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A0611301 المهنية في ،
  }3{التمريض 

الطالب الى المهنية في التمريض باعتبارها واحدة من الكفايات الرئيسية في  تعريفلهذه المادة تهدف 
ممارسة مهنة التمريض. سيقوم الطالب باستكشاف وتقييم التطور التاريخي للتمريض والمهنية والسلوك 
المهني في التمريض، واللغة المستخدمة في علم التمريض، والتفكير النقدي، والمهارات األكاديمية 

اسية والمهارات الشخصية. وسيتم استكشاف المفاهيم المهنية المتعلقة بالرعاية، والرعاية التي األس
تتمحور حول المريض، وأخالقيات ممارسة مهنة التمريض، والممارسات المبنية على األدلة. سيتم ايضا 

لكتابة والمحادثة. التعامل مع مبادئ العروض الشفهية وكيفية اكتساب مهارات التفكير النقدي من خالل ا
سيتم تعريف الطالب أيًضا بالمصطلحات الطبية والنزاهة األكاديمية. سيتم استخدام نهج التعلم المدمج 

  .لتعزيز تعلم الطالب بما في ذلك دراسات الحالة ولعب األدوار والمناقشة الجماعية والمحاضرات

  اليوجد  اليوجد

A0611101 أساسيات ،
  }3{التمريض 

  

 البيئات في المرضى لرعاية األساسية المعرفة األولى السنة في التمريض طالبل المساق هذا سيوفر
 سيتعلم القانوني. للممرض المطلوبة األساسية الكفاءات تطوير في الطالب سيبدأ. المختلفة الصحية
 على تعتمد التي الرعاية وتقديم المرضى احتياجات لتحديد التمريض عمليات استخدام كيفية أيًضا الطالب
 والتواصل مهني بشكل التصرف كيفية الطالب سيتعلم. المرضى رغباتو الرعاية ومعايير األدلة أفضل
 وتشمل. الصحية الرعاية فريق أعضاء من وغيرهم والمعلمين والزمالء المرضى مع بفعالية

  .المختلفة الحاالت ودراسات جماعية ومناقشات محاضرات والتعلم التعليم استراتيجيات

 A0611102  اليوجد
أساسيات 

  التمريض العلمي

 
A0611102 أساسيات ،

 }2{التمريض عملي 
  

 احتياجات لتلبية محاكية آمنة بيئة في األساسية السريرية الكفاءات تطوير على قادرين الطالب سيكون
 المختبر في الطالب سيتعلم وبدقة، بأمان األساسية المهارات وأداء وأخالقية، قانونية بطريقة األفراد

 دور إلى التمريض طالب المساق هذا سيقدم كما اإلشراف. تحت المهارات إظهار من وسيتمكنون
 بتطوير الطالب سيقوم. وباحث ومعلم، ومدافع، ،تغيير وعامل ومدير، وقائد، رعاية، كمقدم الممرض

  .المريض لسالمة الواجب االعتبار إيالء مع بالرعاية، القيام عند المرضى تجاه مهني وسلوك موقف

 A0611101  اليوجد
 أساسيات
  التمريض

 
A0611401 ، االتصال و

  }3ل {لتواصا
  

يركز هذا المساق على استراتيجيات ومبادئ االتصال التي تمكن طالب التمريض من تطبيق مبادئ 
والتفاعل  الصحية،الرعاية  ومختصي والمجموعات، والعائالت، واألفراد، األقران،التواصل الفعال مع 

في البيئات السريرية المختلفة. سيتمكن الطالب من مناقشة العوامل الحرجة التي  المرضىالعالجي مع 
تسهل أو تعيق التواصل الفعال. سيقوم الطالب أيًضا ببناء استراتيجيات للتواصل الفعال مع أعضاء آخرين 

الناقد واألدلة. سيتم استخدام المحاضرات  في فريق الرعاية الصحية باستخدام التدريب القائم على التفكير
مختبر وتحليل دراسات الحالة ولعب في ال والتدريب السريري والعمل الجماعي اتومناقشة المجموع

  األدوار والمحاكاة لتسهيل تعلم الطالب.

