كـــــــلــيـــــة الــــتــــــمــــريــــــض
كلية التمريض
Faculty of Nursing
Dean

وصف المواد
 ،A0611301المهنية في التمريض }{3
تهدف هذه المادة تعريف الطالب الى المهنية في التمريض باعتبارها واحدة من الكفايات الرئيسييية في ممار يية مهنة التمريضق ييي
الطالب با ي ييتكوي يياف وت يي التط ر التارييي لاتمريض والمهنية والسي ييا ا المهني في التمريضس والا ة المسي ييتيدمة في عا التمريضس
والتفكير الن ديس والمهارات األكاديمية األ ييا ييية والمهارات الو ييي .يييةق و يييت ا ييتكو يياف المفاهي المهنية المتعا ة بالرعايةس والرعاية
التي تتمح ر ح ل المريضس وأخالقيات ممار ي ي يية مهنة التمريضس والممار ي ي ييات المبنية عاى األدلةق ي ي يييت اي ي ي ييا التعام م مباد

العروض الو ي ييفهية وايفية اكتس ي يياب مهارات التفكير الن دي من خالل الكتابة والمحادثةق يي يييت تعريف الطالب أي ت ي ي يا بالم.يي ييطاحات
الطبية والنزاهة األكاديميةق يييت ا ييتيدا اهت التعا المدمت لتعزيز تعا الطالب بما في دلا د ار ييات الحالة ولعا األدوار والمناقويية
الجماعية والمحاضرات
المتطلب السابق :ال يوجد

المتطلب المتزامن :ال يوجد

 ،A0611101أساسيات التمريض }{3
ي فر هذا المساق طالب التمريض في السنة األولى المعرفة األ ا ية لرعاية المرضى في البيئات ال.حية الميتافةق يبدأ الطالب

في تط ير الكفاءات األ ييا ييية المطا بة لاممرض ال اا ايق يييتعا الطالب أي ت يا ايفية ا ييتيدا عمايات التمريض لتحديد احتياجات
المرضييى وت دي الرعاية التي تعتمد عاى أف ي األدلة ومعايير الرعاية وتف يييالت المرضييىق يييتعا الطالب ايفية الت.ييرف بو ي
مهني والت اص بفعالية م المرضى والزمالء والمعامين وغيره من أع اء فريق الرعاية ال.حيةق وتوم ا تراتيجيات التعاي والتعا
محاضرات ومناقوات جماعية ود ار ات الحاالت الميتافة.
المتطلب السابق :ال يوجد
المتطلب المتزامن A0611102 :أساسيات التمريض العلمي
 ،A0611102أساسيات التمريض عملي }{2
ي ي ي ي ييي

الطالب قادرين عاى تط ير الكفاءات الس ي ي ي ي يريرية األ ي ي ي ي ييا ي ي ي ي ييية في بيئة آمنة محاكية لتابية احتياجات األفراد بطري ة قاا اية

وأخالقيةس وأداء المهارات األ ي ييا ي ييية بأما وبدقةس ي يييتعا الطالب في الميتبر و ي يييتم ن

