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يشرفني أن أقوم كعميدة لكلية التمريض بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن من تقديم ما بوسعي لتطوير       

. تم انشاء كلية وخدمة المجتمعفي بناِء  وعمليا ليساهمن أكاديمياتخريج ممرضات مؤهالت  فيالكلية؛ لتقوَم بدورها 

المؤهلة، وتنمية مقومات ورفاهية المجتمع السعودي  واالرتقاء التمريض دعما لمسيرة و بناء الوطن بالكوادر الوطنية 

 الحياة لمواجهة فإعدادها وثمرتها، التعليمية العملية محور هي فالطالبة ،عن طريق اإلعداد المتميز للممرضات به

 إعداد على الكلية تعمل هذا من وانطالقا اليه نسعى الذي األساسي الهدف هو والمستقبل الحاضر في وتحدياتها

 والتعلم ذاتهن بناء على القدرة ولديهن اإليجابية، والسلوكيات العملية والخبرات النظرية بالمعارف مزودات خريجات

  العمل. سوق حاجة مع يتوافق بما األكاديمية البرامج وتطوير وتحسين ،الجودة عالي تعليم بتقديم وذلك الحياة مدي

 

المسؤولين في الجامعة  من ثم كلية التمريض لكثير من االنجازات بدعم والة االمر وان وفقنا في  تعالى هللا فنحمد      

فقد توفقنا لفتح برنامج الماجستير في علوم التمريض )ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة( و وفقنا بحمد هللا الى تعديل 

شى مع المعايير اإلقليمية و العالمية ، بما يتماالتمريض في علوم الو تطوير الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس 

فالتغيير في مناهج التمريض ضرورة مطلوبة من اجل تطبيق التقدم العلمي في مجال الرعاية الصحية و مواكبة 

التغييرات في اعداد السكان و زيادة التوقعات الصحية و التقدم التكنولوجي حتى تكون كلية التمريض بجامعة االميرة 

دى إلى زيادة جذب الطالبات وأعضاء هيئة سيؤالرحمن في طليعة كليات التمريض بالمملكة مما نورة بنت عبد 

 التدريس المؤهلين.

 

 واالبتكار العلمي البحث ثقافة ونشر العلمي البحث على التركيز إلى االستراتيجية خطتها وفق الكلية تسعي كما      

 يضمن مما المعرفة صناعة في للمساهمة والطالبات التدريس يئةه أعضاء من المتميزة الكفاءات وتشجيع واإلبداع،

 رؤية ويحقق يجسد مما المتعددة التمريض مجاالت في الريادة وتحقيق االبتكار على قادرة مدربة كوادر تخريج

 .الجامعة ورسالة رؤية ثم ومن الكلية ورسالة

 

األمور وتحقيق المسيرة  المعوقات لتيسيركل ما أوتيت من صالحيات لحل جميع  يسعدني ان اضع الختام وفي      

والفنيات  اتتطويرية للرفع من مستوى أداء منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس واإلداري وتطبيق برامج العلمية

اآلراء  وأرحب بكلكما  . هللا بإذن ورسالتها الكلية رؤية تساعد على تحقيق التي التطويرية المهام جميعو والطالبات

 ةكون الخريجت أن علىوأهدافنا ما زالت كبيرة وعديدة، ونعمل  طموحاتنا أنحيث  الكلية،فيد تطوير مقترحات التي توال

تحقيق  يوافق ويواءمومع التمسك بالقيم والمبادئ الثقافية للمجتمع  العمل ستطيع مواكبة سوقتكفاءة عالية  اتذ ةميزتم

وفق متطلبات جهات االعتماد المحلية  متطلبات المعايير األكاديمية واستخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية

 .والدولية

  الطالبات.اسأل هللا تعالى ان يوفقنا إلى ما فيه صالح الدين والوطن مع تمنياتي بالتوفيق والسداد لجميع 

 

 

 

 التمريض كلية عميدة

 السناني احمد بنت سميرة/  الدكتورة

  

 كلمة عميدة كلية التمريض
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التمريض مهنة سامية لها األثر الواضح في المجتمع، تقوم على أسس ومعلومات ومعارف خاصة بها ولها         

واألسرة مهارات متخصصة معتمدة على أسس علمية متقدمة للحفاظ على الصحة والوقاية من األمراض للفرد 

تشمل النواحي الجسمانية والنفسية واالجتماعية  وارشادي ورعاية تمريضية وتثقيف صحيخالل تعليم  والمجتمع من

 .والروحية

 

العالمي، الرئيسية في نظم الرعاية الصحية على المستوى المهن االستراتيجية و وأهمتمثل مهنة التمريض احدى       

يساهم في رقي الشعوب لعالم مما يحسن من صحة البشرية وتقدم دورا كبيرا في تقدم المجال الصحي في او

 .تقدمهاوتحضرها و

 

جامعة، تخرج كلية التمريض بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن منظومة متميزة من أعرق الكليات في ال     

م أكثر من خمسمائة طالبة. تساهم الكلية في 2019بها حاليا في عام وتوجد  ةدفع اثنا عشرم 2018منها حتى عام 

وتسعى لعلوم االخرى المساندة، النظريات الخاصة بعلوم التمريض واالمفاهيم وة التمريض معتمدة على تطوير مهن

ديث المناهج تحالفرص للدراسات العليا داخليا وخارجيا و اتاحةتشجيع االلتحاق بتخصص التمريض و جاهدة في

نبثقة من خطة المدربات مراعية في ذلك إنجاز رسالة وأهداف الكلية وخططها االستراتيجية الموتطوير التدريب و

  .والمهنيدفع عجلة التطور العلمي والتقني معايير الجودة للوصول للعالمية والجامعة لتحقيق أعلى 

      

الكلية حالياً برنامجاً واحداً هو التمريض، وقد شهدت الكلية منذ إنشائها العديد من اإلنجازات في المجاالت  تقدم      

تقديم خدمة آمنة للمجتمع كوادر متميزة لالرتقاء بالمهنة واألكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع، وتسعى الى اعداد 

 .ة للطالباتيالتدريبة ويفي تطوير العملية التعليممن خالل االمكانيات الداعمة المتميزة التي تساعد 

  

بعد  التدريب والتعليم المستمر ان تحافظ علىوالمحافظة عليها واالستفادة من تلك الخدمات  لطالبةيجب على ا     

الذاتي الذي يعكس صورة مشرفة لمهنة التمريض وتشارك السلوك ولتطوير ذاتها مهنيا، وأن تراعي األداء  التخرج

تسد أفراد المجتمع المسئوليات لترسيخ مبدأ العمل الجماعي والعمل بروح الفريق وتشجع وتساند األعمال التي 

 .أن تكون متعاونة مع أفراد الفريق الصحي في شتى اوساط العملاالحتياجات الصحية للمجتمع و

   

ليمي وان يكن ان يتركن اثرا طيبا في هذا الصرح التعاتنا مستقبال حافال باإلنجازات ولطالبفي الختام ارجو     

نحن الحصول على المعرفة في تخصصهن والتنافس فيما بينهن في التحصيل والتميز، و االخيرهدفهن االول و

 .بدورنا نوعدهن بتوفير البيئة التعليمية المطلوبة التي تساعد على هذا التميز

 

 

 

 د. زينب أبو سبيب

 مديرة برنامج بكالوريوس التمريض
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أثبتت قدرتها على تحمل المسؤوليات بنجاح كبير، و حققت المرأة السعودية أعلى الدرجات في المجال التعليمي        

بعد أن  وحتى على المستوى العالميالمحلي المجتمع على مستوى  مما مكنها من العمل الدؤوب في شتى المجاالت

آمالها اثقة نحو تحقيق وبخطى  السيرأتاح لها  الذي االهتماملعربية السعودية بقدر وافر من في المملكة ا هاحظي تعليم

و القادرة على تحمل  للمرأة السعودية المثقفة والباحثة أمثلة كثيرة مجاالت مختلفة، حيث نجدفي طموحاتها و 

على تفوقهن و  ذلك فيشهدً , مختلفةميادين الالو المحافل الدوليةكثير من وتذكر أسماؤهن في  جاح كبيرالمسؤوليات بن

 متقدمة.الدول القل عن نظيراتهن في يال  ذينجاحهن ال

 

فقد بدأ ذلك  للمرأة،وتعد جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن إحدى ثمار الرعاية واالهتمام بالتعليم العالي        

، تحت إشراف وزارة التعليم العالي هـ صدر األمر الملكي بإنشاء أول جامعة للبنات بالرياض 1427وفي عام  ،مبكراً 

 .ـه 1428وقد تم تفعيل الجامعة في عام 

 

 الجامعة:رؤية 

 أن تكون منارة المرأة للمعرفة والقيم.

 

 :رسالة الجامعة

التعليمية وأبحاثها العلمية تسهم في بناء االقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية هي جامعة شاملة للمرأة متميزة بريادتها 

 وعالمية.

 

 القيم:

 والتميز، وااللتزام بالجودة، واالحترافية المهنية. والتفوق،االنتماء، والنزاهة، والثقة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 كلية التمريض

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
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ويعمل على تقدم وحفظ الفرد روحيا وعقليا وجسمانيا  -جسم وعقل وروح  -، يهتم بالفرد ككل التمريض علم وفن"      

ومساعدته على الشفاء عندما يكون مريضا ويمتد االهتمام بالفرد المريض إلى أسرته ومجتمعه ويشتمل ذلك على العناية 

 )نشرة جمعية الصحة الدولية(." ببيئته وتقديم التثقيف الصحي عن طريق اإلرشادات والقدوة الحسنة

التمريض يعتبر خدمات لمساعدة الفرد سواء كان مريضا أو سليما على القيام بمتطلباته اليومية معتمدا على نفسه       

، ولكي تقوم الممرضة بعملها على خير وجه فهي الفرد المالحظة لتحديد احتياجات يحتاج لقوة التمريضبقدر اإلمكان و

مع و ذوي االحتياجات الخاصةتحتاج إلى أساس من العلوم الطبية واالجتماعية لمساعدتها في التعامل مع األفراد أو

 .األطفال حديثي الوالدة واألطفال والشباب وكبار السن

واجبات الخدمات الصحية المتوفرة بالبالد والتركيز في معاهد يجب االهتمام بمتطلبات و ةالممرضلذلك فعند إعداد  

 ومدارس التمريض على ما يلي:

 المحافظة على الصحة والنهوض بها إلى أعلى مستوياتها. -

 الطفل.ألسرة من المرض ويشمل ذلك األم ووقاية الفرد وا -

 .نية او العقليةاحتياجاتهم الجسماوتأهيلهم للعيش ب ذوي االحتياجات الخاصةرعاية المرضى و -

 .رعاية المسنين -
 

بناًء على موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس  الرحمن،أنشئت كلية التمريض بجامعة األميرة نورة بنت عبد       

هـ على ما اتخذه مجلس التعليم  1428/9/27وتاريخ م ب /8626مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم 

بتسجيل م( 2009/2008هـ )1430/1429هـ وفعلت الكلية مع بداية العام الدراسي 13/47/1428العالي من قرار برقم 

  .( طالبة39)

 

لتي تلبية الحتياجات المملكة للفئات التمريضية واميرة نورة بنت عبد الرحمن تم إنشاء كلية التمريض بجامعة اال      