  اليوجد  اليوجد

A0611302  اتجاهات ،
 {3}وأخالقيات مهنة التمريض 

  

على مراحل تطور مهنة التمريض والتحديات التي تواجه هذا القطاع. يهدف هذا المساق الى التعريف 
تقديم  مالطالب سيتعلم التفكير الناقد لمعرفة نظريات التمريض وتطبيقاتها في الناحية العملية. سيت

االخالقيات المهنية والقانونية والصحية وتطبيقاتها في مجاالت المهارات والمعارف التمريضية بما يحقق 
كما ويساعد هذا المساق في تحسين نوعية الخدمة المقدمة حسب  ة في حل المشاكل واتخاذ القرارات.الفائد

التشريعات القانونية واألخالقية باستخدام وسائل تعليمية حديثة واستراتيجيات تعتمد على تفعيل العمل 
  بروح الفريق واستخدام السيناريوهات المختلفة واالطالع على األبحاث المحكمة.

  اليوجد  اليوجد

A0612102 التقييم السريري ،
 {2}العملي 

  

ستقوم هذه المادة بتزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة للقيام بمهارات الفحص البدني بشكل 
نظامي، من أجل دمج نتائج التقييم في عملية اتخاذ القرارات السريرية استنادًا إلى أفضل األدلة. سيقوم 

الوعي بالقضايا األخالقية والقانونية التي تدعم تقييم المريض. سيقوم الطالب باستخدام الطالب بإظهار 
مهارات االتصال المناسبة إلقامة عالقة عالجية مع المرضى والعائالت وموظفي الرعاية الصحية 
للحصول على ونقل البيانات الشخصية والموضوعية واحتياجات المريض. سيتم تعزيز التعلم من خالل 

  .التفكير ولعب دور دراسات الحالة الممارسة في المختبر من خالل

 A0612101  اليوجد
  التقييم السريري

A0612101 التقييم السريري ،
}1{  

ستقوم هذه المادة بتزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة للقيام بمهارات الفحص البدني بشكل 
تخاذ القرارات السريرية استنادًا إلى أفضل األدلة. سيقوم نظامي، من أجل دمج نتائج التقييم في عملية ا

الطالب بإظهار الوعي بالقضايا األخالقية والقانونية التي تدعم تقييم المريض. سيقوم الطالب باستخدام 
مهارات االتصال المناسبة إلقامة عالقة عالجية مع المرضى والعائالت وموظفي الرعاية الصحية 

يانات الشخصية والموضوعية واحتياجات المريض. سيتم تعزيز التعلم من خالل للحصول على ونقل الب
  .الممارسة في المختبر من خالل التفكير ولعب دور دراسات الحالة

A1112204 
علم وظائف 

  األعضاء

A0612102 
التقييم السريري 

  العملي

A0612105 الفسيولوجيا ،
  }3المرضية {

يقدم هذا المساق للطلبة التغيرات واالختالالت التي تحدث لوظائف الجسم الطبيعية في البالغين والتي 
تشتمل على دراسة خاليا االنسان ومسببات اعتاللها. يركز هذا المساق على مشاكل جهاز المناعة وفرط 

ابه وكيفية التعامل معه. كما الحساسية ومشاكل نقص المناعة المكتسبة. كما يشمل دراسة األلم وآليته وأسب
ان المساق يشتمل على دراسة الجهاز العصبي من حيث المشاكل التي تواجهه سواء كانت اصابات او 

االنسان بشكل عام والجهاز العصبي بشكل امراض بما في ذلك اسبابها وكيفية حدوثها وتأثيرها على جسم 
جهاز التنفسي وجهاز الغدد الصماء بحيث يتم خاص. كما ويسلط الضوء على جهاز القلب والدوران وال

دمج المسببات واالعراض وطرق العالج من خالل العملية التمريضية مستخدمين عملية التفكير النقدي 
  والتحليلي.

A1112204 
علم وظائف 

  األعضاء

  اليوجد

A0612301 التثقيف الصحي ،
}3{  

ت التعليم والترقية الصحية، ومهارات التدريس تم تصميم هذه المادة لتعريف الطالب على نظريات وتقنيا
في مجموعة متنوعة من مرافق الرعاية الصحية. تم التخطيط للمادة لتسهيل تكامل وتطبيق وتقييم 
معلومات محددة فيما يتعلق بالنظرية لتعزيز الصحة والبحوث والممارسة. سيكون التركيز على الجوانب 

  اليوجد  اليوجد



. سيتاح للطالب الفرصة لتطبيق مواد المادة التدريبية على تصميم الوقائية للصحة وكذلك تعليم العمالء
وتنفيذ برامج تعليمية للعمالء الذين يعانون من مشكلة صحية شائعة استنادًا إلى أفضل األدلة المتوفرة. 

