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 هـ1441/1442الدراسات العليا للعام الجامعيبرامج لالكتيب التعريفي 

 :مقدمة 

املرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء و خاتم 

 بعد

ه وساهمت في تخريج و إعداد 1396بدأت مسيرة الدراسات العليا في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منذ عام 

كوادر كليات التربية و اآلداب و إعداد املعلمات املنتشرة في كافة مناطق اململكة تحت مظلة الرئاسة العامة لتعليم 

هـ، بعد ذلك استقلت عمادة الدراسات 1416بنات. ثم أنشئت عمادة الدراسات العليا و البحث العلمي في عام ال

هـ لتتولى شؤون برامج الدراسات العليا و تطويرها لتحقق أهداف الجامعة و غاياتها 1423العليا في عام 

 2030للمستجدات و املتغيرات ومواكبة رؤية ، و تسعى في الوقت الراهن إلى االستجابة السريعة اإلستراتيجية

باملساهمة في خلق و بناء مجتمع املعرفة، و دعم حركة التطور و التنمية الشاملة، و تحقيق أهداف برامج التحول 

الوطني، و سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. و لذلك خطت العمادة خطوات حثيثة 

وذلك من خالل الشراكة مع  كاديمية علمية حاضنة لبرامج الدراسات العليا ذات الصبغة العامليةتأسيس بيئة أ نحو 

ومتنوعة  عدد من الجامعات العاملية املصنفة وطرح برامج دراسات عليا نوعية تتسم بأعلى معايير الجودة والتميز،

ملحلية النوعية التي ال تقل جودة و التخصصات بما يخدم سوق العمل، كما تتفرد الجامعة بطرح بعض البرامج ا

برامج بينية مشتركة بين عدة كليات تميزا عن البرامج املطروحة بشراكات عاملية، ويجري العمل حاليا على تطوير 

وكل ذلك من منطلق أن مفهوم الدراسات العليا ملا بعد  تلبي احتياجات املجتمع و تحقق أهداف التنمية الوطنية،

وإعدادها في مختلف املجاالت  ف التأهيل العلمي األكاديمي البحثي للكوادر العلميةالبكالوريوس يستهد

كما تسعى العمادة إلى مي وطبيعة متطلبات مجتمع املعرفة. حسب ما تقتضيه حاجة املجتمع والتطوير العل والعلوم

 لخطتها وذ وضع معايير واضحة ومقننة لقياس األداء والنمو والتطور لبرامج الدراسات العليا
ً
 اإلستراتيجيةلك وفقا

 الشاملة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. اإلستراتيجيةاملنبثقة من الخطة 

 من أهداف العمادة ورؤيتها ورسالتها
ً
 نحو تحقيق واستيفاء األهداف وبلوغ الغايات من  وانطالقا

ً
فإنها ستمض ي قدما

مع االهتمام بكل ما من شأنه تطوير منسوبيها  ت ومخرجاتخالل تجويد منظومتها األكاديمية من مدخالت وعمليا

من خالل تعزيز الدورات التدريبية وورش العمل وامللتقيات العلمية وعقد املؤتمرات والندوات العلمية واستقطاب 

 القيادات العاملية من ذوي الخبرات في مجال الدراسات العليا لتبادل الخبرات في مجال تطوير وتجويد الدراسات

 العليا على كافة األصعدة. 

، نسأل هللا العلي القدير أن يوفق القائمين على هذا الصرح التعليمي األكاديمي الشامخ
ً
وأن يحقق لجامعتنا  وأخيرا

 .الواعدة أهدافها ومراميها السامية في التميز العالمي على جميع األصعدة واملجاالت
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 هـ1441/1442الدراسات العليا للعام الجامعي برامج لالكتيب التعريفي 

 :هـ2144التقويم الدراس ي للفصل الدراس ي األول من العام الجامعي 

 التواريخ حسب تقويم أم القرى 

 
 
 