من إظهار المهارات تحت اإلش ي يرافق اما

ي ييي د هذا المسي يياق طالب التمريض إلى دور الممرض ام د رعايةس وقائدس ومديرس وعام الت ييرس ومداف س ومعا س وباحثق ي ييي
الطالب بتط ير م قف و ا ا مهني تجاه المرضى عند ال يا بالرعايةس م إيالء االعتبار ال اجا لسالمة المريضق
المتطلب السابق :ال يوجد
المتطلب المتزامن A0611101 :أساسيات التمريض
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 ،A0611401االتصال و التواصل {}3
يركز هذا المساااالى است اتااااترامبابل التصلل اتم اااالط التل مميض من التمريب تض ملصبا تصلل التما اااا ال لط ت األقران،
الاألفرال ،الال لئن  ،الالماممال  ،التخت اااال الرالية ال اااا بة ،الالت لا ال نجل ت المرضاااات فل الصبئل السااااريرية المختس ة
قياال يصقلت اتااترامبابل لستما ا
تاابتميض اللن تض تقلق ااة ال مات ال رجة التل مساات قال م با التما ا ال لط تااب مي اللللن ر
ال لط ت قاااالت ريريض فل فريا الرالية ال ا بة يلتااتختاي التتقين ال لئا است الت يبر القلقت الاألللة تاابتا اتااتختاي الم لضاارا
التقلق اااة المامماة الالتتقين الساااريرا الال م الاملال فل المختصر الم سب لقاتااال ال للة الل ن األلالاق الالم لكلت لتساااتب م سا
اللن
المتطلب السابق :ال يوجد
المتطلب المتزامن :ال يوجد
 ،A0611302اتجاهات وأخالقيات مهنة التمريض }{3
يتتف هذا المسااااالى الت الت ري است تراو ملمق تتقة التمريب الالت تيل التل مماجه هذا ال للع اللللن تااااابت سا الت يبر القلقت
لم رفة نظريل التمريب الملصب لمتل فل القلوبة ال مسبة تااااابتا م تيا اتينقبل المتقبة الال لنمنبة الال ااااا بة الملصب لمتل فل تالت
المتلقا الالم لقف التمريابة يمل ي ا ال لئتت فل و الم لك الامخلذ ال راقا كمل اليسلات هذا المسلى فل م سبض نمابة الختتة
الم تتة وسااان الت اااري ل ال لنمنبة الاألينقبة يلتاااتختاي التااالئ م سبمبة وتيية الاتاااترامبابل م تمت است م ب ال م يرال ال ريا
الاتتختاي السبقلقيمهل المختس ة الاتمنع است األي لث الم يمة
المتطلب السابق :ال يوجد
المتطلب المتزامن :ال يوجد

 ،A0612102التقييم السريري العملي }{2
تاات مي هذا المللت يتزاليت اللن يللم رفة الالمتلقا النةتة لس بلي يمتلقا ال ا الصتنل ي ااي نظلتل ،تض قج لتا نتلئا الت ببا
فل امسبة امخلذ ال راقا السااريرية اتااتقللرا لت قفا ا األللة تااب مي اللن ير تلق المال يلل اااليل األينقبة الال لنمنبة التل متاا
م ببا المريب تااب مي اللن يلتااتختاي تتلقا اتم االط المقلتااصة ققلتة انقة انجبة ت المرضاات الال لئن التم ل الرالية
ال بة لس مط است الن الصبلنل ال خ بة الالممضمابة الاوتبلجل المريب تبتا م زيز الت سا تض ينط المملقتة فل المختصر
تض ينط الت يبر الل ن لالق لقاتل ال للة
المتطلب السابق :ال يوجد
المتطلب المتزامن A0612101 :التقييم السريري
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 ،A0612101التقييم السريري }{1
تاات مي هذا المللت يتزاليت اللن يللم رفة الالمتلقا النةتة لس بلي يمتلقا ال ا الصتنل ي ااي نظلتل ،تض قج لتا نتلئا الت ببا
فل امسبة امخلذ ال راقا السااريرية اتااتقللرا لت قفا ا األللة تااب مي اللن ير تلق المال يلل اااليل األينقبة الال لنمنبة التل متاا
م ببا المريب تااب مي اللن يلتااتختاي تتلقا اتم االط المقلتااصة ققلتة انقة انجبة ت المرضاات الال لئن التم ل الرالية
ال بة لس مط است الن الصبلنل ال خ بة الالممضمابة الاوتبلجل المريب تبتا م زيز الت سا تض ينط المملقتة فل المختصر
تض ينط الت يبر الل ن لالق لقاتل ال للة
المتطلب السابق A0922263 :علم وظائف األعضاء
المتطلب المتزامن A0612102 :التقييم السريري العملي

 ،A0612105الفسيولوجيا المرضية }{3
ي تي هذا المسلى لسلسصة التغبرا الاتيتنت التل م تث لم لئ الاسا اللصب بة فل الصللغبض الالتل م تم است لقاتة ينيل اتنسلن
التسصصل ااتنلتل يركز هذا المسلى است ت لك جتلة المقلاة الفرم ال سلتبة الت لك ن ا المقلاة الميتسصة كمل ي م لقاتة
األلا الرلبته القتصليه الكب بة الت لت ت ه كمل ان المسلى ي تم است لقاتة الاتلة ال صل تض وبث الم لك التل مماجته تمات كلنت
ا االيل اال اتراب يمل فل ذلا اتااصليتل الكب بة وتالوتل المهوبرهل است جسااا اتنساالن ي ااي الي الالاتلة ال ااصل ي ااي يلم كمل
اليسسط الامت است جتلة ال سن الالتالقان الالاتلة التق سل الجتلة الغتل ال ملت ي بث يتا لتا المسصصل الاتاراب المرى ال نج
تض ينط ال مسبة التمريابة تستختتبض امسبة الت يبر الق تا الالت سبسل
المتطلب السابق A0922263 :علم وظائف األعضاء
المتطلب المتزامن :ال يوجد