  تتضمن أساليب التدريس محاضرات تفاعلية ومناقشات جماعية وحلقات دراسية.
A0612103صحة  ، تمريض

  }3{ 1البالغين 
يهدف المساق الى تزويد الطلبة كيفية العناية بالمرضى الذين يعانون من تغيرات في الحالة الصحية بحيث 

الطالب للتعرف على المصطلحات العلمية، والفسلفة المرضية، والفحوصات التشخيصية، والمعالجة يوجه 
عملية التمريضية كمرتكز أساسي للتعامل مع التغيرات. وتستخدم خطوات ال الطبية لكل تغير من تلك

المشاكل التمريضية بشكل متكامل النواحي للمريض (الفسيولوجية، النفسية االجتماعية، والروحية). كما 
يهدف المساق على تنمية مهارات االتصال ومراعاة اخالقيات مهنة التمريض. يركز المساق على عرض 

كل عدو توازن السوائل والشوارد. التغيرات الصحية في القلب التغيرات الصحية للبالغين مثل المشا
واألوعية الدموية، الجهاز التنفسي، وأجهزة الغدد الصماء والتعامل مع المرضى قبل واثناء وبعد العمليات 

  الجراحية ومرضى السرطان.

A0913307  
علم االدوية 
  للتمريض،  

A0611101 
اساسيات 
  التمريض

A0612104 
تمريض صحة 

 \) 1البالغين (
  عملي

A0612104 تمريض صحة ،
  }3عملي { 1البالغين 

يقوم الطلبة في هذا المساق بتطبيق معارفهم في المستشفيات من خالل اكتساب الكفايات التي تدعم 
 المعارف المبنية على االدلة والمهارات التحليلية في تقييم وتطبيق العناية التمريضية المقدمة للمرضى
البالغين. يقوم هذا المساق بتهيئة الطلبة لتقديم عناية تمريضية امنة ومؤهلة للبالغين الذين يعانون من 
امراض محددة. يتمكن الطلبة في هذا المساق من اكتساب الكفايات المهمة لطالب التمريض، اضافة الى 

الجسمية والنفسية والروحية القدرة على تطبيق العملية التمريضية كإطار لتقييم وتحديد االحتياجات 
للمرضى باختالف ثقافاتهم واعراقهم ومستوياتهم االجتماعية. يقوم الطلبة باستخدام المهارات المبنية على 
االدلة والتفكير التحليلي والنقدي اضافة الى التفسير العلمي في تقديم العناية للمرضى الذين يعانون من 

الدوران والمشاكل المتعلقة بالسوائل وامالح الدم وجهاز الغدد امراض الجهاز التنفسي وجهاز القلب و
الصماء وامراض السرطان. يتم استخدام طرق مختلفة في ايصال المعلومة مثل التطبيق العملي ودراسة 

  الحاالت المرضية والنقاش من خالل مجموعات ومراجعة االبحاث الحديثة ذات العالقة.

A0611102  
أساسيات 

  التمريض عملي

A0612103 
تمريض صحة 

  1البالغين 

A0613101 تمريض صحة ،
  }3{ 2البالغين 

إن هذا المساق يساهم في إعداد طلبه مؤهلين علميا وعمليا للتعامل مع جميع االمراض الذين يعانون منها 
البالغين والتي قد تواجههم في بيئة العمل وهذا يتطلب تحقيق جميع الكفايات في هذا المساق كما يتطلب 

تبر االساس والهيكل في تقييم من الطلبة ايضا تطبيق العملية التمريضية لجميع انماط الصحة والتي تع
ومعرفه الحاجات الصحية الجسدية والنفسية والروحانية لجميع المرضى مع األخذ باالعتبار جميع 
االختالفات العرقية والثقافية واالجتماعية لهم ولذويهم. وسيقوم الطلبة بتطبيق اسس البحث العلمي 

متمركزة حول المرضى الذين يعانون من مشاكل في عده والتفكير الناقد والتفسير العلمي لتقديم الرعاية ال
مشاكل صحية مختلفة بما فيها امراض الكلى، والجهاز الهيكلي والعضالت، والجهاز الهضمي، سيتم 
تعزيز التعلم من خالل المحاضرات والتفكير العملي ودراسة الحاالت المرضية ومناقشات الجماعية 

