيجيات ا

  .والفر المحاضرات والمفاري  

 

 يوجد ال: السابق المتطلب

 يوجد ال: متزامنالمتطلب ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A0613103 {3}، تمريض الحاالت الحرجة 

في هذا المساق يتت تطوير كفايات الطيبة في التعام  م  مرضى الحاالت الحرجة. يتت تعميق مفاهيت الفسيولوجيا المرضية وطرق 

االساسي في تقديت العناية لمرضى الحاالت الحرجة. يقوم الطيبة باستلدام التفكير التحيييي والناقد  ودور الممرضالعالج الحديية 

االدلة في تقديت العناية الكامية لمرضى الحاالت الحرجة بالتعاو  م  ملتيف مقدمي الرعاية الصحية. يتت  والممارسة القائمة عيى

 استلدام اسالي  ملتيفة في هذا المساق مي  المحاضرات والنقاش واسيوب ح  المفكالت ودراسات الحاالت المرضية. 

 

 2تمريض صحة البالغين  A0613101: السابق المتطلب

 عملي تمريض الحاالت الحرجة A0613104: متزامنالالمتطلب 
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A0613104 {3}، تمريض الحاالت الحرجة عملي 

في هذا المستتتتتتاق يتت تطوير كفايات الطيبة في التعام  م  مرضتتتتتتى الحاالت الحرجة. يقوم الطيبة بتطبيق المعارف والمهارات 

ودور المتلصتتتتصتتتتة لتيبية احتياجات مرضتتتتى العناية الحييية. يتت تعميق مفاهيت الفستتتتيولوجيا المرضتتتتية وطرق العالج الحديية 

الحاالت الحرجة. يقوم الطيبة باستتتلدام التفكير التحيييي والناقد والممارستتة القائمة  االستتاستتي في تقديت العناية لمرضتتى الممرض

 عيى االدلة في تقديت العناية الكامية لمرضى الحاالت الحرجة بالتعاو  م  ملتيف مقدمي الرعاية الصحية. 

 

 عملي 2تمريض صحة البالغين  A0613102السابق:  المتطلب

 تمريض الحاالت الحرجة A0613103: متزامنال المتطلب

 

A0613301 ،  {3} التمريضالمعلوماتية في   

يهدف المستتاق الى تزويد الطيبة بالمفاهيت العتترورية لنظت المعيومات الصتتحية لتحستتين الرعاية الصتتحية المقدمة ليمرضتتىغ وتلفيف 

خالل النظام الصحي المحوس . وسيدر  هذا  نالكيفة وجودة الرعاية الصحية المقدمة ليمرضى م  مراعاة خصوصية المرضى م

المستتاق مفاهيت وتطبيقات لظت المعيومات الصتتحية عيى المستتتويين النظري والعميي كما ستتيتي  المستتاق ليطيبة الفرصتتة ليتعرف عيى 

 وشبكة المعيومات االلكترولية. رالمهارات األساسية الستلدام الكمبيوت
 

 يوجد ال: السابق المتطلب

 يوجد ال: تزامنمالمتطلب ال

 

A0613203 {3}، تمريض صحة األطفال 

دور العائية.  ريهدف المستتتتتتاق الى تعييت طيبة التمريض التلطيط وتقديت الرعاية التمريعتتتتتتية األمنة لذطفال م  األخذ بعين االعتبا

وتكو  خطوات العميية التمريعتتتتية ولظريات النمو والتطور المرتكز األستتتتاستتتتي في تقديت الرعاية الفتتتتامية لملتيف الفئات العمرية 

والمجاري البوليةغ الجهاة العصبي  ى)حديييي الوالدة وحتى المراهقة( المصابين بملتيف المفكالت الصحية: الجهاة التنفسيغ الكي

المعيومات والقدرة عيى ح   وبرمجةاالستتتتنباط الليقية وغيرها. ويفتتتج  هذا المستتتاق عيى استتتتلدام التفكير اإلبداعي ووالمفتتتاك  

 من خالل تقديت العناية المتطورة. المفاك 

 2تمريض صحة البالغين  A0613101: المتطلب السابق

 تمريض صحة األطفال عملي A0613204 المتطلب المتزامن: 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

A0613204 ، {3}تمريض صحة األطفال عملي 

يتت توظيف المعرفة الالةمة ليرعاية التمريعية الفامية يعتبر هذا المساق هو امتداد لمساق تمريض صحة األطفال )لظري( بحيث 

في هذا المساق تدري  الطيبة في مستففيات  تلذطفال المصابين باألمراض حيث يتمكن الطال  من تحقيق العناية الدقيقة الكامية. يت

هت الجستتتتدية والنفستتتتية وفقا للطوات تعييمية التي تعنى بصتتتتحة األطفال من حدييي الوالدة حتى المراهقة والتلطيط لجمي  احتياجات

 العيية التمريعية.