 ،A0612301التثقيف الصحي }{3
ما م ااااامبا هذا المللت لت ري اللن است نظريل الم قبل الت سبا الالترقبة ال ااااا بة ،التتلقا التتقيس فل تامماة تتقماة تض
ترافا الرالية ال اااااا بة ما التخلبط لسمللت لتسااااااتب ميلت الملصبا الم ببا ت سمتل ت تلت فبمل يت سا يللقظرية لت زيز ال اااااا ة
الالص مث الالمملقتة تبيمن التركبز است الامانن المقلئبة لس ة الكذلا م سبا ال منت تبتل لسلن ال ر ة لتلصبا تمال المللت
بة شلئ ة ا تتقللرا لت قف ا األللة المتمفرت مت امض
التتقيصبة است م مبا المق بذ يراتا م سبمبة لس منت الذيض ي لنمن تض ت يسة
قتللبن التتقيس ت لضرا م لاسبة التقلق ل جملابة الوس ل لقاتبة
المتطلب السابق :ال يوجد
المتطلب المتزامن :ال يوجد

كـــــــلــيـــــة الــــتــــــمــــريــــــض
Faculty of Nursing

 ،A0612103تمريض صحة البالغين {3} 1
يتتف المسلى الت مزاليت اللسصة كب بة ال قلية يللمرضت الذيض ي لنمن تض مغبرا فل ال للة ال بة ي بث يمجه اللللن لست رف است
الم لس ل ال سمبة ،الال سساة المرضبة ،الال م ل الت خب بة ،الالم للاة اللصبة لي مغبر تض مسا التغبرا  .المستختي يلما
ال مسبة التمريااااابة كمرميز قتاااالتاااال لست لت ت الم اااالك التمريااااابة ي ااااي تتيلت القماول لسمريب (ال ساااابملمجبة ،الق ساااابة
اتجتملابة ،الالرالوبة) كمل يتتف المسلى است مقمبة تتلقا اتم لط التراالت اينقبل تتقة التمريب يركز المسلى است ارب
التغبرا ال اااا بة لسصللغبض تي الم اااالك اتال مماةن الساااامائ الال ااااماقل التغبرا ال اااا بة فل ال سن الاألالابة التتمية ،الاتلة
التق سل ،القجتزت الغتل ال ملت الالت لت ت المرضت قص الاوقلت الي ت ال مسبل الاراوبة الترضت السرملن
المتطلبات السابقةA0912320 :علم االدوية للتمريض A0611101 ،اساسيات التمريض
المتطلب المتزامن A0612104 :تمريض صحة البالغين ( \ )1عملي

 ،A0612104تمريض صحة البالغين  1عملي }{3
ي مي اللسصة فل هذا المسااااالى يتلصبا ت لقفتا فل المسااااات ااااا بل تض ينط اكتسااااال الي ليل التل متاا الم لقف المصقبة است اتللة
الالمتلقا الت سبسبة فل م ببا الملصبا ال قلية التمريااااااابة الم تتة لسمرضاااااات الصللغبض ي مي هذا المساااااالى يتتبئة اللسصة لت تيا اقلية
ممرياااابة اتقة الت هس ة لسصللغبض الذيض ي لنمن تض اتراب ت تلت يتميض اللسصة فل هذا المسااالى تض اكتسااال الي ليل المتمة للللن
التمريب ،اضالفة الت ال تقت است ملصبا ال مسبة التمرياابة كرملق لت ببا الم تيت اتوتبلجل الاسامبة الالق سابة الالرالوبة لسمر ضت
يليتنف و لفلمتا الااراقتا التسااااااتميلمتا ات جتملابة ي مي اللسصة يلتااااااتختاي المتلقا المصقبة است اتللة الالت يبر الت سبسل الالق تا
اضااالفة الت الت سااابر ال سمل فل م تيا ال قلية لسمرضااات الذيض ي لنمن تض اتراب الاتلة التق سااال الجتلة ال سن الالتالقان الالم ااالك
المت س ة يلل سمائ الاتن التي الجتلة الغتل ال ملت الاتراب ال سرملن يتا ا تتختاي مرى تختس ة فل اي لط الم سمتة تي التلصبا
ال مسل اللقاتة ال لت المرضبة الالق لش تض ينط تاممال التراج ة اتي لث ال تيية ذا ال نقة
المتطلب السابق A0611102 :أساسيات التمريض عملي
المتطلب المتزامن A0612103 :تمريض صحة البالغين 1