  ي.وعرض أحدث ما وصل اليه البحث العلم

A0612103 
تمريض صحة 

  1البالغين 

A0613102 
تمريض صحة 

  عملي 2البالغين 

A0613102 تمريض صحة ،
  }3عملي { 2البالغين 

سيقوم الطالب في هذا المساق بتطبيق جميع ما يتعلمه في المادة النظرية بطريقه عملية خالل تدريبهم 
الكفاءات والتي تعزز المعرفة المستندة على بالمستشفيات من خالل العمل على تحقيق جميع متطلبات 

ين يعانون من البحث العلمي والمهارات التحليلية في تقييم وتنفيذ وتقييم الرعاية التمريضية للبالغين الذ
  .مشاكل صحية محددة

A0612104 
تمريض صحة 

  عملي 1البالغين 

A0613101 
تمريض صحة 

  2البالغين 

A0612201  أساسيات النمو ،
  }3{والتطور

تم تصميم هذه المساق لتعريف الطالب بالمفاهيم األساسية المتعلقة بنمو وتطور اإلنسان طوال فترة 
الحياة. ويركز على الخصائص البيولوجية والنفسية واالجتماعية والمعرفية واألخالقية والروحية لكل 

لتحقيق  رالتطوينة من تطور. تزويد الطالب بالكفاءات الالزمة لمساعدة األفراد في فترة معمرحلة 
  الصحة المثلى.

  اليوجد  اليوجد

A0612302 التغذية في ،
  }3{ الصحة المرض

تم تصميم هذا المساق لتزويد طالب التمريض بالمعرفة األساسية حول أهمية التغذية في الصحة 
سيقوم . حياته والمرض. سيتمكن الطالب من تحديد العناصر الغذائية األساسية ومهمتها للفرد خالل

الطالب بمناقشة ناقدة للعوامل التي تؤثر على العادات الغذائية الفردية واستخدام االستراتيجيات القائمة 
على األدلة لتثقيف المرضى وعائالتهم. سوف يناقش الطالب أيًضا أهمية القياس األنثروبومتري لتقييم 

بدعم التغذية ومناقشة األدلة ذات الصلة  الحالة التغذوية. كما سيقومون بتقييم دور التمريض فيما يتعلق
المتعلقة بالتغذية والرعاية التمريضية. سيتم استخدام العديد من استراتيجيات التدريس لتعزيز تعلم الطالب 

  .بما في ذلك المحاضرات والمشاريع والشرح

  اليوجد  اليوجد

A0613103 تمريض ،
  }3الحاالت الحرجة {

في هذا المساق يتم تطوير كفايات الطلبة في التعامل مع مرضى الحاالت الحرجة. يتم تعميق مفاهيم 
في تقديم العناية لمرضى الحاالت الفسيولوجيا المرضية وطرق العالج الحديثة ودور الممرض االساسي 

االدلة في تقديم العناية  الحرجة. يقوم الطلبة باستخدام التفكير التحليلي والناقد والممارسة القائمة على
الكاملة لمرضى الحاالت الحرجة بالتعاون مع مختلف مقدمي الرعاية الصحية. يتم استخدام اساليب 

  المرضية. مختلفة في هذا المساق مثل المحاضرات والنقاش واسلوب حل المشكالت ودراسات الحاالت

A0613101 
تمريض صحة 

  2البالغين 

A0613104 
تمريض الحاالت 

  رجة عمليالح

A0613104 تمريض ،
  }3الحاالت الحرجة عملي {

في هذا المساق يتم تطوير كفايات الطلبة في التعامل مع مرضى الحاالت الحرجة. يقوم الطلبة بتطبيق 
المعارف والمهارات المتخصصة لتلبية احتياجات مرضى العناية الحثيثة. يتم تعميق مفاهيم الفسيولوجيا 

الحديثة ودور الممرض االساسي في تقديم العناية لمرضى الحاالت الحرجة. المرضية وطرق العالج 
يقوم الطلبة باستخدام التفكير التحليلي والناقد والممارسة القائمة على االدلة في تقديم العناية الكاملة 