 عملي  2تمريض صحة البالغين A061310 2المتطلب السابق: 

 تمريض صحة األطفال A0613203 المتطلب المتزامن: 
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A0613202 {3}، تمريض صحة األمومة عملي 

 أثناء ليوالدةغ قب  النستتتاء الحوام  لرعاية األستتتاستتتية والكفايات معرفةالب اللريجين الممرضتتتات إلعداد المستتتاق هذا تصتتتميت تت

األخالقية  ليمباد  والفتتتتامية الدقيقة المعرفة دمد الطالب ستتتتيقوم األستتتتاستتتتية الكفاءات اكتستتتتاب خالل من. الوالدة وبعد الوالدة

 منظت كيي تقييت بوجراءستتتتتيقومو  الطالب . المهنية التمريعتتتتتية الممارستتتتتة لطاق في اإللجاب لعميية المهني الستتتتتيون وقالو 

 تنستتيق عيى القدرة إثبات عيى قادرين ستتيكولو . األدلة عيى القائمة والممارستتة التمريض لظرية أستتا  النستتاء عيى الحتياجات

 كيف الطال  يتعيت ستتوف. ومتستتقة وفعالة مناستتبة اإللجابية المرأة رعاية أ  لعتتما  الفريق أععتتاء جمي  م  والعم  الرعاية

 بمفتتتاك  المصتتتابات لينستتتاء الفتتتام  التمريعتتتي التدخ  وتطبيق األستتترةغ تنظيت طرق حول لذمهات المفتتتورة تقديت من يتمكن

 النساء أمراض

 عملي  1تمريض صحة البالغين A061210 4المتطلب السابق: 

 تمريض صحة األمومة A0613201 المتطلب المتزامن:

 

A0613201 {3}، تمريض صحة األمومة  

 أثناء ليوالدةغ قب  النستتاء الحوام  لرعاية األستتاستتية والكفايات معرفةالب اللريجين الممرضتتات إلعداد المستتاق هذا تصتتميت تت

األخالقية  ليمباد  والفتتتامية الدقيقة المعرفة دمد الطالب ستتتيقوم األستتتاستتتية الكفاءات اكتستتتاب خالل من. وبعد الوالدة الوالدة

 منظت كيي تقييت ستتتتيقومو  الطالب بوجراء. المهنية التمريعتتتتية الممارستتتتة لطاق في اإللجاب لعميية المهني الستتتتيون وقالو 

 تنسيق عيى القدرة إثبات عيى قادرين سيكولو . األدلة عيى القائمة والممارسة التمريض لظرية أسا  النساء عيى الحتياجات

 كيف الطال  يتعيت ستتوف. ومتستتقة وفعالة مناستتبة اإللجابية المرأة رعاية أ  لعتتما  الفريق أععتتاء جمي  م  والعم  الرعاية

 بمفتتاك  المصتتابات لينستتاء الفتتام  التمريعتتي التدخ  وتطبيق األستترةغ تنظيت طرق حول لذمهات المفتتورة تقديت من يتمكن

 النساء أمراض

 

  1تمريض صحة البالغين A061210 3المتطلب السابق: 

 تمريض صحة األمومة عملي A0613202 المتطلب المتزامن:

 

 

 

 

 

 

 

 

A0614401،  {3} تمريض الصحة النفسية 

ستتيكتستت  الطالب في هذه المستتاق المعرفة العامة والكفاءات الالةمة لتوفير الرعاية الفتتامية لذفراد الذين يعالو  من مفتتاك  الصتتحة 

 الذات وقيتوعي  والعقييةغ مي  النفسية الصحةالعقيية والنفسية. وسيتت استكفاف مفاهيت ملتيفة تفم : المفاهيت األساسية في تمريض 