 ،A0613101تمريض صحة البالغين {3} 2
ن هذا المسلى يسلها فل اتال مسصه ت هسبض اسمبل الامسبل لست لت ت جمب اتتراب الذيض ي لنمن تقتل الصللغبض الالتل قت مماجتتا فل
يبئة ال م الهذا يتلسن م با جمب الي ليل فل هذا المسلى كمل يتلسن تض اللسصة ايال ملصبا ال مسبة التمريابة لامب انملم ال ة
الالتل م تصر اتتااال الالتبي فل م ببا الت رفه ال لجل ال ااا بة الاساااتية الالق سااابة الالرالولنبة لامب المرضااات ت األيذ يلتاتصلق
جمب اتيتنفل ال رقبة الالي لفبة الاتجتملابة لتا اللذاليتا التب مي اللسصة يتلصبا اتس الص ث ال سمل الالت يبر القلقت الالت سبر ال سمل
ااااا بة تختس ة يمل فبتل اتراب اليست ،الالاتلة
لت تيا الرالية المتمركزت ومط المرضااااات الذيض ي لنمن تض ت ااااالك فل اتا ت ااااالك
التبيسل الال ااااان  ،الالاتلة التااااامل ،تاااابتا م زيز الت سا تض ينط الم لضاااارا الالت يبر ال مسل اللقاتااااة ال لت المرضاااابة
البه الص ث ال سمل
التقلق ل الاملابة الارب قوتث تل ال
المتطلب السابق A0612103 :تمريض صحة البالغين 1
المتطلب المتزامن A0613102 :تمريض صحة البالغين  2عملي
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 ،A0613102تمريض صحة البالغين  2عملي }{3
تااب مي اللن فل هذا المساالى يتلصبا جمب تل يت سمه فل المللت القظرية يلري ه امسبة ينط متقيصتا يللمساات اا بل تض ينط ال م
است م با جمب تتلسصل الي لتا الالتل م زة الم رفة المسااااااتقتت است الص ث ال سمل الالمتلقا الت سبسبة فل م ببا المق بذ الم ببا
بة ت تلت
الرالية التمريابة لسصللغبض الذيض ي لنمن تض ت لك
المتطلب السابق A0612104 :تمريض صحة البالغين  1عملي
المتطلب المتزامن A0613101 :تمريض صحة البالغين 2

 ،A0612201أساسيات النمو والتطور }{3
ما م مبا هذا الم سلى لت ري اللن يللم لهبا األ تل تبة المت س ة يقمم الملمق اقن سلن مماط فترت ال بلت اليركز است الخ لئا
الصبملمجبة الالق ساااااابة الاتجتملابة الالم رفبة الاألينقبة الالرالوبة لي تروسة ملمق مزاليت اللن يللي لتا النةتة لمساااااالاتت
األفرال فل فترت ت بقة تض التلمير لت با ال ة الميست
المتطلب السابق :ال يوجد
المتطلب المتزامن :ال يوجد