واالداء عالي الجودة في تمثل قطاعا كبيرا وهاما في مجال الصحة وتلتزم الكلية بتخريج ممرضات يتميزن بالكفاءة 

فراد قادرين على المنافسة داخل صبح فيه تأكيد الجودة وتحسين االداء هو األهم وتتسابق فيه الدول لتقديم اأظل عالم 

كون في تان  ى كلية التمريض بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمنخارج حدود الوطن.  ومن هنا كان لزاما علو

العالمي بممرضات قادرات على تقديم خدمات وقائية وعالجيه د سوق العمل السعودي واالقليمي ومقدمة الصفوف لم

كي وإدارة معظم خريجات هذه الكلية اليوم قائدات في عمل التمريض اإلكليني احتياجات المجتمع.  إطاروتأهيلية في 

 التمريض في المرافق الصحية والتعليمية المختلفة بالمملكة بالقطاعين العام والخاص.تعليم والتمريض 

 

التمريض مناهج العلوم االنسانية والعلوم االساسية الالزمة لتقديم تعليم شامل في علوم اليشمل برنامج بكالوريوس       

واستخدام نظريات التمريض التي تبنى عليها ممارسة  كتسابالومتخصص لفهم االنسان والبيئة والصحة والتمريض 

والصحة النفسية،  التمريض، كما يقدم البرنامج مقررات في األمومة وصحة المرأة وصحة الطفل والتمريض النفسي

باإلضافة الى التمريض الباطني الجراحي و العناية الحرجة واإلدارة والقيادة، وتمريض صحة المجتمع والرعاية 

صممت هذه المقررات لكى تحسن التعليم والتدريب  ، وقدألهميتها في التثقيف الصحي و الوقاية من االمراض األولية

تشجيع التطوير الشخصي والتفكير اإلبداعي، وتشجيع  وطرق التدريس تساهم في توحيد و للممرضة المتخصصة 

 التعليم المستمر وخلق التغيرات المطلوبة.

 

  

 نبذة تاريخية عن كلية التمريض
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 :رؤية الكلية

 .المجتمع وخدمة واألبحاث التمريض تعليم في متميزا   ا أكاديمي مقرا   تكون أن

 

 :رسالة الكلية

 خالل من وذلك والعالمي واإلقليمي المحلي الصعيد على والمجتمع الفرد لدى الصحة مستوى تعزيز

 .وقيادية بحثية ومهارات كفاءات ذوات ممرضات وتخريج متميز تمريضي تعليم توفير

 

 :غايات الكلية

 لممارسة عالية مهنية كفاءات ذوات ممرضات لتخريج الطالبات ودعم تعزيز :األولى الغاية

 .المجتمع خدمة في والمتقدم العام التمريض

 التعليم جودة لرفع المستفيدة الجهات مع مهني وتعاون استراتيجية شراكات تنمية :الثانية الغاية

 .متميزة صحية خدمات تقديم بهدف والتدريب

 نقلة وإحداث الصحة مخرجات تحسين بهدف التمريض وعلوم أبحاث في التميز تحقيق :الثالثة الغاية

 .التمريض تعليم في نوعية

 

 تمنحها الكلية:الدرجات العلمية التي 

 التمريض.في علوم البكالوريوس  -

 .(المتقدمة العلوم التمريضية ممارسة)علوم التمريض في  ماجستير -

    الطالبات جذب زيادة إلى أدى التمريض نمو مع الرحمن عبد بنت نورة األميرة جامعة في التمريض كلية مواكبة      

    برنامج فتح هللا بحمد تم المستقبلي قد النمو تحقيق على الكلية تعمل حيث المؤهلين، التدريس هيئة وأعضاء    

 .المتقدمة التمريضية العلوم ممارسة في الماجستير    

  

 االتية: الشروط جميع واستيفائها في جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن القبول مرحلة الطالبة اجتياز بعد           

 

 .الجنسية أو من أم سعوديةأن تكون الطالبة سعودية  -1

 .الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها -2

 .يشترط للمتقدمات على الكليات الصحية أن تكون الثانوية العامة أو ما يعادلها في القسم العلمي -3

 .مدة تزيد عن خمس سنواتأال يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  -4

أن تكون الطالبة تقدمت الختباري القدرات والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس وينطبق هذا على  -5

جميع خريجات الثانوية العامة من مدارس داخل المملكة أو من خارج المملكة أو من مدارس خارج المملكة 

  .السعوديوتطبق المنهج الدراسي 

 .جتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تحددها الجامعةأن ت -6

أن تكون الطالبة الئقة طبياً، وفي حال اكتشاف عدم مناسبة حالة الطالبة الصحية أو النفسية للتخصصات  -7

 .الصحية، يحق للجامعة تحويل قبولها للتخصصات األخرى داخل الجامعة

 .سباب تأديبية أو تعليميةأال تكون الطالبة مفصولة من جامعة أخرى أل -8

 .نعبد الرحمأال يكون للطالبة سجل سابق في جامعة األميرة نوره بنت  -9

 .أال تكون الطالبة مقيدة أو مقبولة في جامعة أخرى-10

 .أن تستوفي الطالبة أي شروط أخرى تعًلن وقت التقديم -11

 .أن تنطبق على الطالبة أي شروط أخرى تحددها الجامعة -12

 أال يكون سبق للطالبة الحصول على درجة البكالوريوس -13
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  والعلمية:الكليات الصحية  ن على معدل القبولعبد الرحميعتمد القبول في جامعة األميرة نوره بنت كما 

للتحصيلي 40+ %  للقدرات %30 المعدل التراكمي العام لشهادة الثانوية العامة +% 30  

 

 

 المقررات تدريسالى  التأسيسية السنة وتهدف التأسيسية بالسنة دراسيين فصلين الطالبة تدرس الصحية للكليات واختيارها

السنة  نهاية بعد الطالبة تخصص تحديد يتم .األمثل للتكيفالطالبة  ةتهيئ بالجامعة الصحية الكليات لكل االساسية

 ،والتسجيل القبول وعمادة الصحية للشؤون الجامعة وكالة تقرها ضوابط التيال حسب الصحية الكليات في التأسيسية

 هي: والكليات الصحية بالجامعة

 البشري الطب كلية.1

 التمريض كلية.2

 وجراحة االسنان طب كلية.3

 الصيدلة كلية.4

 وعلوم التأهيل الصحة كلية.5

 

 في كلية التمريض:  ضوابط التخصيص

 

أربعة فصول دراسية من تاريخ تسجيل الطالبة في الجامعة  اللجميع مقررات السنة التأسيسية خاجتياز  -1

 ار عتذالمع احتساب فصول ا

 لكلية التمريض.  3.75اليقل عن حصول الطالبة على معدل تراكمي   -2

  متاحة. وجود مقاعد -3

 

 

 بين الكليات الصحية:شروط التحويل 

 

 .تعثر أن تكون الطالبة قد درست فصلين متصلين في تخصصها المقيدة فيه بدون -1

أن تكون الطالبة قد درست جميع مقررات السنة األولى في تخصصها )ال يقبل تحويل أي طالبة تحذف أي مقرر  -2

 خالل السنة األولى في تخصصها(.

 ال يقبل من وجد عليها انذار أو مخالفة ألنظمة الجامعة.   -3

 أن تكون الطالبة اجتازت جميع متطلبات السنة التأسيسية.  -4

 ( او ما يعادلها.IELTSفي اختبار اآليلتس ) 5أن تكون الطالبة حاصلة على درجة   -5

 تعتمد المفاضلة على توفر مقاعد للتحويل وعلى المعدل التراكمي العام حسب الجدول التالي:  -6

 

  

  

  

 المعدل التراكمي العام الكلية

 4.75 الصيدلة

 4.75 الصحة وعلوم التأهيل

 4 التمريض
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 لتعزيز عام لمدة تدريب برنامج إلى باإلضافة سنوات أربع مدته برنامج هو التمريض في علومالبكالوريوس  

 من التدريسي طاقمها هيكل بتحسين التمريض كلية قامت ،1440 - 1439 عام في .التمريضيةوالمهارات  التعليم

 محاضر وظائف في السعوديات من عدد وتوظيف مختلفة جنسياتمن  الدكتوراه حملة من عدد توظيف خالل

 الجامعة من دراسية منح بموجب أعلى، درجات لنيل الخارج في وابتعاثهن تأهيلهن على الكلية وتعمل ومعيد

 كل حاصلة التدريس، هيئة في عضًوا 36 مجموعه ما اآلن الكلية لدى أصبح.  الكلية في التعليمية العملية إلثراء

 الالتي عدا ما الدكتوراه درجة على حاصالت عضو 18و تخصصهن، مجاالت في عليا علمية درجات على منهن

 التوالي، على الماجستير ودرجة الدكتوراه درجة لنيل ومعيدة محاضرة 18 وعددهن الخارج في اآلن يدرسن

 4 تعيين تم كما سيتي، دبلن جامعة من بالتعاون الكلية في الماجستير برنامج في داخليا المبتعثات الى باإلضافة

 .التمريض معامل فنيات الى باإلضافة الطالبات تدريب في للمساعدة الكلية في صحيات مساعدات
 هيئة أعضاء قبل من استخدامه تسهيل يتم الذي Blackboard eLearning باستخدام في الكلية التدريس يدعم      

 الهيئة ألعضاء اليومية المهام أداء وتسهيل التعلم، عملية إلدارة متكامل تفاعلي نظام وهو المختصين، التدريس

 المقررات بناء المقرر ألستاذة تتيح األدوات من مجموعة توفير طريق عن سواء، حد على والطالبات التعليمية

 المهام و الواجبات و االختبارات طريق عن الطالبات تقييم من تمكنها كما، اإلعالنات ونشر المتكاملة االلكترونية

 القاعة خارج التعليمية العملية أطراف كافة بين بالتفاعل تسمح كما بأول، أوالً  النتائج و الدرجات تقديم و المختلفة

 .االلكترونية الرسائل و الحوار وغرف االفتراضية الفصولو  المنتديات طريق عن الرسمية الدوام أوقات في

 في تنفيذها الواجب مهاراتهن بتطوير الطالبات تقوم حيث السريرية المختبرات في تدريب النظري، التعليم يتبع     

 باألنترنت، الموصولةاآللي  الحاسب بأجهزة الكلية في المؤتمرات وغرف الدراسة قاعات تجهيز تم كما الدراسة اثناء

  مختبرات و جيدًا تجهيًزا مجهزة تمريض مختبرات خمسة و ،رالكمبيوت ومختبرات الكلية، مكتبة وجود الى باإلضافة

OSCE (Objective Structured Clinical Examination )الذي المحاكاة مركز الى الوصول وسهولة 

 من المجتمع احتياجات بمقابلة االلتزام في للمساعدة الحديثة التعليمية الوسائل وأكثر التقنيات أحدث على يحتوي

 .العالية المهارات ذوات المختصات الممرضات تخريج خالل

 ،(KAAUH) الجامعي العزيز عبد بن عبد هللا الملك مستشفى مع بنشاط الكلية تتعاون ذلك، على عالوة      