  .لمرضى الحاالت الحرجة بالتعاون مع مختلف مقدمي الرعاية الصحية

A0613102 
تمريض صحة 

  عملي 2البالغين 

A0613103 
تمريض الحاالت 

  الحرجة

A0613301  المعلوماتية في ،
  }3التمريض {

يهدف المساق الى تزويد الطلبة بالمفاهيم الضرورية لنظم المعلومات الصحية لتحسين الرعاية الصحية 
المقدمة للمرضى، وتخفيف الكلفة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى مع مراعاة خصوصية 
المرضى من خالل النظام الصحي المحوسب. وسيدرس هذا المساق مفاهيم وتطبيقات نظم المعلومات 
الصحية على المستويين النظري والعملي كما سيتيح المساق للطلبة الفرصة للتعرف على المهارات 

  .األساسية الستخدام الكمبيوتر وشبكة المعلومات االلكترونية

  اليوجد  اليوجد

A0613203ريض صحة ، تم
  }3األطفال {

يهدف المساق الى تعليم طلبة التمريض التخطيط وتقديم الرعاية التمريضية األمنة لألطفال مع األخذ بعين 
االعتبار دور العائلة. وتكون خطوات العملية التمريضية ونظريات النمو والتطور المرتكز األساسي في 

A0612103 
تمريض صحة 

A0613204  
تمريض صحة 



ديثيي الوالدة وحتى المراهقة) المصابين بمختلف تقديم الرعاية الشاملة لمختلف الفئات العمرية (ح
المشكالت الصحية: الجهاز التنفسي، الكلى والمجاري البولية، الجهاز العصبي والمشاكل الخلقية وغيرها. 
ويشجع هذا المساق على استخدام التفكير اإلبداعي واالستنباط وبرمجة المعلومات والقدرة على حل 

  اية المتطورة.المشاكل من خالل تقديم العن

  األطفال عملي  1البالغين 

A0613204 تمريض صحة ،
 }3األطفال عملي {

  

يعتبر هذا المساق هو امتداد لمساق تمريض صحة األطفال (نظري) بحيث يتم توظيف المعرفة الالزمة 
للرعاية التمريضية الشاملة لألطفال المصابين باألمراض حيث يتمكن الطالب من تحقيق العناية الدقيقة 

ة األطفال من حديثي الكاملة. يتم في هذا المساق تدريب الطلبة في مستشفيات تعليمية التي تعنى بصح
  .لية التمريضيةملخطوات العالوالدة حتى المراهقة والتخطيط لجميع احتياجاتهم الجسدية والنفسية وفقا 

A0612104  
تمريض صحة 

  عملي 1البالغين 

A0613203  
تمريض صحة 

  األطفال

A0613202 تمريض صحة ،
  }3األمومة عملي {

لوالدة، افة والكفايات األساسية لرعاية النساء الحوامل قبل تم تصميم هذا المساق إلعداد الخريجين بالمعر
الدقيقة  دمج المعرفةبالطالب أثناء الوالدة وبعد الوالدة. من خالل اكتساب الكفاءات األساسية سيقوم 

والشاملة للمبادئ األخالقية وقانون السلوك المهني لعملية اإلنجاب في نطاق الممارسة التمريضية المهنية. 
الطالب بإجراء تقييم كلي منظم الحتياجات النساء على أساس نظرية التمريض والممارسة القائمة  سيقوم

قادرين على إثبات القدرة على تنسيق الرعاية والعمل مع جميع أعضاء  الطالب سيكونعلى األدلة. 
من تقديم أن رعاية المرأة اإلنجابية مناسبة وفعالة ومتسقة. سوف يتعلم الطالب كيف يتمكن  الفريق لضمان

 المشورة لألمهات حول طرق تنظيم األسرة، وتطبيق التدخل التمريضي الشامل للنساء المصابات بمشاكل
  .أمراض النساء و

A0612104  
تمريض صحة 

  عملي 1البالغين 

A0613201 
تمريض صحة 

  األمومة

A0613201  تمريض صحة ،
  }3{ األمومة

تم تصميم هذا المساق إلعداد الخريجين بالمعرفة والكفايات األساسية لرعاية النساء الحوامل قبل للوالدة، 
دمج المعرفة الدقيقة بالوالدة وبعد الوالدة. من خالل اكتساب الكفاءات األساسية سيقوم الطالب أثناء 

انون السلوك المهني لعملية اإلنجاب في نطاق الممارسة التمريضية المهنية. والشاملة للمبادئ األخالقية وق
الطالب بإجراء تقييم كلي منظم الحتياجات النساء على أساس نظرية التمريض والممارسة القائمة  سيقوم