 ،A0612302التغذية في الصحة المرض {}3
ما م مبا هذا المسلى لتزاليت مللن التمريب يللم رفة األتلتبة ومط قهمبة التغذية فل ال ة الالمرب تبتميض اللن تض
م تيت ال قل ااار الغذائبة األتااالتااابة التتمتتل لس رل ينط ال بلت تاااب مي اللن يمقلق اااة نلقتت لس مات التل م ور است ال للا
قياااال قهمبة
الغذائبة ال رلية الاتاااتختاي اتتاااترامبابل ال لئمة است األللة لتي ب المرضااات الالئنمتا تااامف يقلقب اللن
ر
ال بل األنيراليمتترا لت ببا ال للة التغذالية كمل تاااااب متمن يت ببا لالق التمريب فبمل يت سا يتاا التغذية التقلق اااااة األللة ذا
ال ااسة المت س ة يللتغذية الالرالية التمريااابة تاابتا اتااتختاي ال تيت تض اتااترامبابل التتقيس لت زيز م سا اللن يمل فل ذلا
الم لضرا الالم لقي الال ر
المتطلب السابق :ال يوجد
المتطلب المتزامن :ال يوجد
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 ،A0613103تمريض الحاالت الحرجة }{3
فل هذا المسلى يتا ملمير ك ليل اللسصة فل الت لت ت ترضت ال لت ال رجة يتا م مبا ت لهبا ال سبملمجبل المرضبة المرى
ال نج ال تيية اللالق الممرب اتتلتل فل م تيا ال قلية لمرضت ال لت ال رجة ي مي اللسصة يلتتختاي الت يبر الت سبسل الالقلقت
الالمملقتة ال لئمة است اتللة فل م تيا ال قلية اليلتسة لمرضت ال لت ال رجة يللت لالن ت تختس ت تتل الرالية ال بة يتا
اتتختاي اتللبن تختس ة فل هذا المسلى تي الم لضرا الالق لش الاتسم و الم ين اللقاتل ال لت المرضبة
المتطلب السابق A0613101 :تمريض صحة البالغين 2
المتطلب المتزامن A0613104 :تمريض الحاالت الحرجة عملي
 ،A0613104تمريض الحاالت الحرجة عملي }{3
فل هذا المساااااالى يتا ملمير ك ليل اللسصة فل الت لت ت ترضاااااات ال لت ال رجة ي مي اللسصة يتلصبا الم لقف الالمتلقا
المتخ اااا ااااة لتسصبة اوتبلجل ترضاااات ال قلية ال يبية يتا م مبا ت لهبا ال ساااابملمجبل المرضاااابة المرى ال نج ال تيية اللالق
الممرب اتتاالتاال فل م تيا ال قلية لمرضاات ال لت ال رجة ي مي اللسصة يلتااتختاي الت يبر الت سبسل الالقلقت الالمملقتااة ال لئمة
است اتللة فل م تيا ال قلية اليلتسة لمرضت ال لت ال رجة يللت لالن ت تختس ت تتل الرالية ال بة
المتطلب السابق A0613102 :تمريض صحة البالغين  2عملي
المتطلب المتزامن A0613103 :تمريض الحاالت الحرجة

 ،A0613301المعلوماتية في التمريض }{3
يتتف المساالى الت مزاليت اللسصة يللم لهبا الااارالقية لقظا الم سمتل ال ا بة لت ساابض الرالية ال ا بة الم تتة لسمرضاات ،المخ ب
اليس ة الجملت الرالية ال بة الم تتة لسمر ضت ت تراالت ي م بة المر ضت تض ينط القظلي ال ل الم متن التبتق هذا
المساالى ت لهبا الملصب ل نظا الم سمتل ال ا بة است المسااتميبض القظرا الال مسل كمل تاابتب المساالى لسلسصة ال ر ااة لست رف است
المتلقا األتلتبة تتتختاي اليمصبممر الشصية الم سمتل اتليترالنبة
المتطلب السابق :ال يوجد
المتطلب المتزامن :ال يوجد