 .للطالبات السريري التدريب لتعزيز والخاصة العامة الصحية المؤسسات إلى باإلضافة

 معلمة مع بالتعاون المملكة داخل المستشفيات في زاالمتيا سنة في طالباتها على التمريض كلية تشرف كما      

 لها مناسب تدريب لتوفير معتمد مستشفى في أسبوًعا 52 لمدة تدريب فترة الطالبة تقضي المستشفى، من سريرية

 الممارسة التدريب يشمل. التمريضفي  علومال بكالوريوس برنامج اهداف ثم ومن التدريب برنامج أهداف ولتحقيق

 .التمريض كلية في األربع السنوات خالل دراستها تمت التي التمريض تخصصات جميع في التطبيقية السريرية
       

 البرنامج أكملن تيالال الطالبات وتحصلللطالبات بدوام كامل  اإلنجليزية باللغة البرنامج مقررات تدريس يتم      

 لقب على البرنامج هذا خريجة وتحصل.  االمتياز فترة وشهادة التمريضفي علوم البكالوريوس  شهادة على بنجاح

 على وليس التالية المهنية المسارات متابعة ويمكنهم ،SCHS الصحية التخصصات هيئة من التمريض خصائيا

 :الحصر سبيل

ذوي  المسنينو رعاية مراكز المنزلية، الصحية الرعاية المهنية، الصحة )المدارس، المجتمع صحة تمريض -

 .(إلخ ،لخاصةاالحتياجات ا

 .(وغيرها الحرجة الرعاية ومرافق األطفال طب األمومة، أقسام الجراحية،/  الطبية األقسام) السريري التمريض -

 النفسية الصحة -

 التلطيفية الرعاية -

 القلب مراكز -

 األلموحدة عالج  -

 بالجروح العناية -

 الصحي التثقيف -

 التأهيلية المراكز -

 . واالهلية الحكومية والجامعات الصحية الكليات -

 

 التمريضفي علوم ال برنامج بكالوريوس
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 ذلك يشملو للممرضة التمريضي الدور زيادة إلى الصحة مجال في حدث الذي والتكنولوجي العلمي التقدم أدى كما

 :المثال سبيل على 

 .والمجتمع واألسرة للفرد ومتكاملة شاملة صحية رعاية خطة وضع في المشاركة. 1

 .الصحية الرعاية مجال في العلمية البحوث في المشاركة. 2

 .الصحية الخدمات تنسيق. 3

 .التمريض طاقم على واإلشراف التمريض خدمات إدارة. 4

 .التمريض لموظفي المستمر المهني التطوير. 5
 

 الخطط بوضع الكلية فتقوم البرنامج، حول القيّم برأيهن واالهتمام الخريجات حالة بتتبع أيضا الكلية تقومكما        

 عبد بنت نورة األميرة جامعة/  التمريض كلية خريجات استقرت تاريخه، حتى .التحسينية الخططو التطويرية

 ،في الجامعة التمريض كلية في الخريجات بعض توظيف تم كما، وخاصة عامة صحية مؤسسات عدة في الرحمن

 .المجتمع وخدمة والبحوث األكاديمية، وغير األكاديمية البرامج مجاالت في أكثر اتإلنجاز باستمرار الكلية وتخطط

 اعتمدت وللجامعة، للكلية طيبة سمعة الرحمن عبد بنت نورة األميرة بجامعة التمريض كلية خريجات خلقت      

 للخريجات أفضل عمل فرص زيادة الى أدى مما ،سوق العمل في الكلية خريجات نجاح على كبير بشكل السمعة هذه

 .الجدد

 السنة من ةطالب 170 -160 من يقرب ما حاليا نالرحم عبد بنت نورة االميرة بجامعة التمريض كلية تتلقى      

 التدريس هيئة أعضاء من فكا عدد وجود مع المستقبل في ولكن ،تالمؤهال اتالمرشح من سنويًا التأسيسية

 يوضح 2021 – 2020 عام بحلول طالبة 200 إلى بالكلية االلتحاق يرتفع أن قدري المتنوعة، والمرافق والموظفين،

 .التمريض بدراسة للطالبات المتزايد االهتمام الماضية السنوات مدى على بالكلية االلتحاق ملف

 خمسةاربعة الى  كل المنهجية الدراسية للخطة وتجديد دقيقة بمراجعة م 2007 عام إنشائها منذ الكلية بدأت قدل      

 والتغيرات العمل سوق واحتياجات تطورات مع ذلك يتماشى لكي المؤهلين التدريس هيئة أعضاء قبل من أعوام

 السعودي. الخاصة للمجتمع الصحية المهنة واالحتياجات على تطرأ التي

ومواكبة  الصحية الرعاية مجال في العلمي التقدم تطبيق اجل من مطلوبة ضرورة التمريض مناهج في رييالتغ      

 االميرة بجامعة التمريض كلية تكون حتى التكنولوجي والتقدم الصحية التوقعات وزيادة السكان اعداد في التغييرات

 في ط الدراسيةالخط على المطلوب تعديلال ويتم اعتماد بالمملكة، التمريض كليات طليعة في الرحمن عبد بنت نورة

 . والمناهج للخطط الدائمة اللجنة تقرهو الكلية ومجلس بالكلية االقسام مجالس من توصية على بناءً  الجامعة مجلس

والعشرين  الواحد القرن في المتغيرة التحدياتليتناسب مع  التمريض في علومال بكالوريوستطوير منهج  تم قدل      

 االميرة بجامعة التمريض منهج بتحليل سيتي دبلن جامعة قامت حيث الخارجية، المراجعة توصيات مع وتماشيا

 في كابالن شركة في التمريض شؤون رئيس نائب ايضا وقامت والدولية الوطنية التمريض بمعايير ومقارنته نورة

  (CGFNS) بأمريكا الخارجية التمريض مدارس خريجي لجنة مع بالتعاون امريكا

 Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools التمريض لمنهج كمي و نوعي بتحليل 

 مختصات، ممرضات إعداد هي التمريض كلية فرسالة, الهامة المالحظات مناقشة تمت و نورة االميرة بجامعة

 في المجتمع، فئات لكل اآلمنة الصحية الرعاية احتياجات تلبية و والمجتمع الكلية بين العالقة تعزيز على وقادرات

 مع العلمية البحوث و المختصة التمريضية الممارسة خالل من ذلك و التمريض لتعليم الدولية المعايير إطار

 المجتمعات من المدخالت على بناءً  البرنامج ديلتع تم ايضا. والديني واالجتماعي الثقافي، اإلطار على المحافظة

 (.العمل وأصحاب والخريجين والطالب التدريس هيئة أعضاء) المصلحة ذات المحلية

   

 تم حيث والموضوعية، بالشمولية التمريضفي  علومال بكالوريوس لبرنامج المطورة الدراسية الخطة تتميز      

 والمستجدات العالمية، الجامعات في المعتمدة الدراسية الخطط مع تتوافق لكي مدروس علمي بشكل تحديثها

 يتالءم بما تمريضال بخصوصية االحتفاظ مع الوطنية، للهيئة األكاديمي االعتماد ومتطلبات والتطبيقية، األكاديمية

 التي والعملية العلمية المهارات يمتلكن لالتيا اتبالخريج العمل سوق إلثراء وذلك السعودي؛ المجتمع وخصوصية

 . أكاديميا صقلها تم

 وإلعداد التمريضفي علوم ال بكالوريوس لبرنامج العالمية المعاييرمع  الدراسية لتتالءم وتعديل الخطة تطوير تم      

 واستبدل مقررفأضيف مقرر تمريض صحة المجتمع  ،والمحلي الدولي األكاديمي االعتماد متطلبات لتلبية الكلية

 

 ايكون لكي الصحية المعلوماتيةبمقرر المعلومات االلكترونية  ادارةمقرر و السريرية التغذية مبادئ التغذية بمقرر 
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 الدراسية المقررات محتويات بعض تكرار وحذف المقررات، تسلسل ايضا التعديل المجال، وشمل مع تناسبا أكثر

 الدراسية الوحدات عدد إجمالي على الحفاظوتم  ،التمريض والقيادة في االدارة تدريبية لمقرر ساعات اضيفت كما

 .معتمدة وحدة 146وهي  المنهج في

 التأسيسية السنة فيها بما أكاديمية سنوات أربع خالل مستويات ثمان في التمريض في علومال بكالوريوس يدرس      

 الوطنية السعودية الهيئة في المهني، والتسجيل التصنيف متطلبات مع ليتوافق االمتياز سنة إلى باإلضافة

ً  ويضمن المدنية الخدمة في الوظائف مسميات مع يتماشى وبما الصحية، للتخصصات  لتوظيف جيدة فرصا

 .الرحمن عبد بنت نورة االميرة بجامعة التمريض كلية من الخريجات

 التمريض خطة في الدراسية المقررات تواصيف مراجعة تمت ،الجديدة للخطة البرنامج توصيف إعداد بعد      

  . الجديدةً  للمقررات توصيفات وإعداد األكاديمي، لالعتماد الوطنية الهيئة نماذج حسب المعدلة

ً  الكلية وقعت        التمريض تطوير في لإلسهام جهات عدة في الصحية الرعاية مؤسسات مع االتفاقيات من عددا

 ً  السريرية المهارات على الطالبات وتدريب لتدريس والتطوير المحاكاة مركز في التدريب ساعات عدد زيادة وأيضا

 صيفاتو في المذكورة المراجع حسب مقرر لكل األساسية المراجع من بعدد المكتبة زودت كما آمن جو في

 وتم وضع الرحمن عبد بنت نورة االميرة جامعة موقع على اإللكتروني التمريض كلية موقع وحدث المقررات،

 .التمريض كلية ودليل ةالطالب دليل ليعدت كما تم الموقع، في الجديدة الدراسية الخطة

 

 التمريض: في علومالرؤية برنامج بكالوريوس 

 .المجتمع لخدمة وبحثيا مهنيا متميزات ممرضات تخريج في الريادة

 

 التمريض: في علومالرسالة برنامج بكالوريوس 

في المهارات التمريضية والبحثية لتحسين مستوى الرعاية الصحية الشاملة إعداد رائدات ذوات كفاءات عالية 

 للمجتمع.

 

 التمريض في علومالبرنامج بكالوريوس  غايات

 ذات صحية خدمات لتقديم متقدمة تمريضية ومعرفة مهارات ذوات ممرضات تخريج :األولى الغاية

 .للمجتمع عالية جودة

 .للمؤهالت الوطني اإلطار معايير لتحقيق للطالبات عالية جودة ذات تعليمية بيئة توفير :الثانية الغاية

 لتحسين التمريضية والممارسات البحث مهارات يعزز الذي التمريضي التعليم توفير :الثالثة الغاية

 .الصحية الرعاية مستوى

 

 :البرنامج أهداف

 توفير خالل من وذلك والتمريضية الصحية الرعاية مجال في للعمل متميزة وطنية كوادر تأهيل 

 .اإلبداعي والتفكير التدريب، والتعلم، للتعليم محفزة وإدارية أكاديمية بيئة

 الجماعي والعمل والمهني الذاتي التطوير أنشطة في والمشاركة المستمر التعليم تشجيع. 