 ريخ امليالدياالت التاريخ الهجري  اليوم األسبوع اإلجراء إشارة م

 سداد 1
هـ  للطالبات  1442األول  الدراس ي لفصللرسوم الدراسية للبرامج لسداد ا

 املقيدات
 ـــــــــــــــ

 م16/8/2020 هـ26/12/1441 دـحاأل 

 م20/8/2020 هـ1/1442/ 1 خميسال

 ـــــــــــــــ هـ1442األول  الدراس ي فترة تسجيل الجداول الدراسية للفصل تسجيل 2
 م23/8/2020 هـ1/1442/ 4 دـحاأل 

 م27/8/2020 هـ1/1442/ 8 خميسال

 م30/8/2020 هـ11/1/1442 دـحاأل  األول  هـ1442بداية الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي  البداية 3

4 
الفرصة 

 اإلضافية

قل من انتهاء املدة تقديم طلبات الفرصة اإلضافية قبل فصل دراس ي على األ

 الالئحية

 م30/8/2020 هـ11/1/1442 دـحاأل  ول األ 

 م24/9/2020 هـ7/2/1442 الخميس الرابع

 املنح 5

 م13/9/2020 هـ25/1/1442 األحد الثالث استقبال طلبات طالبات املنح من الكليات

الرفع لعمادة الدراسات العليا باملقبوالت بعد اعتمادها بمجالس األقسام 

 والكليات
 م1/10/2020 هـ14/2/1442 الخميس الخامس

 م23/9/2020 هـ1442/ 6/2 األربعاء الرابع اليوم الوطني جازةإ 6

7 
االنسحاب 

 واالنقطاع
 م27/9/2020 هـ10/2/1442 دـحاأل  الخامس إرسال قائمة املنقطعات واملنسحبات

 الجداول  8

الدراس ي إرسال الجداول الدراسية  وجداول االختبارات النهائية للفصل 

 الثاني
 م25/10/2020 هـ8/3/1442   دـحاأل  التاسع

وإرسال الشعب الدراسية واألرقام املرجعية  إدخال الجداول على نظام البانر 

 بعد اعتماد الجداول من قبل العمادة
 م11/2020/ 1 هـ15/3/1442  دـحاأل  العاشر

 م11/2020/ 8 هـ22/3/1442  دـحاأل  الحادي عشر هـ1442لثاني قديم طلبات تأجيل الدراسة للفصل الدراس ي ات تأجيل 9

 االختبارات 10

 م13/12/2020 هـ1442/ 4/ 28 دـحاأل  عشر السادس هـ1442ول الدراس ي األ  بداية االختبارات النهائية للفصل

 م29/12/2020 هـ14/5/1442 الثالثاء عشر الثامن هـ1442للفصل الدراس ي األول  نهاية االختبارات النهائية 

 م31/12/2020 ه16/5/1442 نهاية دوام يوم الخميس هـ1442جازة منتصف العام الجامعي بداية إ جازةإ     11
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 ه1441/1442الدراسات العليا للعام الجامعي برامج لالكتيب التعريفي 

 

 هـ2144التقويم الدراس ي للفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 

 التواريخ حسب تقويم أم القرى 

 

 

 

 التاريخ امليالدي التاريخ الهجري  اليوم األسبوع اإلجراء إشارة م

 ـــــــــــــــ هـ  1442سداد الرسوم الدراسية للبرامج للفصل الدراس ي الثاني  سداد 1
 م3/1/2021 هـ19/5/1442 األحـد

 م7/1/2021 هـ23/5/1442 الخميس

 ـــــــــــــــ هـ1442فترة تسجيل الجداول الدراسية للفصل الدراس ي الثاني   تسجيل 2
 م10/1/2021 هـ26/5/1442 األحـد

 م14/1/2021 هـ1442/ 1/6 الخميس

 م17/1/2021 هـ1442/ 4/6 األحـد األول  هـ1442استئناف الدراسة الفصل الدراس ي الثاني   البداية 3