 ،A0613203تمريض صحة األطفال }{3
يتتف المساااااالى الت م سبا مسصة التمريب التخلبط الم تيا الرالية التمريااااااابة األتقة لذم لط ت األيذ ي بض اتاتصلق لالق ال لئسة
الميمن يلما ال مسبة التمريااااابة النظريل القمم الالتلمق المرميز األتاااالتاااال فل م تيا الرالية ال اااالتسة لمختس ال ئل ال مرية
(وتييبل المتلت الوتت المراه ة) الم ليبض يمختس الم ين ال بة :الاتلة التق سل ،اليست الالمالقا الصملبة ،الاتلة ال صل
الالم ااالك الخس بة الغبرهل الي اااا هذا المسااالى است اتاااتختاي الت يبر اقيتاال الاتتاااتقصلم اليرتاة الم سمتل الال تقت است و
الم لك تض ينط م تيا ال قلية المتلمقت
المتطلب السابق A0613101 :تمريض صحة البالغين 2
المتطلب المتزامن A0613204 :تمريض صحة األطفال عملي
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 ،A0613204تمريض صحة األطفال عملي }{3
ة األم لط (نظرا) ي بث يتا مم ب الم رفة النةتة لسرالية التمريابة ال لتسة
ي تصر هذا المسلى هم اتتتال لمسلى ممريب
لذم لط الم ليبض يلألتراب وبث يتميض اللللن تض م با ال قلية التقب ة اليلتسة يتا فل هذا المسلى متقين اللسصة فل تست بل
م سبمبة التل م قت ي اااا ة األم لط تض وتييل المتلت وتت المراه ة الالتخلبط لامب اوتبلجلمتا الاسااااتية الالق ساااابة الف ل لخلما
ال سبة التمريابة
المتطلب السابق A0613102 :تمريض صحة البالغين  2عملي
المتطلب المتزامن A0613203 :تمريض صحة األطفال

 ،A0613202تمريض صحة األمومة عملي }{3
ما م ااامبا هذا المسااالى قاتال الممرضااال الخريابض يللم رفة الالي ليل األتااالتااابة لرالية القسااالت ال مات قص لسمتلت ،قوقلت
المتلت الي ت المتلت تض ينط اكتساااال الي لتا األتاااالتاااابة تااااب مي اللن لتا الم رفة التقب ة الال اااالتسة لسمصلل األينقبة
القلنمن الساااااسم المتقل ل مسبة اقنال فل نللى المملقتاااااة التمرياااااابة المتقبة تاااااب متمن اللن يرجرات م ببا كسل تقظا
توتبلجل القساالت است قتاال نظرية التمريب الالمملقتااة ال لئمة است األللة تاابيمنمن قللقيض است وصل ال تقت است مقساابا
الرالية الال م ت جمب قاااالت ال ريا لاااملن قن قالية المرقت اقناليبة تقلتااصة الف للة التتساا ة تاامف يت سا اللللن كب
يتميض تض م تيا الم ااامقت لذتتل ومط مرى مقظبا األتااارت ،الملصبا التتي التمرياااال ال ااالت لسقسااالت الم اااليل يم ااالك
قتراب القسلت
المتطلب السابق A0612104 :تمريض صحة البالغين  1عملي
المتطلب المتزامن A0613201 :تمريض صحة األمومة

 ،A0613201تمريض صحة األمومة }{3
ما م اامبا هذا المساالى قاتال الممرضاال الخريابض يللم رفة الالي ليل األتاالتاابة لرالية القساالت ال مات قص لسمتلت ،قوقلت
المتلت الي ت المتلت تض ينط اكتسااال الي لتا األتااالتااابة تاااب مي اللن لتا الم رفة التقب ة الال ااالتسة لسمصلل األينقبة
القلنمن السااااسم المتقل ل مسبة اقنال فل نللى المملقتااااة التمريااااابة المتقبة تااااب متمن اللن يرجرات م ببا كسل تقظا
توتبلجل القسلت است قتل نظرية التمريب الالمملقتة ال لئمة است األللة تبيمنمن قللقيض است وصل ال تقت است مقسبا
الرالية الال م ت جمب قاااالت ال ريا لاااملن قن قالية المرقت اقناليبة تقلتااصة الف للة التتس ا ة تاامف يت سا اللللن كب
يتميض تض م تيا الم اامقت لذتتل ومط مرى مقظبا األتاارت ،الملصبا التتي التمريااال ال االت لسقساالت الم االيل يم االك
قتراب القسلت
المتطلب السابق A0612103 :تمريض صحة البالغين 1
المتطلب المتزامن A0613202 :تمريض صحة األمومة عملي
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 ،A0614401تمريض الصحة النفسية }{3
تاابيتساان اللن فل هذا المساالى الم رفة ال لتة الالي لتا النةتة لتمفبر الرالية ال االتسة لذفرال الذيض ي لنمن تض ت االك ال ا ة
ال سبة الالق سبة التبتا اتتي لف ت لهبا تختس ة م م  :الم لهبا األتلتبة فل ممريب ال ة الق سبة الال سبة ،تي الال الذا القبا
القتا اقنسلنل الال لت لسرالية التمريابة ،الرلبل التيب  ،الالقتا ال نجبة فل قالية المرضت الق سببض تب مي اللن يلتتختاي
الت يبر القلقت الو الم اااين لتلمير يلط الرالية التمرياااابة لسمرضااات الذيض ي لنمن تض اضااالرايل ا سبة و قال ن سااابة تاااب مي
اللن قيااااااال تقلق ااااااة نلقتت لامب ال اااااااليل األينقبة المت س ة يرالية األفرال الذيض ي لنمن تض ت اااااالك ال اااااا ة ال سبة ال و قال
اتضالرايل الق سابة التابيمن اللن قللقيض است م ببا المخلبط المق بذ الم ببا الصراتا ال نجبة يللت لالن ت فريا الرالية ال ا بة
الاألفرال الذيض ي لنمن تض ت لك ال ة ال سبة الاألتراب ال سبة م م مرى الت سبا ت لضرت م لاسبة ،التقلق ة جملابة ،اللقاتل
وللة ،التقلق ل لم لضرا ارضبة تساسة
المتطلب السابق A0613101:تمريض صحة البالغين 2
المتطلب المتزامن A0614402 :تمريض الصحة النفسية عملي