 الرعاية أماكن في مستقل بشكل والعمل المجتمعية والمشاركات الصحي الوعي نشر تعزيز 

 .الصحية

 الصحية والخدمات التمريضية الرعاية لتحسين والقيادية البحثية القدرات تطوير. 
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 التمريض: في علومالكالوريوس بنظام الدراسة لدرجة 

حيث تدرس الطالبة أربع سنوات دراسية وسنة مع الخطة المطورة ا سنوينظام الدراسة في كلية التمريض  أصبح

 التمريض. مهنة الطالبة خمس سنوات قبل تخرجها لمزاولةاالمتياز وبذلك تنهي 

 

 لغة الدراسة: 

  العربية.مقررات اللغة العربية والثقافة اإلسالمية باللغة فيما عدا  باللغة اإلنجليزية المقرراتجميع  تدرس الطالبة

 

 التمريض:في علوم الاألقسام العلمية لبرنامج بكالوريوس 
 

 المجتمع:قسم تمريض صحة  .1

على تعزيز مبادئ الوقاية من االمراض والعالج  يرتكز القسمو التمريض، بكلية علميةاالقسام ال أحدهو 

باإلضافة الى  المجتمع،لدى  ةالحيا ةصحي ورفع مستوى الوعي الصحي وجودواعاده التأهيل والتثقيف ال

 لدى الطالبات ةية والعقلية وتعزيز مبادئ القيادالمحافظة على الصحة النفس

 

 :المجتمع صحة تمريض اهداف قسم

 المجتمع.بصفة دورية بما يتالءم مع التقدم العلمي واحتياجات  صحة المجتمعتطوير مناهج تمريض  -1

 .اكساب الطالبات مهارات التفكير الناقد واالسلوب البحثي المبني على األدلة والبراهين -2

في تقديم الخدمات الصحية  متخصصةتعزيز الشراكات مع مؤسسات اجتماعيه حكومية او غير حكومية  -3

 .األولية

 .اعداد طالبات قياديات يمتلكن مهارات في المخاطبة واتخاذ القرار  -4

المملكة العربية  رؤيةالمجتمع تتوافق مع  صحةواعمال بحثيه تخدم  صحيةالمساهمة في اعداد برامج  -5

    2030السعودية 

 قسم التمريض الباطني والجراحي: .2

نورة في تمريض الباطني والجراحي من أهم الركائز التي تقوم عليها كلية التمريض في جامعة االميرة يعد قسم 

ساسية تؤهل يقدمه من مناهج أ ومدربة وبما وكوادر مؤهلةبما يملكه من مصادر تعليمية  كافة األنشطة األكاديمية

 .والدوليةدة المحلية االحتراف في مهنة التمريض على جميع األصع الطالبات على

 

 :أهداف قسم التمريض الباطني الجراحي

 على األساليب الحديثة التي تحث الطالبة على إبراز القدرات اإلبداعية االعتماد في التعليم  -1

 مؤهلة لتلبية احتياج سوق العمل.ويجعلها       

     العمل المتنامية فيبي حاجات سوق بما يل مستدامة،بصورة  والخطة الدراسيةتطوير المناهج  -2

 المنطقة.       

 .تطبيق المحاكاة في المناهج العلمية من خالل وجود معامل مجهزة على مستوى رفيع  -3

  للطالبات والتيالبيئة التعليمية القيمة ر س لتوفيأعضاء هيئة التدري توفير الخبرات التعليمية من -4

 من فرص اقتباسهم لمهارات متميزة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لجميع أفراد  تزيد        

 المجتمع.        

 استخدام المصادر التعلمية واالستراتيجيات للتحسين والتطوير المهني. -5

      واالجتماعية اثناء تقديم الرعاية التمريضية وممارسة مهنة  االخالقية والمهنيةالربط بين النواحي  -6

 التمريض.                 

 تطبيق نتائج البحوث لتحسين العملية التعليمية.    -7

 ي الصحي للمجتمع من خالل المشاركات في الندوات واالنشطة االجتماعية .عالرفع من الو   -8
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 والطفولة االمومة تمريض قسم .3

 وهذا والطفل األم بصحة تهتم التي التمريض كلية في العلمية األقسام أهم من والطفولة األمومة قسم تمريض يعد

 .الرحمن عبد بنت نورة األميرة جامعة رسالة من االهتمام منبثقا

 من القسم يقدمه بما وكذلك معيد إلى أستاذ من تتدرج والتي المؤهلة العلمية الكوادر من عددا القسم يضم حيث

 تمريضية رعاية الخريجات لتقديم لتأهيل الالزمة والمهارات بالمعلومات الطالبات تمد التي األساسية المناهج

 .والطفلة للمرأ والدولي الوطني المستويين على الكفاءة عالية

 

 : والطفولة االمومة تمريض قسم أهداف

 .والطفل لألم عالية بكفاءة تمريضية عناية لتقديم الالزمة والمهارات بالمعلومات الطالبات إمداد .1

 .التعليمية العملية لدعم المحاكاةز ومرك العملي للتدريب أماكن فيها تتوفر مناسبة تعليمية بيئة توفير .2

 .المجتمع واحتياجات العلمي التقدم مع يتالءم بما دورية بصفة والطفولة األمومة تمريض مناهج تطوير .3

 .والطفل للمرأة التمريضية الرعاية تقديم أثناء والمهنية األخالقية النواحي تطبيق دعم .4

    على القائمة األبحاث نتائج وتطبيق التعليمية الهيئة وأعضاء الطالبات عند البحثية المهارات تنمية .5

 .والطفولة األمومة تمريض مجال في األدلة     

 

  التمريضوتعليم قسم إدارة  .4

ن. دور القسم عبد الرحمهو أحد أقسام كلية التمريض في جامعة االميرة نوره بنت  وتعليم التمريضقسم ادارة 

االساسية و التطبيقية في ادارة و تعليم التمريض لتكون نواة لقيادة تمريضية تحاكي  بالمهارات طالبةال هو امداد

و ابحاث علمية متخصصة في  تعليمية معتمدةمثيالتها محليا ودوليا و ذلك من خالل مايقدمة القسم من مقررات 

 التمريض.مجال تعليم و ادارة 

 

  التمريضوتعليم إدارة  قسم هدافأ

 تطوير مناهج تخصص ادارة وتعليم التمريض بصفة دورية بما يتالءم مع التقدم العلمي واحتياجات  -1

 .المجتمع

 .اكساب الطالبات مهارات التفكير الناقد واالسلوب البحثي المبني على األدلة والبراهين -2

 ة.متخصصة في تقديم الخدمات الصحي غير حكوميةتعزيز الشراكات مع مؤسسات اجتماعيه حكومية او  -3

من خالل طرق تعليمية متعددة  والمهني،التطوير االذاتي القدرة على اعداد طالبات قياديات يمتلكن على  -4

 .األهداف، وإكسابهن مهارات اتخاذ القرار، والقدرة على العمل بكفاءة عالية

صحة المجتمع تتوافق مع رؤية المملكة العربية المساهمة في اعداد برامج صحية واعمال بحثيه تخدم  -5

  .2030السعودية 

  

 :العمل لتخصصات الكلية حاجة المجتمع وسوق

 

لصحية دور الرعاية اوسوق العمل في  ماسة للممرضات السعوديات بمختلف التخصصات حاجةهنالك ما زالت       

حتياجات الخاصة ذوي االمراكز رعاية المسنين ووالمستشفيات والمراكز الصحية و ،التقليدية وغير التقليدية

 نحاء المملكة.أدور الرعاية الصحية في جميع ع التوسع الحالي في المستشفيات وم المهنيةالصحة  دوروالمدارس و

 

 جهات التوظيف:

 

  .الجامعي ستشفى الملك عبد هللام -1

 مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.  -2

 ومركز األبحاث.مستشفى الملك فيصل التخصصي  -3

 مدينة الملك فهد الطبية.  -4

 مدينة الملك سعود الطبية. -5

 مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية. -6
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 مستشفى االيمان. -7

 .زمستشفى األمير محمد بن عبد العزي -8

 مستشفى قوى االمن. -9

 مستشفى رعاية الرياض. -10

 مركز األمير سلطان للقلب. -11

 مستشفى سليمان الحبيب. -12

 الفيصل. نالرحممستشفة االمام عبد  -13

 مستشفى الملك فهد بجدة. -14

 مستشفى اليمامة. -15

 مستشفى الحرس الوطني. -16

 مستشفى الملك سلمان. -17

 مستشفى الحرس. -18
 

 

 :صفات خريجة كلية التمريض العامةموا

 
 

 ..اتساع وعمق المعرفة بالنظريات واألسس المهنية والمستجدات في مجال التخصص1

    التخصص. . القدرة على تطبيق المعرفة في مجال2

 .. القدرة على االستخدام الفعال للتقنية الحديثة3

 .. القدرة على توظيف المعرفة في البحث واالستقصاء وحل المشكالت بطريقة إبداعية4

  .تطوير الذات والتعليم المستمر في ضوء المتغيراتلى تنمية المهارات الشخصية و. القدرة ع5

    .صنع القرار وتحمل المسؤولية. القدرة على القيادة والمبادرة و6

 .ريادة األعمال للمساهمة في التنمية االقتصادية ر المهارات والخبرات المكتسبة في. القدرة على استثما7

  . القدرة على التواصل الفعال باللغتين العربية واإلنجليزية في السياق االجتماعي والمهني.8

    .المهنية واحترام الثقافات األخرى. االعتزاز بالهوية الوطنية والقيم 9

 .. المبادرة في تقديم أعمال تطوعية ومجتمعية10

   

:اصفات خريجة كلية التمريض الخاصةمو  
 

  .اماكن تقديم الرعاية الصحيةكل العمل في القدرة على  .1

 .مع متلقي الخدمات الصحية بمختلف ثقافاتهم القدرة على التواصل .2

 .اللغة اإلنجليزية بطالقة في المجاالت العلمية والمهنيةإجادة التحدث والكتابة ب  .3

 .انواع الثقافات في العمل مع مختلف ممارسة العدالةاحترام المريض و .4

 .لريادةاالتحلي بروح القيادة و .5

  .تطوير أساليب التواصل في بيئة العمل مع الزمالء .6

 .واالعتماد على الذاتماكن التخصصية باستقاللية في األالعمل  .7

 .المهارات المختلفة فيممارسة االبتكار  .8

 .فهم المسؤولية المهنية واألخالقية .9

 .ستخدام أحدث التقنيات في مجال العملالقدرة على ا .10

  .الرعاية الصحيةو إعداد البحوث في مجاالت التمريض .11

 .البحوث المعتمدةاالستفادة من المصادر العلمية و .12

 .االهتمام بالممارسة المبنية على البراهين .13

 .مهارات االنتقاد البناء .14

 .االهتمام بالتعليم المستمر .15
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التي تشكل من مجموع وحداتها و ة المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية والحرةالخطة الدراسية هي مجموع

 بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص.متطلبات التخرج التي يجب على الطالبة اجتيازها 

 الوحدة الدراسية

المحاضرة النظرية االسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة او الدرس السريري الذي ال تقل مدته عن خمسين 

 دقيقة او الدرس العملي او الميداني الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.