والنهد العالجية في رعاية المرضى النفسيين. سيقوم الطالب باستلدام  التكيفغوآليات  التمريعيةغوالفام  ليرعاية  النهد اإللسالي

يعالو  من اضتتتطرابات عقيية و أو لفستتتية. ستتتيقوم  ليمرضتتتى الذينالتفكير الناقد وح  المفتتتكالت لتطوير خطط الرعاية التمريعتتتية 

األخالقية المتعيقة برعاية األفراد الذين يعالو  من مفتتتتتتاك  الصتتتتتتحة العقيية و و أو  يالجمي  القعتتتتتتاالطالب أيعتتتتتتا مناقفتتتتتتة لاقدة 

بالتعاو  م  فريق الرعاية الصتحية  العالجيةستيكو  الطالب قادرين عيى تقييت وتلطيط وتنفيذ وتقييت البرامد و النفستيةاالضتطرابات 
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ودراسات  جماعيةغومناقفة  تفاعييةغ التعييت محاضرةعقيية. تفم  طرق واألفراد الذين يعالو  من مفاك  الصحة العقيية واألمراض ال

 .مسجية عرضيةومناقفات لمحاضرات  حالةغ

 2تمريض صحة البالغين A0613101 المتطلب السابق:

 عملي النفسية الصحة تمريض A0614402المتطلب المتزامن: 

 

 

A0614402 {3} تمريض الصحة النفسية عملي 

رؤى حول المفتتتاك  التي يعالي منها   . ستتتوف يستتتتكفتتتف الطالب ويكتستتتبووالصتتتحة العقيية والنفستتتيةمقدمة في الجوال  الستتتريرية 

ً الفتتتتلا المريض  دمد بالعاطفي والفكري واالجتماعي والروحي التي يستتتتببها المرض الجستتتتدي. ستتتتيقوم الطالب  االجهاد. ولفستتتتيا

الكفاءات النظرية في ممارستتتها. ستتيكولو  قادرين عيى استتتلدام عميية التمريض والتفكير النقدي لرعاية المرضتتى الذين يعالو  من 

 .في مجموعة متنوعة من إعدادات الرعاية الصحية تحت إشراف مدربين متلصصين النفسيةمفاك  الصحة 

 عملي( 2تمريض صحة البالغين ) A0613102المتطلب السابق: 

 تمريض الصحة النفسية A0614401المتزامنة: 

 

A0614301{3} ، تمريض صحة المجتمع  

يهدف هذا المستتاق الى دمد طيبة مستتتوى الستتنة الرابعة م  كافة فئات المجتم  ويعنى بدراستتة دور الممرضوالممرضتتة فيما يلا 

الفرد والعائية والمجتم  في ملتيف أماكن التطبيق  مفهوم تعزيز الصتتتتتتحة والحماية الى جال  الوقاية من االمراض عيى مستتتتتتتوى

 العميي والتي تفم  الصحة المدرسية والزيارات المنزلية والصحة المهنية.

يقوم الطيبة في هذا المستتتتاق بتقديت مباد  الرعاية الصتتتتحية األولية عن طريق تطبيق أستتتتس الوقاية المناستتتتبة لملتيف فئات المجتم  

 مهارات االتصال م  أفراد المجتم و لمناس  القائت عيى البحث العيمي والتفكير الناقد والقيادةوالعم  عيى اخذ القرار ا

 2تمريض صحة البالغين  A0613101المتطلب السابق: 

 تمريض صحة المجتمع عملي A0614302المتطلب المتزامن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A0614302 {3}، تمريض صحة المجتمع عملي 

المجتم ؛ وللا من خالل التقييت الفام  يهدف هذا المساق إلى تمكين الطال  من تطبيق المباد  النظرية بملتيف ادوار ممرض صحة 

يتي  المساق الفرصة ليطيبة  الصحة.لكافة فئات المجتم  في ملتيف أماكن التطبيق العميي باالعتماد عيى المباد  األساسية في تعزيز 

 في تطوير قدراتهت عيى ح  المفاك  واتلال القرار ضمن إطار عميي قائت عيى البحث العميي ومن خالل تطبيق العميية التمريعية.