4 
الفرصة 

 اإلضافية

تقديم طلبات الفرصة اإلضافية قبل فصل دراس ي على األقل من انتهاء املدة 

 الالئحية

 م17/1/2021 هـ6/1442/ 4 األحـد األول 

 م11/2/2021 هـ1442/ 29/6 الخميس الرابع

5 
االنسحاب 

 واالنقطاع
 الخامس إرسال قائمة املنقطعات واملنسحبات

 م14/2/2021  هـ1442/ 2/7    األحـد

 م2/2021/ 18  هـ1442/ 6/7    الخميس

 الجداول  6

 م14/3/2021   هـ1/8/1442 األحـد التاسع هـ 1443إرسال الجداول الدراسية  وجداول االختبارات النهائية للفصل األول 

إدخال الجداول على نظام البانر وإرسال الشعب الدراسية واألرقام املرجعية 

 بعد اعتماد الجداول من قبل العمادة
 م21/3/2021   هـ8/8/1442    األحـد العاشر

 هـ1443تقديم طلبات تأجيل الدراسة للفصل الدراس ي األول  تأجيل 7
 م28/3/2021   هـ15/8/1442   األحـد الحادي عشر

 م4/2021/ 8   هـ26/8/1442   الخميس الثاني عشر

 م4/2021/ 29   هـ17/9/1442   نهاية دوام يوم الخميس بداية إجازة عيد الفطر إجازة 8

 م18/5/2021   هـ1442/ 6/10    الثالثاء السادس عشر استئناف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر  دراسة 9

 االختبارات 10

 م18/5/2021 هـ1442/ 6/10 الثالثاء السادس عشر هـ1442بداية االختبارات النهائية للفصل الدراس ي الثاني  

 م27/5/2021 هـ15/10/1442 الخميس السابع عشر هـ1442نهاية االختبارات النهائية للفصل الدراس ي الثاني

 م3/6/2021 ه22/10/1442   نهاية دوام يوم الخميس هـ 1442بداية إجازة نهاية العام للطالبات   إجازة     11
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 هـ1441/1442الدراسات العليا للعام الجامعي برامج لالكتيب التعريفي 

 ما بعد القبول في الدراسات العليا:

  جامعي، من خالله يمكنك استخدام الخدمات األكاديمية بالجامعة.بعد قبولك في الدراسات العليا، سيتم إصدار رقم 

  الدخول على النظام األكاديمي على موقع الجامعةwww.pnu.edu.sa . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 إدخال الرقم الجامعي في خانة اسم املستخدم، ورقم السجل املدني في خانة كلمة املرور. 

 وواجبات طالبة الدراسات العليا بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن:حقوق 

تحرص الجامعة على معرفة الطالبة لحقوقها وتسعى لتسهيل حصولها عليها داخل الجامعة من قبل الجهات اإلدارية أو األكاديمية 

 ألنظمة ولوائح الجامعة، ومن حقوق الطالبة:
ً
 وفقا

جبات طالبة الدراسات العليا من دليل طالبة الدراسات العليا على موقع عمادة الدراسات بإمكانك االطالع على حقوق ووا

 .(http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/Default.aspxالعليا)

 اديمية:اإلجراءات األك

  وال تـدخل ضــمرهما فترتــا التســجيل 
ً
تنقسـم الســنة الدراســية إلـى فصــلين رئيســين ال تقــل مـدة كــل مرهمــا عـن خمســة عشــر أســبوعا

 واالختبارات.

 .يتم تسجيل الجدول الدراس ي عن طريق النظام األكاديمي على موقع جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

  ( وحــدة 12( وحــدات دراســية والحــد األق ــ   )6الدراســية لجميــع درجــات الدراســات العليــا هــو )الحــد األدنــس لتســجيل املقــررات

 دراسية في الفصل الدراس ي.

 ( 4,5( وحدة دراسية في الفصل الدراس ي بحد أق ـ   وذلـك إذا كـان معـدل الطالبـة التراكمـي )15في حال التخرج يجوز تسجيل )

 أو أكثر.