 الخطة الدراسية تشمل:

  .التأسيسية للكليات الصحيةالسنة  .1

 عبارة عن فصلين دراسيين

 وتشمل: المرحلة التخصصية .2

يتم العملية والمواد التخصصية النظرية و خاللهايدرس و (سنوات )ستة فصول دراسية 3مدتها : األولىالمرحلة  

 المستشفيات التعليمية األخرى بمدينة الرياض.جامعي والتدريب في المستشفى ال

تتضمن ممارسة تطبيقية لكل البة للممارسة العملية الفعلية وهدف إلى إعداد الطيمقرر سنة االمتياز و: الثانيةالمرحلة 

 ،خمسة أيام في األسبوع ر/شه 12غرق الفترة التدريبية مدة المواد العلمية التي تعلمتها خالل السنوات الدراسية وتست

  جهة التدريب.ة وبة لألشراف المشترك بين الكليتخضع خاللها الطال

 :التخرججدول متطلبات 

 عدد الوحدات الدراسية المتطلبات

 12 .  متطلبات الجامعة1

 إجباري .  متطلبات الكليات الصحية2
 

31 

 . متطلبات الكلية3
 13 إجباري

 6 اختياري

 81 إجباري .  متطلبات التخصص4

 143 المجموع

 سنة االمتياز .6 

 

 

 اثنا عشر شهرا

 

 

  

 التمريضفي علوم ال لمرحلة بكالوريوس الخطة الدراسية
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 مدلول رقم العشرات في ترميز المقررات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التخصص الدقيق الرقم

0 
General  

 ةالمقررات العام

1 
Nursing Diagnosis  

 التشخيص التمريضي

2 
Treatment 

 العالج

3 
Nursing Care 

 الرعاية التمريضية

4 
Principles of Nursing Research and 

Evidence-Based Practice في  البحوث

 التمريض والممارسة المبنية على البراهين

5 
Nursing Management 

 التمريض إدارة

 سنة االمتياز 9
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بجامعة االميرة نورة بنت عبد  التمريض بكليةالتمريض في علوم ال بكالوريوسلمرحلة  الدراسية الخطة تتكون

 :اآلتي النحو موزعة على دراسية وحدة( 146) من  الرحمن 

 

 متطلبات الجامعة .1

( وحدة دراسية 12بواقع )( 6) الجامعة في جميع الكليات وعددهاوهي المقررات الدراسية التي تدرسها طالبات 

 موزعة كالتالي:

 

ل
س

سل
م

 

 Code/No الرمز / الرقم اسم المقرر

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين    

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (1الثقافة اإلسالمية )

)منطلقات أساسية في الثقافة 

 اإلسالمية(

Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 2 - - 2 101سلم 

2 

 (2الثقافة اإلسالمية )

 )نظام األسرة في اإلسالم(

Islamic Culture (2) 

 ISLS 202 2 - - 2 ISLS 101 202سلم 

3 

 (3الثقافة اإلسالمية )

 )قضايا المرأة المعاصرة(

Islamic Culture (3) 

 ISLS 303 2 - - 2 ISLS 101 303سلم 

4 

 (4الثقافة اإلسالمية )

 )مذاهب فكرية معاصرة(

Islamic Culture (4) 

 ISLS 404 2 - - 2 ISLS 101 404سلم 

5 
 التحرير الكتابي

Arabic Composition 
 - ARAB 101 2 - - 2 101عرب 

6 

 التدريبات اللغوية

Language Skills 

 

 - ARAB 202 2 - - 2 202عرب 

 وحدة دراسية12  المجموع
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 متطلبات الكليات الصحية .2

 

( وحدة دراسية موزعة 31( مقرر بواقع )10وهي المقررات الدراسية المشتركة بين الكليات الصحية وعددها )

 على النحو التالي:

 

ل
س

سل
م

 

 اسم المقرر

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No 

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 المعتمدة
CR 

المتطلب 
 السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

تمارين 

 عملي
LB 

 تدريب

TR 

1 
 (1اللغة اإلنجليزية للتخصصات الصحية )

English for Health Programs (1) 

 
 

 (1الصحية ) 

English for Health Programs (1) 

 HFSE 104 104إنجل 
15 

 
- 6 

- 

 

2 
 (2اللغة اإلنجليزية للتخصصات الصحية )

English for Health Programs (2) 
 HFSE 206 206إنجل 

15 
 

- 6 
- 

 

3 
 فيزياء عامة للتخصصات الصحية

Physics for Health programs 
-101فيز

1 
HFSP  
101-1 

2 2 - 3 - 

4 
 كيمياء عامة للتخصصات الصحية

Chemistry for Health programs 

 كيم

 101-1 

HFSC  

101-1 
2 2 - 3 - 

5 
 مقدمه في اإلحصاء

Introduction to Biostatistics 

  ريض

 161-1 

HFSM  

161-1 
1 2 - 2 - 

6 

 

 علم األحياء العام للتخصصات الصحية

Biology for Health programs 
 

Biology for Health programs 

-101حيا

1 

HFSB  

101-1 
2 2 - 3 - 

7 

 مقدمه في المهن الصحية

Introduction to health 

Professions 
 - HFSI 101 1 - - 1 101مهن 

8 

 علم أحياء اإلنسان للتخصصات الصحية

Human Biology for Health 
Programs 

 حيا

102-1 

HFSB  

102-1 
2 2 - 3 - 

9 
 رياضيات للتخصصات الصحية

Math for Health programs 

 ريض

101-1 

HFSM 

101-1 
1 2 - 2 - 

10 
 مصطلحات طبية

Medical Terminology 

 

 
 

 207إنجل 
ENGL 

207 
2 - - 2 - 

 وحدة دراسية 31  المجموع
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 :وتشملمتطلبات كلية التمريض  .3

 

 متطلبات التخصص .أ

 وحدة دراسية موزعة على النحو التالي: (81)مقرراً بواقع  (25وعددها )

 

 م
 اسم المقرر

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No 

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدا

ت 

 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

تدريب 

TR 

1 

 مقدمة في مهنة التمريض

Introduction to 

Professional Nursing 

 - NUR 251 2 - - 2 251تمض

2 

 اساسيات مهنة التمريض

 Fundamentals of Nursing 

Profession 

 - NUR 231 2 4 - 4 231تمض

3 
 التقييم الصحي

Health Assessment 

  NUR 232 2 4 - 4 Co  232تمض

NUR 231 

4 

 فسيولوجيا األمراض

Pathophysiology of 

Disease 

  MBS 251 3 - - 3  Co 251طاس 

MBS 202  

5 

 االتصال العالجي

Therapeutic 

Communication 

 - NUR 221 2 - - 2 221تمض

6 

 (1)للكبار الرعاية الصحية 

Nursing Care of Adult (1) 

 NUR 233 3 - 9 6 prerequisite 233تمض

NUR 232 

Co  

MBS 251 

PHS 

231        

7 
 علم الدواء السريري

Clinical Pharmacology 

 - PHS 231 3 - - 3 231صيد 

8 
 النمو والتطور

Growth and Development 

 - NUR 311 2 - - 2 311تمض

9 

 تعزيز الصحة والتثقيف الصحي

Health Promotion and 

Health Education 

 - NUR 336 2 - - 2 336تمض

10 
 (2)للكبار الرعاية الصحية 

Nursing Care of Adult (2) 

  NUR 333 3 - 9 6  NUR 233 333تمض

 

11 
 تمريض األطفال

Pediatric Nursing Care 

 NUR 334 3 - 6 5 NUR 311  334تمض

NUR 233 

12 

 في الصحة والمرض علم االجتماع

Sociology of Health & 

Illness  

 - NUR 301 2 - - 2 301تمض

13 

 مقدمة في علم الوراثة

Introduction to 

Genetics/Genomics 
 NUR 312  312تمض

2 - - 2 - 

14 

 تمريض األمومة وصحة المرأة

Maternity & Women 

Health Nursing Care 

 NUR 335 3 - 6 5 NUR 333 335تمض
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15 
 السريرية التغذية

Clinical Nutrition 

 - NUR 321 2 - - 2  321تمض

16 

تمريض الحاالت الحرجة 

 والطوارئ

Critical & Emergency  

Nursing Care 

 NUR 434 4 - 6 6 NUR 334 434تمض

NUR 335 

17 

 تمريض الصحة النفسية والعقلية

 Psychiatric and Mental 

Health Nursing 

 NUR 435 3 - 6 5 435تمض
NUR 302 

NUR 333 

18 

 تمريض صحة المجتمع

Community Health 

Nursing 

 NUR 436 3 - 6 5 NUR 334 436تمض

NUR 335 

19 
 االحصاء الحيوي

Biostatistics 

 - MPH 302 2 - - 2 302طصح

 

20 
 المعلوماتية الصحية

Health Informatics 

 - NUR 351 2 - - 2 351تمض

21 

أساسيات البحث في التمريض 

 والممارسة المبنية على البراهين

Principles of Nursing 

Research & Evidenced -

Based Practice 

 NUR 442 3 - - 3 MPH 302 442تمض

22 
 مشروع التخرج

Capstone Project 

 NUR 443 2 - - 2 NUR 442  443تمض

 

23 

 التمريض والقيادة فياالدارة 

Nursing Management and 

Leadership 

 NUR 453 2 - 6 4 Co 453تمض

 NUR 436 

24 

 مقدمة في علم النفس

Introduction to 

Psychology 

 302تمض

NUR 302 2 - - 2 - 

25 

 االمتيازسنة 

Internship 

  NUR 591 591تمض

 اثنا عشر شهراً 

 

جميع المقررات 

حتى نهاية 

 المستوى الثامن

 المجموع
 

 وحدة دراسية 81 
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 متطلبات الكلية اإلجبارية: ب()

 

 وحدات دراسية (13( مقررات بواقع )4وعددها )  

 

ل
س

سل
م

 

 اسم المقرر

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No 

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 تمارين

 عملي  

LB 

 تدريب

TR 

1 

التشريح وعلم وظائف األعضاء 

(1) 

Anatomy and Physiology 

(1) 

طاس 

201 
MBS 201 2 2 - 3 - 

2 

التشريح وعلم وظائف األعضاء 

(2) 

Anatomy and 

Physiology(2) 

طاس 

202 
MBS 202 2 2 - 3 MBS 201 

3 
 كيمياء حيوية

Biochemistry 

كيم 

151 
CHEM 151 2 2 - 3 - 

4 

 األحياء الدقيقة واألمراض

Microbiology and 

Disease 

طاس 

261 
MBS 261 3 2 - 4 

 

- 

 

 المجموع
 

 وحدات دراسية13
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 االختيارية:لبرنامج متطلبات ا ج()

  

 وحدات دراسية من المقررات التالية: (6)تختار الطالبة    بواقع 

 

ل
س

سل
الت

م 
رق

 

 اسم المقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

سالمة المرضى و 

 مكافحة العدوى 

Patient Safety and 

infection control   

 - NUR 437 3 - - 3 437تمض 

2 

المنظور العالمي للرعاية 

 الصحية 

Global Perspective 

of Health Care  

 

 438تمض 

 

NUR  

438 
3 - - 3 - 

3 

 رعاية كبار السن

Elderly Care 

 

 439تمض 

 

NUR 439 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

- 

 

3 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحوظة:

 معتمدة واحدة * تحسب كل ساعة نظري بساعة

 معتمدة.واحدة بساعة  ساعتين في المعمل* تحسب كل 

 * تحسب كل ثالث ساعات عملي او ميداني بساعة واحدة معتمدة
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 فيما يلي تفصيال للخطة الدراسية حسب المستويات الدراسية:

 

 التأسيسية السنة في الدراسية المقررات

 

 السنة التأسيسية للكليات الصحية

 الفصل االول

 

 م
 اسم المقرر

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No. 