A0614402تمريض الصحة النفسية عملي }{3
ت تتة فل الامانن الساااريرية الال ااا ة ال سبة الالق سااابة تااامف يساااتي ااا اللن الييتساااصمن قؤى ومط الم ااالك التل ي لنل تقتل
ال ااااخا المريب ن ساااابل ر الاتجتلل ال لم ل الال يرا الاتجتملال الالرالول التل يسااااصصتل المرب الاسااااتا تااااب مي اللن يتتا
الي لتا القظرية فل تملقتااتتل تاابيمنمن قللقيض است اتااتختاي امسبة التمريب الالت يبر الق تا لرالية المرضاات الذيض ي لنمن تض
بض
ت لك ال ة الق سبة فل تامماة تتقماة تض اتالا الرالية ال بة م ت شراف تتقيبض تتخ
المتطلب السابق A0613102 :تمريض صحة البالغين ( )2عملي
المتزامنة A0614401 :تمريض الصحة النفسية

 ،A0614301تمريض صحة المجتمع }{3
يتتف هذا المساالى الت لتا مسصة تسااتمى السااقة الراي ة ت كلفة فئل الماتم الي قت يتقاتااة لالق الممربوالممرضااة فبمل يخا
ت تمي م زيز ال اااااا ة الال ملية الت جلنن المقلية تض اتتراب است تسااااااتمى ال رل الال لئسة الالماتم فل تختس قتلكض التلصبا
ال مسل الالتل م م ال ة المتقتبة الالزيلقا المقزلبة الال ة المتقبة
ي مي اللسصة فل هذا المساااالى يت تيا تصلل الرالية ال اااا بة األاللبة اض مريا ملصبا قتااااس المقلية المقلتااااصة لمختس
الال م است ايذ ال راق المقلتن ال لئا است الص ث ال سمل الالت يبر القلقت الال بللت التتلقا اتم لط ت قفرال الماتم
المتطلب السابقA0613101 :تمريض صحة البالغين 2
المتطلب المتزامن A0614302 :تمريض صحة المجتمع عملي