قادرين على إثبات القدرة على تنسيق الرعاية والعمل مع جميع أعضاء  الطالب سيكونعلى األدلة. 
ق لضمان أن رعاية المرأة اإلنجابية مناسبة وفعالة ومتسقة. سوف يتعلم الطالب كيف يتمكن من تقديم الفري

 المشورة لألمهات حول طرق تنظيم األسرة، وتطبيق التدخل التمريضي الشامل للنساء المصابات بمشاكل
  .أمراض النساء و

A061210  
تمريض صحة 

  1البالغين 

A0613202 
تمريض صحة 
  األمومة عملي

A0614401 تمريض الصحة ،
  }3{ النفسية

المساق المعرفة العامة والكفاءات الالزمة لتوفير الرعاية الشاملة لألفراد الذين  اسيكتسب الطالب في هذ
يعانون من مشاكل الصحة العقلية والنفسية. وسيتم استكشاف مفاهيم مختلفة تشمل: المفاهيم األساسية في 

ض الصحة النفسية والعقلية، مثل وعي الذات وقيم النهج اإلنساني والشامل للرعاية التمريضية، تمري
العالجية في رعاية المرضى النفسيين. سيقوم الطالب باستخدام التفكير الناقد وحل وآليات التكيف، والنهج 

قلية / أو نفسية. المشكالت لتطوير خطط الرعاية التمريضية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات ع
مناقشة ناقدة لجميع القضايا األخالقية المتعلقة برعاية األفراد الذين يعانون من بسيقوم الطالب أيضا 

مشاكل الصحة العقلية و / أو االضطرابات النفسية وسيكون الطالب قادرين على تقييم وتخطيط وتنفيذ 
حية واألفراد الذين يعانون من مشاكل الصحة وتقييم البرامج العالجية بالتعاون مع فريق الرعاية الص

جماعية، ودراسات حالة،  اتتفاعلية، ومناقش راتالعقلية واألمراض العقلية. تشمل طرق التعليم محاض
  ومناقشات لمحاضرات عرضية مسجلة.

A0613101  
تمريض صحة 

  2البالغين 

A0614402 
تمريض الصحة 

  النفسية عملي

A0614402 ، تمريض الصحة
  }3النفسية عملي  {

مقدمة في الجوانب السريرية والصحة العقلية والنفسية. سوف يستكشف الطالب ويكتسبون رؤى حول 
المشاكل التي يعاني منها الشخص المريض نفسياً. واالجهاد العاطفي والفكري واالجتماعي والروحي التي 

ممارستها. سيكونون قادرين على  . سيقوم الطالب بدمج الكفاءات النظرية فييسببها المرض الجسدي
استخدام عملية التمريض والتفكير النقدي لرعاية المرضى الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية في 

  مجموعة متنوعة من إعدادات الرعاية الصحية تحت إشراف مدربين متخصصين.

A0613102 
تمريض صحة 

) 2البالغين (
  عملي

A0614401 
تمريض الصحة 

  النفسية

A0614301 تمريض صحة ،
  }3المجتمع {

يهدف هذا المساق الى دمج طلبة مستوى السنة الرابعة مع كافة فئات المجتمع ويعنى بدراسة دور 
الممرض/الممرضة فيما يخص مفهوم تعزيز الصحة والحماية الى جانب الوقاية من االمراض على 

لعملي والتي تشمل الصحة المدرسية مستوى الفرد والعائلة والمجتمع في مختلف أماكن التطبيق ا
يقوم الطلبة في هذا المساق بتقديم مبادئ الرعاية الصحية األولية  .والزيارات المنزلية والصحة المهنية

عن طريق تطبيق أسس الوقاية المناسبة لمختلف فئات المجتمع والعمل على اخذ القرار المناسب القائم 
  .لقيادة ومهارات االتصال مع أفراد المجتمععلى البحث العلمي والتفكير الناقد وا

A0613101 
تمريض صحة 

  2البالغين 

A0614302 
تمريض صحة 
  المجتمع عملي

A0614302 تمريض صحة ،
  }3المجتمع عملي {

يهدف هذا المساق إلى تمكين الطالب من تطبيق المبادئ النظرية بمختلف ادوار ممرض صحة المجتمع؛ 
ل لكافة فئات المجتمع في مختلف أماكن التطبيق العملي باالعتماد على وذلك من خالل التقييم الشام

المبادئ األساسية في تعزيز الصحة. يتيح المساق الفرصة للطلبة في تطوير قدراتهم على حل المشاكل 
  واتخاذ القرار ضمن إطار عملي قائم على البحث العملي ومن خالل تطبيق العملية التمريضية.