  الدراسيةتستثن  الرسالة عند التسجيل من الحد األق    للوحدات 

 مالحظة:

  للطالبـة الحــق فــي التحويــل مـن برنــامج املاجســتير بــاملقررات الدراسـية والرســالة إلــى برنــامج املاجسـتير بــاملقررات الدراســية واملشــروع

 لكل برنامج، حسب ضوابط محددة. %( من الساعات املعتمدة50البحثي وبالعكس وملرة واحدة، فقط بعد اجتياز )

 ( في فصليين دراسيين متتاليين.3.75يلغى قيد الطالبة إذا انخفض املعدل التراكمي عن ) 

  املـــدة املقـــررة لعحصـــول علـــى درجـــة املاجســـتير ال تقـــل عـــن أرععـــة فصـــول دراســـية وال تزيـــد عـــن ثمانيـــة فصـــول دراســـية، وال تحســـب

 الفصول الصيفية ضمن هذه املدة.

 
 

http://www.pnu.edu.sa/
http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/Default.aspx
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 ه1441/1442الدراسات العليا للعام الجامعي برامج لالكتيب التعريفي 

 

 ءات التأجيل:إجرا

 تأجيل دراسة:

 يجوز بموافقة مجلس القسم املختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالبة وفق ما يأتي:

 من الرسالة. -1
ً
 مناسبا

ً
 أو أكثر أو أنجزت قدرا

ً
 دراسيا

ً
 أن تكون الطالبة قد اجتازت فصال

 يتجاوز مجموع مدة التأجيل أرععة فصول دراسية  -2
ّ
 )سنتين دراسيتين(.أال

 ال تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األق    ملدة الحصول على الدرجة. -3

 مالحظة:

 أن تتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراس ي املراد تأجيله بما ال يقل عن أسبوعين.

 إجراءات الفرص اإلضافية واالنسحاب من البرنامج وإلغاء القيد:

 االنسحاب من البرنامج:

 نسحبت الطالبة من الدراسات العليا بناًء على رغبتها ثم أرادت العودة إليها طبقت عليها شروط االلتحاق وقت التسجيل الجديد. إذا ا

 أن تتقدم بطلب االنسحاب إلى القسم املختص قبل االختبار الفصلي الدراس ي األول للمرحلة على أال تكون منقطعة. -1

يـا بنـاًء علـى رغبتهـا، ثـم أرادت العـودة إليهـا، يجـوز للقسـم العلمـي احتسـاب مـا يـراه مـن املقـررات إذا انسحبت الطالبة مـن الدراسـات العل -2

 التكميلية التي درستها الطالبة قبل انسحابها.

 ال يتم احتساب املقررات األساسية التي درستها الطالبة قبل انسحابها. -3

 االنقطاع:

 الحاالت اآلتية:تعتبر الطالبة منقطعة عن الدراسة ويطوى قيدها في 

 إذا كانت مقبولة  للدراسة ولم تسجل في الوقت املحدد. -1

 في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرتها للدراسة لهذا الفصل. -2

 إلغاء القيد:

 يلغى قيد الطالبة بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحاالت اآلتية :

 تسجل في الفترة املحددة للتسجيل.إذا تم قبولها في الدراسات العليا ولم  -1

 إذا انسحبت أو انقطعت عن الدراسة ملدة فصل دراس ي دون عذر مقبول. -2

 إذا ثبت عدم جديتها في الدراسة أو أخ -3
ّ
 ت بأي من واجباتها الدراسية. ل

 إذا انخفض معدلها التراكمي عن تقدير )جيد جدا( في فصلين دراسيين متتاليين. -4

 إذا تجاوزت فرص التأجيل. -5

 إذا أخلت باألمانة العلمية سواء في مرحلة دراستها للمقررات أو إعدادها للرسالة، أو قامت بعمل يخل باألنظمة والتقاليد الجامعية. -6

 بعد السماح لها بإعادته مرة واحدة. -إن وجد  -إذا لم تجتز االختبار الشامل  -7

 إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صالحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد املناقشة.  -8

 إذا لم تحصل على الدرجة خالل الحد األق    ملدتها. -9

 الفرصة اإلضافية:

 أعلــى إذا انخفـــض معــدلها عــن  )جيـــد جــًدا
ً
( فــي فصـــليين يجــوز مــنح الطالبــة فرصـــة إضــافية واحــدة لفصـــل دراســ ي واحــد أو فصـــلين دراســيين حــدا

 دراسيين متتاليين بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.