فئل الماتم
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 ،A0614302تمريض صحة المجتمع عملي }{3
ة الماتم ؛ الذلا تض ينط الت ببا ال لت
يتتف هذا المسلى لت مميبض اللللن تض ملصبا المصلل القظرية يمختس الالاق تمرب
ليلفة فئل الماتم فل تختس قتلكض التلصبا ال مسل يلتاتملل است المصلل األتلتبة فل م زيز ال ة يتب المسلى ال ر ة لسلسصة
فل ملمير قتقامتا است و الم لك الامخلذ ال راق ضمض ملق امسل قلئا است الص ث ال مسل التض ينط ملصبا ال مسبة التمريابة
المتطلب السابق A0613102 :تمريض صحة البالغين  2عملي
المتطلب المتزامن A0614301 :تمريض صحة المجتمع
 ،A0614403أساليب البحث العلمي }{3
التتف تض هذا المللت هم م ري اللن يلرى الص ث ال سمل فل المالت ال ا بة كمتلسن قئبساال لمتقة التمريب يلقضاالفة الل
م زيز الال اللن ي مسبة الص ث ال سمل النتلئا األي لث الكب بة اقمصلمتل يتمفبر الرالية ال اا بة التمريااابة يلقضاالفة الت م زيز
فتا اللللن يللمملقتااااااة ا لمصقبة است األللة الملمير المتلقا النةتة لت ببا نتلئا األي لث ي ااااااي ن تا الملصبا نتلئا األي لث است
الرالية ال بة التمري ابة تبتا قي ال م ري اللن يلأل تس ال س س بة لسص ث ال سمل ،الالت لتبا الص يبة ي بتل اليمل الالقمال،
المرى جم الصبلنل الم سبستل ،الاينقبل الص ث ال سمل تاابتا اتااتختاي تامماة تتقماة تض اتااترامبابل الت سا الالت سبا يمل فل ذلا
الم لضرا الالمقلق ة الاملابة الالق لش الالت سا التاريصل
المتطلب السابق :ال يوجد
المتطلب المتزامن :ال يوجد
 ،A0614303اإلدارة والقيادة في التمريض }{3
يتتف هذا المسااالى الت م ري اللسصة است اتلالاق الرئبسااابة الاست الي ليل المت س ة يلقلاقت الال بللت الالاااارالقية لخسا يبئة تقلتاااصة
لتمفبر ال قااليااة المتمركزت ومط المريب ،كماال الي رف اللسصااة است السااااااسم ال بااللا ال االط الالمت سا يتلمير قلات نظاالي الراااليااة
التمريااااااابة تض ينط التهوبر الايذ التالق ال لط ضاااااامض هذا القظلي يركز هذا المساااااالى است الت يبر الق تا الاهمبته فل امخلذ ال راق
المصقل است األللة الفل و الم اااين الالتغببر الالتلمير الفل هذا المسااالى ما م تيت المالت ال لتة الالتل ما التلجتل فل المماضاااب
الي ليل ال لتة المستتتفة لسمقتلج الالتل متامض الت يبر ضمض القظلي ال لاقت الاملت
المختس ة لسمسلى الذلا يتتف المسلهمة فل
المسااااتمرت الال بللت الالتغببر الال راق المصقل است األللة ،اللت با ذلا يتا اتتاااات لنة يللق اااالمل المتقماة قكساااال الي ليل المرجمت
كللق لش الم سب ال اليل الل ن األلالاق الالمقل رت
المتطلب السابق A0613101 :تمريض صحة البالغين 2
المتطلب المتزامن :ال يوجد
 A0614501التدريب السريري المكثف }{4
يتتف هذا المساااااالى الت متبئة اللسصة الت لالقها فل المساااااات ص ي ت التخرج تض ينط التتقين ال مسل المساااااات يتتف التهكت تض
اكتساال اللللن لسي ليل التراكمبة لسصرنلتا تي التما اا التللف الالت لالن ت ال ريا اللصل الجملت ال قلية التمريااابة الم تتة
الال تقت است م ببا المخلمر لسمريب ،اضلفة الت الت يبر الت سبسل الالمملقتة ال لئمة است اتللة ضمض الم ليبر المتقبة الاتينقبة
ي بث يتا اتااتختاي ال يا اتكسبقبيل ال ا ب فل م تيا ال قلية التمريااابة ال االتسة لسمريب الالمصقبة است المملقتااة ال لئمة است
اتللة يتا ملصبا هذا المساااالى فل ال اااا اتيبر تض التقاتااااة ي بث يتا امملي اقي بض القلية فل اوتى الموتا المتخ اااا ااااة
ة لسمللت
يللمست بل الم تمتت تي الوتت ال قلية ال يبية اال اللماق اال اا قسا يتا المماف ة اسبه تض قص الساقة المخ
المتطلب السابق ،A0613102 :تمريض صحة البالغين  2عملي
المتطلب المتزامن A0613104 :تمريض الحاالت الحرجة عملي