  

A0613102  
تمريض صحة 

  عملي 2البالغين 

A0614301  
تمريض صحة 

  المجتمع

A0614403 أساليب البحث ،
  }3العلمي {

الهدف من هذه المادة هو تعريف الطالب بطرق البحث العلمي في المجاالت الصحية كمتطلب رئيسي 
وكيفية ارتباطها لمهنة التمريض. باإلضافة الي تعزيز وعي الطالب بعملية البحث العلمي ونتائج األبحاث 

بتوفير الرعاية الصحية التمريضية. باإلضافة الى تعزيز فهم الطالب بالممارسة المبنية على األدلة 
وتطوير المهارات الالزمة لتقييم نتائج األبحاث بشكل نقدي وتطبيق نتائج األبحاث على الرعاية الصحية 

حث العلمي، والتصاميم البحثية بشقيها الكمي التمريضية. سيتم أيضا تعريف الطالب باألسس الفلسفية للب
والنوعي، وطرق جمع البيانات وتحليلها، واخالقيات البحث العلمي. سيتم استخدام مجموعة متنوعة من 

  استراتيجيات التعلم والتعليم بما في ذلك المحاضرات والمناقشة الجماعية والنقاش والتعلم التجريبي.

  اليوجد  اليوجد

A0614303ارة والقيادة ، اإلد
  }3في التمريض {

يهدف هذا المساق الى تعريف الطلبة على االدوار الرئيسية وعلى الكفايات المتعلقة باإلدارة والقيادة 
الضرورية لخلق بيئة مناسبة لتوفير العناية المتمركزة حول المريض، كما ويعرف الطلبة على السلوك 

لرعاية التمريضية من خالل التأثير واخذ الدور الفعال ضمن القيادي الفعال والمتعلق بتطوير أداء نظام ا
هذا النظام. يركز هذا المساق على التفكير النقدي واهميته في اتخاذ القرار المبني على األدلة وفي حل 

والتطوير وفي هذا المساق تم تحديد المجاالت العامة والتي تم ادماجها في المواضيع  المشكالت والتغيير

A0613101  
تمريض صحة 

  2البالغين 

  اليوجد



للمساق وذلك بهدف المساهمة في صقل الكفايات العامة المستهدفة للمنهاج والتي تتضمن التفكير المختلفة 
ضمن النظام وإدارة الجودة المستمرة والقيادة والتغيير والقرار المبني على األدلة، ولتحقيق ذلك يتم 

ا ولعب األدوار االستعانة بالنشاطات المتنوعة إلكساب الكفايات المرجوة كالنقاش وتحليل القضاي
  والمناظرة.

A0614501 ، التدريب
  }4السريري المكثف {

تهيئة الطلبة الى دورهم في المستقبل بعد التخرج من خالل التدريب العملي المستقل ليهدف هذا المساق 
التواصل الهادف والتعاون مع الفريق بهدف التأكد من اكتساب الطالب للكفايات التراكمية للبرنامج مثل 

الطبي وجودة العناية التمريضية المقدمة والقدرة على تقييم المخاطر للمريض، اضافة الى التفكير التحليلي 
والممارسة القائمة على االدلة ضمن المعايير المهنية واالخالقية بحيث يتم استخدام الحكم االكلينيكي 

ريضية الشاملة للمريض والمبنية على الممارسة القائمة على االدلة. يتم الصحيح في تقديم العناية التم
تطبيق هذا المساق في الفصل االخير من الدراسة بحيث يتم اتمام اربعين وردية في احدى الوحدات 
المتخصصة بالمستشفيات المعتمدة مثل وحدة العناية الحثيثة او الطوارئ او اي قسم يتم الموافقة عليه من 

  اللجنة المخصصة للمادة.قبل 

A0613104  
تمريض الحاالت 

  الحرجة عملي

  اليوجد

A0613302 ، إدارة الجودة
}3{  

الطالب بمفهوم الجودة وعملية تحسين الجودة في مجال الرعاية الصحية. يهدف هذه المادة إلى تعريف 
ساتها. يتم تعريف تركز هذا المادة على تاريخ وتطور الجودة وشروطها ومبادئها ونظرياتها وممار

الطالب بمجموعة متنوعة من أساليب تحسين الجودة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحسين 
بتنفيذ إدارة الجودة وعمليات التحسين  المستمر للجودة وإدارة الجودة الشاملة، وكذلك اإلرشادات الخاصة

  المستمر للجودة.