ف يجوز منح الطالبة فرصة إضافية ال تزيد عن فصلين دراسيين إذا لم تحصـل علـى الدرجـة خـالل الحـد األق ـ   ملـدتها، بنـاء علـى تقريـر مـن املشـر 

 جلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.وتوصية مجلس ي القسم والكلية وم
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 اإلشراف واإلرشاد األكاديمي:

 : املرشدة العلمية

ر عضـــو هيئـــة تـــدريس يختارهـــا القســـم العلمـــي لكـــل طالبـــة دراســـات عليـــا مـــع بدايـــة التحاقهـــا بالبرنـــامج وتقـــوم بتوجيـــه الطالبـــة ومســـاعدتها فـــي اختيـــا

 املوضوع وكتابة مقترح خطة البحث.

 : املشرف

ا علـى الطالبـة مـن قبـل مجلـس عمـادة الدراسـات العليـا بنـاء علـى توصـية مجلسـ ي القسـم والكليـة وهـو 
ً
عضو هيئة التدريس الذي تم اعتمـاده مشـرف

 املشرف الرئيس في حال اعتماد أكثر من مشرف على الرسالة.

 مالحظة:

  علـى األقـل مـن املقـررات الدراسـية وبمعـدل تراكمـي 50واجتيـاز على طالبة الدراسات العليا بعد إنهائها جميـع متطلبـات القبـول %

( التقدم بمشروع الرسالة إلى القسم.
ً
 ال يقل عن )جيد جدا

  يحتسب اإلرشاد العلمي بساعة واحدة لكل طالبة عن كل فصل دراس ي وحت  تحديد مشرف على الرسالة، على أن يكون اإلرشـاد

 العلمي لخمس طالبات بحد أعلى.

 املرشدة العلمية: مسؤوليات

 مساعدة الطالبة في الدراسة أثناء البرنامج وإعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من مجلس الجامعة.

 مسؤوليات املشرف:

البـة بمـا يخصـها على املشرف االلتزام بمسؤولياته اإلشرافية التي حددتها الالئحة املوحدة للدراسات العليا أو ما يتطلبه القسـم، والتأكـد مـن إملـام الط

صــيل انظــري فيهــا، مــن توعيــة الطالبــة بمهامهــا وواجباتهــا وحقوقهــا، وبأهميــة البحــث العلمــي، وضــرورة االلتــزام بأخالقياتــه ومســؤولياته، ملزيــد مــن التفا

 ليادليل اإلشراف األكاديمي في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن )الحقوق والواجبات( على موقع عمادة الدراسات الع

 (http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/Default.aspx.) 

 بنت عبدالرحمن: ةحقوق النشر وامللكية لبحث طالبة الدراسات العليا في جامعة األميرة نور 

 نظري دليل األخالقيات البحثية واألمانة العلمية وامللكية الفكرية على موقع عمادة الدراسات العليا املزيد من التفاصيل 

(fault.aspxhttp://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/De.) 

 إجراءات التخرج ومنح الدرجة العلمية:

ســجيل، ملزيــد مــن املعلومــات انظــر 
ّ
ي دليــل يــتم اســتخراج، وطباعــة وثــائق التخــرج، وطباعــة الســجالت األكاديميــة مــن إدارة الوثــائق بعمــادة القبــول والت

 املناقشة( على موقع عمادة الدراسات العليا  -اإلخراج -الرسائل العلمية )اإلعداد

(http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/Default.aspx.) 