 عملي 2تمريض صحة البالغين   A0613102المتطلب السابق: 

 تمريض صحة المجتمعA0614301  :المتطلب المتزامن
 

  

 

A0614403 {3}، أساليب البحث العلمي 

ضــــــريــــمــــــتــــة الـــــيــلـــــــك  

Faculty of Nursing 



  

باإلضتتافة الي . هو تعريف الطالب بطرق البحث العيمي في المجاالت الصتتحية كمتطي  رئيستتي لمهنة التمريضالهدف من هذه المادة 

الى تعزيز  ةباإلضتتاف .وعي الطالب بعميية البحث العيمي ولتائد األبحاث وكيفية ارتباطها بتوفير الرعاية الصتتحية التمريعتتيةتعزيز 

فهت الطال  بالممارستتتتتتة المبنية عيى األدلة وتطوير المهارات الالةمة لتقييت لتائد األبحاث بفتتتتتتك  لقدي وتطبيق لتائد األبحاث عيى 

فقيها الكمي والنوعيغ . ةالرعاية الصحية التمريعي سفية ليبحث العيميغ والتصاميت البحيية ب سيتت أيعا تعريف الطالب باألسس الفي

ستتيتت استتتلدام مجموعة متنوعة من استتتراتيجيات التعيت والتعييت بما في للا . جم  البيالات وتحيييهاغ واخالقيات البحث العيميوطرق 

 .المحاضرات والمناقفة الجماعية والنقاش والتعيت التجريبي

 يوجد ال: السابق المتطلب

 يوجد ال: متزامنالمتطلب ال

 

A0614303 {3}، اإلدارة والقيادة في التمريض 

يهدف هذا المستتتاق الى تعريف الطيبة عيى االدوار الرئيستتتية وعيى الكفايات المتعيقة باإلدارة والقيادة والعتتترورية لليق بيئة مناستتتبة 

لظتتام الرعتتايتتة  لتوفير العنتتايتتة المتمركزة حول المريضغ كمتتا ويعرف الطيبتتة عيى الستتتتتتيون القيتتادي الفعتتال والمتعيق بتطوير أداء

يركز هذا المستتتتتتاق عيى التفكير النقدي واهميت  في اتلال القرار . اخذ الدور الفعال ضتتتتتتمن هذا النظامالتمريعتتتتتتية من خالل التأثير و

المبني عيى األدلة وفي ح  المفتتتكالت والتسيير والتطوير وفي هذا المستتتاق تت تحديد المجاالت العامة والتي تت ادماجها في المواضتتتي  

ملتيفة ليمساق وللا بهدف المساهمة في صق  الكفايات العامة المستهدفة ليمنهاج والتي تتعمن التفكير ضمن النظام وإدارة الجودة ال

المستتتتتمرة والقيادة والتسيير والقرار المبني عيى األدلةغ ولتحقيق للا يتت االستتتتتعالة بالنفتتتتاطات المتنوعة إلكستتتتاب الكفايات المرجوة 

 القعايا ولع  األدوار والمناظرة. كالنقاش وتحيي 

 2تمريض صحة البالغين A0613101 المتطلب السابق: 

 يوجد ال: متزامنالمتطلب ال

 

 A0614501 {4}التدريب السريري المكثف 

يهدف هذا المستتتتتتاق الى تهيئة الطيبة الى دورهت في المستتتتتتتقب  بعد التلرج من خالل التدري  العميي المستتتتتتتق  بهدف التأكد من 

اكتستتاب الطال  ليكفايات التراكمية ليبرلامد مي  التواصتت  الهادف والتعاو  م  الفريق الطبي وجودة العناية التمريعتتية المقدمة 

والقدرة عيى تقييت الملاطر ليمريضغ اضافة الى التفكير التحيييي والممارسة القائمة عيى االدلة ضمن المعايير المهنية واالخالقية 

الحكت االكيينيكي الصتتحي  في تقديت العناية التمريعتتية الفتتامية ليمريض والمبنية عيى الممارستتة القائمة عيى  بحيث يتت استتتلدام

االدلة. يتت تطبيق هذا المستتتتاق في الفصتتتت  االخير من الدراستتتتة بحيث يتت اتمام اربعين وردية في احدى الوحدات المتلصتتتتصتتتتة 

 .او الطوار  او اي قست يتت الموافقة عيي  من قب  اليجنة الملصصة ليمادةبالمستففيات المعتمدة مي  وحدة العناية الحييية 

 

 عملي 2، تمريض صحة البالغين  A0613102المتطلب السابق: 

 تمريض الحاالت الحرجة عملي  A0613104المتطلب المتزامن: 