  اليوجد  اليوجد

A0613105،  الممارسة
  }3المبنية على األدلة {

سوف توفر هذه المادة للطالب فرصة لفهم الممارسة المبنية على األدلة في مجال التمريض والرعاية 
الصحية، وتطوير المهارات في البحث عن األدلة، باإلضافة الى تقييم نتائج البحوث بشكل نقدي وتطبيق 

تنوعة من استراتيجيات التعليم والتدريس بما في ذلك هذه النتائج عمليا. سيتم استخدام مجموعة م
  المحاضرات والمناقشات الجماعية والتعليم اإللكتروني والتعلم التجريبي.

  اليوجد  اليوجد

A0614101 ، الحكم
  }2اإلكلينيكي {

في هذا المساق يتم تجسيد العمليات المستخدمة في تحويل المعرفة المكتسبة والمهارات الى ممارسات 
تمريضية فعالة. يتم في هذا المساق دمج عمليات إدراك المواقف مع الطرق المختلفة للتحقق من اجل دعم 
التعديالت والتحديثات ألي حكم اكلينيكي متخذ. يقوم الطلبة في هذا المساق بتحديد االستراتيجيات المالئمة 

الموثوق والمبني على االدلة من لصقل إدراك المؤشرات الخارجية والداخلية واستخدامها في االنتقال 
  .المعرفة الى الممارسة السليمة

A0613101 
تمريض صحة 

  2البالغين 

A0614102  
الحكم اإلكلينيكي 

  عملي

A0614102 ، الحكم
   }1اإلكلينيكي{

مادة الحكم االكلينيكي على تطبيق المبادئ والنظريات المستنبطة من علوم  على يركز المساق العملي
كلينيكي والحكم االكلينيكي بهدف نقل وتحويل المعرفة المكتسبة التمريض والتفكير النقدي والتحليل اال

الى مهارات تمريضية مبنية على االدلة. يشمل المختبر العملي تطبيق مهارات الحكم والمهارات 
  .نيكي من خالل المحاكاة لمواقف واقعية ذات سياقات اخالقية وثقافية مختلفةاالكلي

A0613102 
تمريض صحة 

  عملي/2البالغين 

A0614101  
  الحكم اإلكلينيكي

A0612106 ، تمريض
 }3الطوارئ والكوارث {

يركز هذا المساق على المفاهيم األساسية للتمريض في حاالت الطوارئ والكوارث. سوف يفهم الطالب 
في تلبية االحتياجات المختلفة للمريض أثناء حاالت  الممرضة/الممرضطبيعة تمريض الطوارئ ودور 

تمريضية لحاالت الطوارئ والكوارث سواء في مرحلة ما قبل المستشفى أو في المستشفى. تنفيذ الرعاية ال
  الطوارئ الطبية المحددة.

  اليوجد  اليوجد

A0612401 ، إحصاء حيوي
}3{ 

يركز هذا المساق على فهم اإلحصاء الحيوي التطبيقي على والممارسة التمريضية المقرونة باألدلة. 
عملية حول ويركز على تفسير وتقييم تحليالت البيانات الختيار واستخدام أفضل األدلة لتقديم استنتاجات 

البيانات التجريبية. ومن المواضيع التي يطرحها هذا المساق أنواع التحليالت االحصائية؛ قياسات 
التكرارات االحصائية وتحليل الترابط؛ قياس معدالت تفشي األمراض المعدية؛ قياس تأثير الصحة العامة 

المساق مقدمة للمفاهيم اإلحصائية، واستخدام وتفسير بيانات صحة السكان. باإلضافة إلى ذلك، يقدم هذا 
واستخدامها وأهميتها في التمريض والتحليالت الوصفية للبيانات؛ مفاهيم االستدالل اإلحصائي؛ األساليب 
اإلحصائية األساسية لتحليل البيانات المستمرة والثنائية والجوانب اإلحصائية لتصميم الدراسة. ومن 

النزعة المركزية: مقاييس التشتت: معامل االرتباط واالنحدار الموضوعات أيضا االحتماالت؛ مقاييس 
  الخطي ومقاييس التباين.

  اليوجد  اليوجد

  