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR  

المتطلب 

 السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

       

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (1الثقافة اإلسالمية )

أساسية في الثقافة )منطلقات 

 اإلسالمية(

Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 2 - - 2 101سلم 

2 

اللغة اإلنجليزية للتخصصات 

 (1الصحية )

English for Health 

Programs (1) 

 HFSE 104 104إنجل 

 

15 

 

 

 

 

- 6 

 

- 

3 

فيزياء عامة للتخصصات 

  الصحية

Physics for Health 

programs 

 - HFSP 101-1 2 2 - 3 1-101فيز 

4 

علم األحياء العام للتخصصات 

 الصحية

Biology for Health 

programs 

 1-101حيا 
HFSB 101-

1 
2 2 - 3 - 

5 
 رياضيات للتخصصات الصحية

 Math for Health 

programs 

ريض 

101-1 

HFSM 101-

1 
1 2 - 2 - 

6 
 مصطلحات طبية

Medical Terminology 
 - ENGL 207 2 - - 2 207إنجل 

 وحدة دراسية 18   المجموع
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 السنة التأسيسية للكليات الصحية

 الفصل الثاني

 

 م
 اسم المقرر

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No. 

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 المعتمدة 

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (2الثقافة اإلسالمية )

 )نظام األسرة في اإلسالم(

Islamic Culture (2) 

 ISLS 202 2 - - 2 ISLS 101 202سلم 

2 
 التحرير الكتابي

Arabic Composition 
 - ARAB 101 2 - - 2 101عرب 

3 

 اللغة اإلنجليزية للتخصصات

 (2الصحية )

English for Health 

Programs (2) 

 HFSE 206 206إنجل 

 

15 

 

- 6 

 

4 

 مقدمه في المهن الصحية

 Introduction to health 

Professions 

 - HFSI 101 1 - - 1 101مهن 

5 

علم أحياء اإلنسان للتخصصات 

 الصحية

Human Biology for 

Health Programs 

 

 1-102حيا 
HFSB 102-

1 
2 2 - 3 - 

6 

كيمياء عامة للتخصصات 

  الصحية

Chemistry for Health  

programs  

 1-101كيم 
HFSC 101-

1 
2 2 - 3 - 

7 

 مقدمه في اإلحصاء

 Introduction to 

Biostatistics 

 ريض

 161-1 
HFSM 161-

1 
1 2 - 2 - 

 المجموع
 

 وحدة دراسية 19
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 التمريض كلية في الدراسي النظام أصبح المعدلة الخطة علىمن وزارة التعليم كريمة ال الموافقة بعد 

 فصلين دراسيين.ب الدراسية وتحسب السنة اسنوي نعبد الرحم بنت نورة االميرة بجامعة

 

 :في كلية التمريض الدراسية المستويات حسب لمقررات التخصص تفصيال يلي فيما

 

 

 السنة الثانية 

 الفصل االول

 م
 اسم المقرر

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No. 

 عدد ساعات االتصال

عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

       

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 مقدمة في مهنة التمريض

Introduction to 

Professional Nursing 

تمض 

251 
NUR 251 2 - - 2 - 

2 

 أساسيات مهنة التمريض

Fundamentals of Nursing 

Profession  

 

تمض 

231  
NUR 231 2 4 - 4 - 

3 
 التقييم الصحي 

Health Assessment 
 NUR 232 2 4 - 4 232تمض

Co  

NUR 231 

4 

 االتصال العالجي

Therapeutic 

Communication 

 

 

 

تمض 

221 
NUR 221 2 - - 2 - 

5 

التشريح وعلم وظائف األعضاء 

(1) 

Anatomy and Physiology 

(1) 

 -  MBS 201 2 2 - 3 201طاس 

6 
 كيمياء حيوية

Biochemistry 
 -  CHEM151 2 2 - 3 151كيم 

 وحدة دراسية 18   المجموع
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 السنة الثانية

 الفصل الثاني

 

 م
 اسم المقرر

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No. 

 عدد ساعات االتصال

عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 ( 1)للكبار  الصحية الرعاية

Nursing Care of Adult (1) 
 NUR 233 3 - 9 6 233تمض 

prerequisite 

NUR 232 

Co 

  MBS 251 

PHS 

231        

2 
 فسيولوجيا األمراض

Pathophysiology of Disease 
 MBS 251 3 - - 3 251طاس 

Co  

MBS 202  

3 

 (2)األعضاء التشريح وعلم وظائف 

Anatomy and Physiology 

(2) 

 MBS 202 2 2 - 3 202طاس 

 

prerequisite 

MBS 201 

 

 

 
4 

 واألمراضاألحياء الدقيقة 

Microbiology and Disease 
 -  MBS 261 3 2 - 4 261طاس 

5 
 علم الدواء السريري

Clinical Pharmacology 
 - PHS 231 3 - - 3 231صيد 

 وحدة دراسية  19  المجموع
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 السنة الثالثة

 الفصل االول

 

 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 مقدمة في علم النفس

Introduction to 

Psychology 

 - NUR 302 2 - - 2 302تمض 

2 

في الصحة  علم االجتماع

 والمرض

Sociology of Health & 

Illness 

 - NUR 301 2 - - 2 301تمض

3 
   (2)للكبار  الصحية الرعاية

Nursing Care of Adult(2) 
 NUR 333 3 - 9 6 NUR 233  333تمض 

4 
 السريرية التغذية

Clinical Nutrition 

 

 321تمض 

 

NUR  

321 

 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

2 

 

- 

5 

 النمو والتطور

Growth and 

Development 

 - NUR 311  2 - - 2 311تمض 

6 

 مقدمة في علم الوراثة 

Introduction to  

Genetics/Genomics 

 - NUR 312  2 - - 2 312تمض 

7 
 اإلحصاء الحيوي

Biostatistics 
 302طصح 

MPH 

302   
2 - - 2 

- 

 

 وحدة دراسية 18   المجموع
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 السنة الثالثة

 الفصل الثاني

 

 

 م
 اسم المقرر

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No. 

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 تمريض األطفال

 Pediatric Nursing Care  

تمض 

334 
NUR 334  3 - 6 5 

NUR 311 

NUR 233 

2 

 تمريض األمومة وصحة المرأة

Maternity & Women 

Health Nursing Care  

تمض 

335  
NUR 335 3 - 6 5 

NUR 333 

 

3 

 تعزيز الصحة والتثقيف الصحي

Health Promotion and 

Health Education  

تمض 

336 
NUR 336 2 - - 2 - 

4 
 المعلوماتية الصحية 

Health Informatics 

 

تمض 

351 
NUR 351 2 

 

- 

 

- 2 - 

5 

 (3الثقافة اإلسالمية )

 )قضايا المرأة المعاصرة(

Islamic Culture (3) 

  ISLS 303 2 - - 2 ISLS 101 303سلم 

6 
 التدريبات اللغوية

Language Skills 

عرب 

202 
ARAB 202 2 - - 2 - 

 

 المجموع

 

 وحدة دراسية 18 
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 السنة الرابعة

 الفصل االول                                                   

 

 

 م
 اسم المقرر

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No. 

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

    

 تمارين

 عملي  

LB 

 تدريب

TR 

1 

تمريض الحاالت الحرجة 

 والطوارئ

Critical and Emergency 

Nursing Care 

تمض 

434 
NUR434 4 - 6 6 

NUR 334  

NUR 335  

2 

  والعقليةتمريض الصحة النفسية 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing  

 

تمض 

435 
NUR 435 3 - 6 5 

NUR 302 

NUR 333 

3 

أساسيات البحث والممارسة 

 المبنية على البراهين

Principles of Research 

and Evidence-Based 

Practice 

تمض 

442 
NUR 442 3 - - 3 MPH 302 

4 
 (1)اختياري متطلب كلية 

College Elective (1) 
- - 3 - - 3 - 

 

 المجموع

 

 

 

 وحدة دراسية  17 
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 السنة الرابعة

 الفصل الثاني 

 

 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال

عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

    

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (4الثقافة اإلسالمية )

 )مذاهب فكرية معاصرة(

Islamic Culture (4) 

 ISLS 404 2 - - 2 ISLS 101M 404سلم 

2 

 تمريض صحة المجتمع 

Community Health 

Nursing 

 NUR 436 3 - 6 5 436تمض 
NUR 334  

NUR 335  

3 

 التمريض والقيادة فياالدارة 

Nursing Management 

and Leadership 

 NUR 453 2 - 6 4 453تمض 
Co- 

 NUR 436   

4 
 مشروع التخرج

Capstone Project  
 NUR 443 2 - - 2 443تمض 

NUR 442  

 

 

5 
 (2)اختياري متطلب كلية 

College elective(2) 
- - 3 - - 3 - 

 دراسيةوحدة   16 المجموع
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 السنة الخامسة

 )سنة االمتياز(                                                             

 

 

ل
س

سل
لت
 ا
قم

ر
 

 اسم المقرر
الرمز/ 

 الرقم
Code/No. 

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR 

المتطلب 

 أو السابق

 المشارك 

Co/ 

Prerequisite 

 نظري

LT 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 سنة االمتياز

Internship 
 اثنا عشر شهراً  NUR 591 591تمض

 

جميع 

 المقررات 
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 كلية التمريضوصف مقررات تخصص 

 

 السنة الثانية الفصل األول

 أهدافه و للمقرر موجز وصف معلومات المقرر

 المقرر: اسم

 مقدمة في مهنة التمريض

 والرمز: الرقم

 251تمض 

يهدف هذا المقرر لتعريف الطالبة بالتطور التاريخي والعلمي لمهنة التمريض،  طبيعة اإلجراءات 

النظام الصحي، وكذلك تطلع الطالبة على المواضيع المتعلقة بالتمريض التمريضية و دور الممرضة في 

القانونية للرعاية  واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة والنواحي مثل أخالقيات و آداب المهنة، التشريعات

 .التمريضية و دور طالبات التمريض في تحسين وتعزيز وجهة النظر اإليجابية تجاه مهنة التمريض

 2 المعتمدة: الساعات عدد

 (2+0+0) 

 المقرر: اسم

 اساسيات مهنة التمريض

 والرمز:الرقم  

 231تمض 

بمبادئ وأساسيات مهنة التمريض مثل: معنى الصحة، معنى  الطالباتيهدف هذا المقرر إلى تعريف 

 الطالباتوتعريف المرض، العملية التمريضية، التكيف النفسي، المشاكل الصحية ودور التمريض فيها 

 وطرق العزل. وأساليب التعقيمبمبادئ وأساسيات التحكم في العدوى 

مل المهارات اعملي في معلايضا يهدف المقرر إلى تحقيق التوافق بين المحتوى النظري والتطبيق ا

مراحل الالطالبة المهارات التمريضية الالزمة للعناية بالمريض في كافة  إكسابالتمريضية من أجل 