 

 الخدمات الجامعية املقدمة لطالبة الدراسات العليا:

 .سكن  الطالبات 

 الحضانة: 

(، األوقات املخصصة 2بسكن الطالبات مبن  )رقم(، A3توفر الجامعة لك ولطفلك من عمر شهرين إلى ثالث سنوات حضانة في محطة )

 .3حت   8للتسجيل في أيام الدوام الرسمي من الساعة 

 .خدمات ذوي االحتياجات الخاصة 

 .الخدمات الصحية 

 .املراكز البحثية الداعمة ألبحاث الدراسات العليا 

 املكتبة املركزية. 

http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/Default.aspx
http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/Default.aspx
http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/Default.aspx
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 .خدمات اإلنترنت 

 خدمات الطباعة والتغليف. 

  الترفيهي.املركز الصحي 

 .خدمة املواصالت 

 ملزيد من التفاصيل انظري دليل الخدمات الجامعية املقدمة لطالبة الدراسات العليا على موقع عمادة الدراسات العليا 

(PostGraduate/Pages/Default.aspxhttp://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/Default.aspx
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 برنامج املاجستير في علوم التمريض

 بالتعاون مع جامعة مدينة دبلن 

 ممارسة العلوم التمريضية املتقدمة
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 رؤية البرنامج:

 استعدادتشجيع وترقية مستوى القيادة والتميز في مجال مهنة التمريض من خالل نموذج للممارسة املتطورة قائم على مبدأ الكفاءة مع 

مستوى متميز في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية وتقديم مستويات عالية من الجودة الشاملة  إلحداثامللتحقات في هذا البرنامج 

 .ساس العلمي والتي تركز على العناية باملرض   أفرادا وجماعات وتشجيع وتطوير مهنة التمريضاأل والخدمات القائمة على 

 رسالة البرنامج:

 .هالت في تقديم الرعاية التمريضية والصحية املثلى لألفراد والعائالت واملجتمعإعداد ممرضات ممارسات على مستوى متقدم ليكن مؤ 

 :أهداف البرنامج

 كلينيكي. اإلتعزيز دور املمرضة املمارسة املتقدم مع االلتزام بمبادئ القيادة والتميز  .1

الحياة في مجال املمارسة املهنية والتعليمية تشجيع املشاركين في البرنامج على املساهمة في برنامج التطوير الشخ  ي واملنهي على مدى  .2

 والبحثية.

 اسم الدرجة العلمية:

 )ممارسة العلوم التمريضية املتقدمة(.ماجستير في علوم التمريض

 :نظام الدراسة
 انتظام.

  :لغة البرنامج

 .نجليزيةاإل  اللغة

 خيارات الدراسة 

 الرسالة.تسير الدراسة وفق نظام الوحدات الدراسية باإلضافة إلى 
 :شروط القبول في البرنامج

لى إالالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، إضافة الواردة في القبول  يقبل في هذا البرنامج من تنطبق عليها شروط 

 :الشروط التالية

  4من  2.5 أو 5من  3.5أن تكون املتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في التمريض بمعدل ال يقل عن. 

 .أن تكون لديها خبرة في ممارسة التمريض العملي بما ال يقل عن سنة 

 .الحصول على الدرجة املطلوبة في االختبارات املعتمدة للغة اإلنجليزية حسب املتطلبات أدناه 

 

 الدرجة–املستوى املطلوب  االختبار

IELTS ( في أي مهارة من 6.0( فما فوق، وال يقل عن )6.5درجة ).املهارات 

TOEFL 
 (.237اختبار الحاسب اآللي )

 (.580االختبار الورقي )

TOEFL IBT ( درجة.92مجموع الدرجات ) 
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 الهيكل العام للمقررات:

الفصل 

 الدراس ي

 عام/

 تخصص

رمز 

 املقرر 

Code/ 

No 
 اسم املقرر 

نوع 

 املقرر 

 الوحدات
عدد 

 تطبيقي نظري  الساعات
عمل 

 جماعي

دراسة 

 فردية
 إجمالي

 الفصل األول 

 تخصص
 د ت ت

821 

DNN 

821 

مقدمة في مفاهيم ممارسة 

 التمريض املتقدم
 3 250 182 20 18 30 إجباري 

 عام

د ت 

 س

811 

DNN 

811 

علم الوظائف املرض ي للممارسة 

 التمريضية
 N/A 20 182 250 3 48 إجباري 

 تخصص
 د ت ب

831 

DNR 

831 

املمارسة املتقدمة املبنية على 

 األدلة والبراهين
 N/A 20 182 250 3 48 إجباري 

 الفصل الثاني

 عام

 

د ت 

 س

812 

DNS 

812 

مهارات متقدمة في التقييم 

 الصحي
 3 250 182 20 30 18 إجباري 

 عام

د ت 

س 

813 

DNS 

813 
 3 250 182 20 4 44 إجباري  الصيدلة السريرية

 تخصص
 د ت ت

822 

DNN 

822 
 N/A 20 182 250 3 48 إجباري  الحاالت العامة واملرضية

 الفصل الثالث

 تخصص

 

 د ت ب

832 

DNR 

832 

البحوث واألخالقيات للممارسة 

 التمريضية
 N/A 20 182 250 3 48 إجباري 

 تخصص

 

 د ت ت

823 

DNN 

823 

الحاالت املزمنة واملعقدة على 

 مدى الحياة
 N/A 20 182 250 3 48 إجباري 

 تخصص

 

 د ت ه

801 

DNC 

801 

 املمارسة العملية

(1) 
 10 إجباري 

10 

 (مختبر )

250 

ممارسة 

إكلينيكي

 ة

  270* 3 

 الفصل الرابع

 تخصص

 

 د ت ر

800 

DNT 

800 
 9 250  28  20 إجباري  الرسالة

 تخصص

 

 د ت ب

833 

DNR 

833 

التعليم والقيادة للممارسة 

 التمريضية املتقدمة
 N/A 20  250 3 48 إجباري 

 تخصص
 د ت ه

802 

DNC 

802 
 10 إجباري  (2املمارسة العملية )

10 

 (مختبر )

250 

ممارسة 

إكلينيكي

 ة

 182 250 3 

 42 العدد اإلجمالي للساعات املعتمدة
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 الدراسات العليا:عمادة التواصل مع 

 dgs@pnu.edu.sa 0118242131 مكتب عميدة الدراسات العليا:

 international@pnu.edu.sa-dgs 0118241971 عمادة الدراسات العليا لإلشراف األكاديمي واملتابعة:مكتب وكيلة 

 vddq@pnu.edu.sa-dgs 0118242122 مكتب وكيلة عمادة الدراسات العليا للتطوير والجودة:

 sa@pnu.edu.sa-v-dgs 0118241968 :مكتب وكيلة عمادة الدراسات العليا لشؤون الطالبات

 :مكتب وكيلة الدراسات العليا والبحث العلميبكلية التمريض
0118240404 

0118240436 
rgsd@pnu.edu.sa-cn 

  0118220000 سنترال الجامعة:

 http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/Default.aspxلكتروني:املوقع اإل

 

dgs_pnu  

 

dgs_pnu  

 

  

mailto:dgs@pnu.edu.sa
mailto:dgs@pnu.edu.sa
mailto:dgs-international@pnu.edu.sa
mailto:dgs-international@pnu.edu.sa
mailto:dgs-vddq@pnu.edu.sa
mailto:dgs-vddq@pnu.edu.sa
mailto:dgs-v-sa@pnu.edu.sa
mailto:dgs-v-sa@pnu.edu.sa
mailto:cn-rgsd@pnu.edu.sa
mailto:cn-rgsd@pnu.edu.sa
http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/Default.aspx
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 نظام النقل اآللي داخل جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لكافة مستخدميه من طالبات وأعضاء هيئة التدريس

 

 