إتقان هذه المهارات قبل تطبيقها في المستشفيات، و يرسخ المقرر مفهوم الفروق الفرديـة، أثر  و العمرية

 البيئة المحيطة بالمريض وكيفية التحكم بها وتحسينها.
 4 المعتمدة: الساعات عدد

 (2+4+0) 

 المقرر: اسم

 التقييم الصحي

 والرمز: الرقم

 232تمض 

سريري الكامل ومعرفة  في هذا المقرر تتعلم الطالبة كيفية أخذ التاريخ المرضى، وإجراء فحص الجسم ال

وأهمية التقييم السريري لجميع أجهزة الجسم وكيفية التعرف على االضطرابات الصحية، وتفسير النتائج، 

 نتائج التقييم السريري. توثيق

 .  وذويهات التواصل مع المريض على سالمة المريض، ومهار أيضا يتم التركيز

يشممممممممل المقرر الجانب العملي داخل معامل التمريض  ويهدف هذا الجانب إلى توفير الفرصمممممممة لطالبات 

والنظر واالستماع  التمريض في التدريب على القيام بتقويم حالة المرضى من خالل عمليات النقر والجس

 المختلفة.داخل المختبر ومن ثم تطبيقها في أماكن الرعاية 

 4 :المعتمدة الساعات عدد

    (2+4+0) 

 متزامن: متطلب

 231 تمض

 المقرر: اسم

 االتصال العالجي 

 والرمز:الرقم 

 221تمض 

والوعي الالزم لمنع  العالجيالى تعريف الطالبات باألسممممممماسممممممميات المهنية في التواصمممممممل المقرر يهدف 

والمهارات المطلوبة للتواصممل  ودمج المعارف ،تواصملالضمرر الذي قد يتعرض له األفراد نتيجة سموء ال

الطالبات على التحديات  ويتم تعريفلفظيا وغير لفظيا وإلكترونيا في إطار الممارسمممممممات التمريضمممممممية. 

المتعلقة بالتواصممل مع فئات المجتمع العمرية المختلفة وتأثير ذلك على الرعاية الصممحية المقدمة لهم. كما 

الذين مع رعاية األشممممممخاص ذوي الثقافات المتنوعة و عنديتم اسممممممتكشمممممماف العوامل التي يجب مراعاتها 

ايضممما تتعرف الطالبات على اهم  حية المختلفة.في أماكن الرعاية الصممم تواصمممليعانون من اضمممطرابات ال

 األطفال وذوي االحتياجات الخاصة. والفعال مع المرضى  لتواصلالعوائق ل

 2:المعتمدة الساعات عدد

(2+0+0) 

 :المقرر اسم

 حيوي كيمياء 

 والرمز:الرقم 

 151كيم 

 للبروتينات التنظيمية والعمليات الحيوي، لتصنيعل ساسيات الكيمائيةاأليهدف هذا المقرر الى تقديم المبادئ و

 المرتبطة األساسية المبادئ و تتعرف الطالبات على .النووية واألحماض والكربوهيدرات والدهون

, و للجسم المختلفة األنظمة ائفوظ على تركز التي المعملية واالختبارات والصيدلة، الطبية، بالكيمياء

 .البيولوجية الجزيئات وتفاعالت ووظائف وخصائص هياكل شرح

 3 المعتمدة: الساعات عدد

        (2+2+0) 

 المقرر: اسم

 وظائف وعلم التشريح

 (1) األعضاء

 والرمز: الرقم

 201 طاس

 

الجسم المختلفة كالجهاز الدوري والتنفسي والجهاز ساسية ألجهزة األمعلومات اليحتوي المقرر على 

لومات كذلك المع، وغيرهاو الجهاز التناسليوالغدد الصماء و الهضمي والجهاز البولي والجهاز العصبي

سوائل الجسم خاصة الدم كما يهدف المقرر الى تعريف الطالبة بأسس وظائف األساسية الخاصة بالخلية و

كيفية تعاون هذه األعضاء ومساندتها لبعضها البعض للحفاظ على صحة و األعضاء في جسم اإلنسان

كما يتم تدعيم الجانب  الطبيعية،ض امثلة األمراض التي تختل فيها الوظائف الجسد البشري مع ذكر بع

 النظري بالجانب العملي.
    المعتمدة: الساعات عدد

3(2+2+0( 
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 الفصل الثاني لثانيةاالسنة 

 

 المقرر: اسم

 (1)للكبار الرعاية الصحية  

 والرمز:الرقم  

 233تمض 

من العناية بمرضاهم من البالغين  التي تمكنهمالى تزويد طالبات التمريض بالمعلومات  يهدف هذا المقرر

لرعاية تقديم او ،لمهارات التمريضية التي درست في المحتوى النظريا اتقانو وكبار السن بكفاءة أفضل

على غرف لتعرف او، للمرضى من ذوي األمراض المختلفة في أقسام الباطنية والجراحةالتمريضية اآلمنة 

، عقيم والخيوط الجراحية المستعملةاألجهزة الطبية والتالتعرف على وأجواء العمـل و العمليات الجراحية

على وكيفية التعرف  و تتعلم الطالبة كيفية التشخيص التمريضيالجراحية الهامة. ودراسة المصطلحات 

تمريضية, واالختالفات الثقافية بين مفاهيم المنهجية ال المقرر يوضح كماأهم مخاوف واحتياجات المرضى 

 مكونات العملية التمريضية كإطار عام لتقديم العناية التمريضية للمرضى البالغين.استخدام و  المرضى

 6 :المعتمدة الساعات عدد

    (3+0+9) 

 :سابق متطلب

 232 تمض

 :متزامن متطلب

 251 طاس

 231 صيد

 المقرر: اسم

 يولوجيا األمراضسف 

 والرمز:الرقم 

 251طاس 

 

تطور المرض واالضطرابات بهذا المقرر النظري يعرف الطالبات على اآلليات والنظريات ذات العالقة 

يحتوي هذا المقرر  لألمراض، كماوظائف جسم اإلنسان وانتقال األمراض واالستجابات المناعية  توازن في

 .المعلومات األساسية عن وظيفة كل جهاز من أجهزة الجسم على

د تحدث التي ق الفسيولوجية المختلفة التغيراتمسببات األمراض وهذا المقرر لتعريف الطالبة ب كما يهدف 

  مراض المختلفة.لألتعرضه المؤثرات الخارجية و إلىتعرض اإلنسان نتيجة ل

م استخدوا شيوعا،تدابير الوقاية من االمراض االكثر الو تطور،السباب، واالعلى  أيضا يتم التركيزو

 مهارات التفكير الناقد لتحليل الظواهر للوصول إلى التشخيص.

 

 

  3المعتمدة: الساعات عدد

    (3+0+0) 

 :متزامن متطلب

 202طاس 

 المقرر:اسم 

التشريح وعلم وظائف  

 (2األعضاء )

 :والرمزالرقم 

 202 طاس

 

ووظيفية  "، ويتناول دراسة تـشريحية 1المقرر مكمالً لمقرر التشريح ووظائف األعضاء " يعتبر هذا 

التركيب المجهري والظاهري للخلية، واالنسجة، واالعضاء، واالجهزة.   اجهزة الجسم المختلفة تشمل حول

 ملها معا.ويساعد هذا المقرر الطالبة على تطوير فكرة واضحة عن أعضاء الجسم، وتركيبها، وكيفية ع

 كما يتم تدعيم الجانب النظري بالجانب العملي.

 3 المعتمدة: الساعات عدد 

        (2+2+0) 

 سابق: متطلب

 201 طاس

 المقرر: اسم

 واألمراض الدقيقة األحياء 

 والرمز:الرقم 

 261طاس 

 

على مقدمة في تقنية وطرق التعرف  ويحتوي المقررعملي  جانبجانب نظري و إلىينقسم هذا المقرر 

عمل  كيفيةوتصنيف وفسيولوجيا الميكروبات وطرق عمل زراعة البكتيريا وصبغها والتعرف عليها و

األمراض التي المقرر  يتناول هذاتأثيراتها الجانبية كما و المضادات الحيوية وكيفية تفاعلها مـع البكتيريـا

طرق جمع العينات المخبرية و المناعـة،جهاز ودور  وغيرها،ت تسببها البكتيريا والفيروسات والفطريا

 المختلفة. التعقـيم كما يتناول طـرق لألمراض التي تسببها األحياء الدقيقة.

 

 

 4 المعتمدة: الساعات عدد

    (3+2+0) 

 المقرر: اسم

 السريري الدواء علم 

 والرمز:الرقم 

 231صيد 

 

تعلم تمسؤوليتها في عملية إعطاء األدوية.  وو الممرضة فهم دور فييهدف هذا المقرر لمساعدة الطالبة 

وتصنيف االدوية،  الجسم،الطالبة اساسيات علم األدوية من حيث تركيب الدواء وطرق استقالبه في 

، كما وحساب الجرعات. ويتم التركيز على االدوية المستخدمة في عالج األمراض الرئيسة ألجهزة الجسم

اهتماما مميزا للعناية واإلجراءات التمريضية فيما يتعلق باألعراض الجانبية لألدوية المقرر  يولي

 ومضاعفاتها.

قبل وأثناء وبعد إعطاء بعض األدوية والجرعات  ةاجبات الممرضتعريف الطالبة بو في يساعد المقررو

ستخدام األدويـة خارج التعليمات التي يجب أن يزود بها المريض وأهله عند او األدوية،ض المـضادة لـبع

  المستشفى.

 

 

 3 المعتمدة: الساعات عدد

    (3+0+0) 
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 ة الفصل االوللثالسنة الثا

 معلومات المقرر

 

 المقرر وصف

 المقرر: اسم

 النفس علم في مقدمة 

 والرمز:الرقم 

 302تمض

 

 األمراض النفسيةومعنى الصحة النفسية عن اعطاء الطالبة المعلومات األساسية  الىيهدف هذا المقرر 

التجاوب  ،التعاطف ،اإلحساس ،كيفية اإلدراك ،كيفية التعلم عن الدراسات والنظريات المختلفة، ويقدم

سلوكيات  علىوتطوير الشخصية وطريقة تقييمها ويقدم المقرر أيضا العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر 

 الفرد.

 الذات، عريف بنظريات علم النفس المختلفة المتعلقة بدراسة الشخصية وتحقيـقيتناول هذا المقرر التكما 

المؤثرات التي قد تؤثر على النفسية سواء على الفرد أو المجتمع خالل تجربة المـرض، وتعلم مهارات و

على الجهاز العصبي  التعرف على بعض العقاقير العالجيـة المـؤثرةو الحكم على سلوك اآلخرين

 مثبطات(.وال اتمنشطال)

 

 2 المعتمدة: الساعات عدد

    (2+0+0) 

 

 المقرر: اسم

 الصحة في االجتماع علم 

 والمرض

 والرمز:الرقم 

 301تمض

 

علم االجتماع نظرا ألهمية  من اهم االختصاصات الفرعية في المرضفي الصحة ويعد علم االجتماع 

 عالقتهما بالبيئة.عاته وما يدرسه من قضايا الصحة والمرض وموضو

الصحة و  المؤثرة علىصلة بين العوامل البيولوجية و العوامل االجتماعية ال تتعرف الطالبة على

 .المرض

 2 المعتمدة: الساعات عدد

    (2+0+0) 

 المقرر: اسم

 (2) للكبار الصحية الرعاية 

 والرمز: الرقم

 333تمض

 

 كيفية العنايةب البةالط تعريف الى يهدف حيث( 1) للكبار الصحية لمقررالرعاية مكمالً  المقررهذا  يعتبر

ضرورة إتقان  رالمقر وضحي. واجهزة الجسم المختلفة في اعتالال من يعانون الذين البالغين بالمرضى

التي تؤهلهم لتقديم عناية ة التي درست في المحتوى النظري والطالبات للمهارات التمريضية العملي

تستخدم مكونات العملية التمريضية كإطار عام لتقديم البالغين وتطبق الطالبة وتمريضية شاملة للمرضى 

 .العناية التمريضية للمرضى البالغين

تتعلم الطالبة كيفية التشخيص التمريضي والتداخل لمعالجة االستجابات الفعلية والمحتملة للتغيرات و

خدم مكونات العملية التمريضية كإطار تستوتطبق الطالبة والتعرف على اسلوب حل المشكلة و الصحية،

على التشخيص  ر الناقد لتحليل البيانات للتعرفوالتفكي، عام لتقديم العناية التمريضية للمرضى البالغين

 واالجراءات التشخيصية. ء األدوية المختلفةالتركيز على اعطاالتمريضي. و

 

 6 المعتمدة: الساعات عدد

(3+0+9) 

 

 :سابق متطلب

 233 تمض

 المقرر: اسم

 السريرية التغذية

 والرمز: الرقم

 321تمض 

المقرر مكونات  ألساسية عن تغذية اإلنسان، ويشمليهدف هذا المقرر لتعريف الطالبات بالمعلومات ا

 .وامتصاص ونقل وإخراج العناصر الغذاء، هضم

فراد باختالف وصحة األ المحافظة علي سالمةلغذاء في تقوية الجهاز المناعي وشرح الدور الفعال لو 

منة الناجمة عن السلوك فية الوقاية من أمراض العصر المزتوعية المجتمع في كي علىالقدرة أعمارهم و

التغذية بعد العمليات الجراحية وورف على مبادئ التغذية السريرية والرعاية الغذائية قبل التعالغذائي و

 األنبوبية.

 

 

 2 المعتمدة: الساعات عدد

    (2+0+0) 

 المقرر: اسم

 والتطور النمو

 والرمز:الرقم 

 311تمض 

 

مراحل نمو الطفل منذ بدء دراسة بالمبادئ االساسية للنمو والتطور و ةالطالبتزويد  إلى المقرر هذا يهدف

لنظريات المفسرة للنمو امو والخصائص النفسية لكل مرحلة والقاء الضوء على خصائص النالحمل و

النظريات و المختلفة لألجهزة الوظيفي التطورايضا عرفي والنمو النفسي االجتماعي، ولنمو المالجسدي وا

 لألطفال. لطبيعيا وغير الطبيعي النمو مع فعال بشكل تعاملال ومهاراتالمرتبطة بكل تلك المظاهر. 

 وتطور، الصغار واألطفال والرضع الوالدة لحديثي الحركيةمقدرات ال تطور وصفكما يهدف المقرر الى 

بخصائص النمو لمرحلة المراهقة  ، كما يهدف المقرر الى تزويد الطالبةالمختلفة نموال مراحل في اللغة

 .المتوفرة الصحية العناية وخدماتمرحلة الرشد حتى الشيخوخة و

 

 

 2 المعتمدة: الساعات عدد

    (2+0+0) 



 

35 

 
 اسم المقرر:

 مقدمة في علم الوراثة

 الرقم والرمز:

 312تمض 

 وعلى المبادئفي الصحة والمرض  الوراثة علمل األساسية يمالمفاه على الطالبة تعرففي هذا المقرر ت

. الصحية الجوانب فيقها وتطبي جيل إلى جيل من بواسطتها تنتقل التي واآلليةاألساسية للجزيئات الجينية 

 الطفرات الدقيقة، األحياء في ومبادئ الوراثة واالختبارات الجينية الوراثية الهندسةوتتعرف الطالبة على 

 .الجينات عمل وتنظيم الوراثة، في التحكم الوراثية،

  2المعتمدة: الساعات عدد 

 (2+0+0) 

 المقرر: اسم

 الحيوي اإلحصاء 

 والرمز:الرقم 

 302 طصح

 
 المشكلة وتعريف البيانات وبناء للمتغيرات المختلفة باألنواع التعريف علىالحيوي  اإلحصاء منهج يركز

 .المرض انتشار نسبة حساب وسائل وعرض اإلحصائية بالطرق وحلها

 االستدالالت ببعض القيام على ةوقادر االحتمالية بالتوزيعات ةملم كونت بحيث ةالطالب إعدادكما يتم 

 الفروض، اختبارات ووصفها، وتلخيصها ومعالجتها البياناتتنظيم  العينات، اختيار طرق اإلحصائية،

  2المعتمدة: الساعات عدد .التباين وتحليل واالرتباط، االنحدار كاي، اختبار

(2+0+0) 

 

 السنة الثالثة الفصل الثاني

 :المقرر اسم

  األطفال تمريض 

 والرمز:الرقم 

 334تمض 

 

 والتمريضية الصحية المعلوماتجانب عملي حيث يقدم للطالبة نقسم هذا المقرر الى جانب نظري وي

 على االطالعو يشمل المقرر التعرف. والنمو التطور مراحل كافة في والمريض السليم بالطفل المتعلقة

 الحادة كاألمراض باألطفال الخاصة والجراحية الباطنية المشاكل ىويركز عل المختلفة األطفال أمراض

 بهذه المصابين األطفال تجاه التمريضية العناية وتطبيق، المختلفة الجراحية والحاالت والمعدية والمزمنة

  .وعائلته طفل كل احتيـاج حسب الرعاية تقديم في ضودور التمري االمراض

 والمؤسسات المستشفيات في نظريا، دراستها تم التي والمعلومات المهارات تطبيق يشمل الجانب العمليو

 .موذويه باألطفـال لعنايةالخاصة با المختلفة الصحية

 

 

   5المعتمدة: الساعات عدد

(3+0+6) 

 :متزامن متطلب

 311تمض 

 233تمض 

 : المقرر اسم

 وصحة األمومة تمريض

  المرأة

 :والرمز الرقم

  335 تمض

 
 باإلخصابعلم وظائف األعضاء المرتبطة على  عرف فيها الطالبةتت وعملية نظرية معلومات قررالم يشمل

 بعد وما والوالدة الحمل مراحل خالل األم صحة مع التعاملة في الممرض دورو والحمل ونمو الجنين

 تر المهاراكما يهتم المقرر بتطوي الوالدة، حديث بالطفل والعناية محتملةال المـضاعفات ودراسـة الوالدة

 ة. المرأ صحة قـضايا ىوايضا يركز المقرر عل والتوليدء النسا تمريض في يةالعمل

 5المعتمدة: الساعات ددع  

(3+0+6) 

 :سابق متطلب

 333 تمض

  المقرر: اسم

 والتثقيف الصحة تعزيز

  الصحي

 والرمز:الرقم 

 336تمض 

 
 واألسرة الفرد سلوكااليجابي ل ريتغيالو الصحي التثقيف ساليبأو نظرياتلتعليم  يهدف هذا المقرر

 التواصل وأساليب مفاهيم دراسة على المقرر ويركز الفعالة التواصل سبل خالل من وذلك والمجتمع

 .الصحي التثقيف برامج وتقيم وتطبيق تطوير في تستخدم التي المتنوعة

 مختلفة وتعليم أنواع التعليم، مجاالت والتعلم، التعليم عملية مبادئكما يهدف المقرر ايضا لتزويد الطالبة ب

 التثقيفية، الدروس خطة وعمل المناهج تخطيط المهام، تحليل الصحي، التثقيف عملية لتحسين المهارات من

 .للتعلم ومعوقات التعلم والبيئة المناسبة

  

 

 2المعتمدة: الساعات عدد

(2+0+0) 

 المقرر: ما

 الصحية المعلوماتية

 والرمز:الرقم 

 351 تمض

 
 أنشطة كل مباشر بشكل تخدم التيواألجهزة المستخدمة  المتطورة البرمجيات تتعرف الطالبة على أهم

ويهدف  أنشطتها، كل على الكاملة السيطرة الطبية للمؤسسة يضمن بما واالدارية، الفنية الصحية الرعاية

 التعرف إلىو ساسيةألا ومكوناتها الصحية المعلومات نظم وتعريفها بمفهومتدريب الطالبة  إلى المقرر

 .واستخداماتها الصحية المنشئات في المعلوماتية النظم انشاء اسس على

 
 2:المعتمدة الساعات عدد

(2+0+0) 
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 المقرر:اسم 

 (3) اإلسالمية الثقافة 

 (المعاصرة المرأة قضايا)

 :والرمز الرقم

 303سلم 

 

االسالم و التنويه بحقوقها و بيان دورها العظيم في تربية االبناء و يهدف المقرر الى ابراز دور األم في 

صناعة االجيال و التعريف على مجاالت المشاركات االجتماعية للمرأة و توضيح آدابها و ضوابطها 

الشرعية و الربط بآثارها االيجابية في الحياة االجتماعية و التحذير من سلبيات المخالفة الشرعية افراطا و 

ريطا و بيان المنهج االسالمي في وجوب تأمين النفقة على المرأة و توضيح مشروعية عملها و مجاالته تف

و ضوابطه و التنويه على مخاطر االثار السلبية للمخالفات الشرعية و بيان عناية االسالم  بالعلم و 

 و اثاره في المجتمع. مشروعيته للمرأة  و ابراز فوائده الذاتية للمرأة و منافعه التربوية لألسرة

 

 

 

 

 2المعتمدة: الساعات عدد

(2+0+0) 

 :سابق متطلب

101 سلم 

 المقرر: اسم

 اللغوية التدريبات 

 والرمز:الرقم 

 202عرب 

 
تدريبهن على استخراج معاني المفردات العربية و ببعض المعاجميحتوي المقرر على تعريف الطالبات 

 الحديث النبوي الشريفن الكريم والمقرر دراسة نصوص من القرآمن المعاجم اللغوية كما يحوي 

دراسة بعض  ،ة نحويا واستيعاب معانيهاتدريب الطالبة على قراءتها مضبوطوالنصوص االدبية و

بة على تدريب الطالجها الطالبة في حياتها العلمية والعملية والصرفية التي تحتاالموضوعات النحوية و

 تصويبها. ة واللغوية واالسلوبية واكتشاف االخطاء النحوي

 

 2المعتمدة: الساعات عدد

(2+0+0) 

 

 ولاال الفصل رابعة ال السنة

 المقرر: اسم

 الحرجة الحاالت تمريض 

  والطوارئ

 والرمز:الرقم 

 434 تمض

 
 وظائف على ثرؤت والتي للمرضى والطارئة ةحرجال لحاالتبا الطالبات الى تعريف المقرر هذا هدفي

 مركزة تمريضية رعاية الى تحتاج التي الحاالت عن األساسية بالمعلوماتهن تزويدتهدد الحياة وو الجسم

 على المقرر يركز كما حادث، أو مرض عن الناتجة الحرجة والحاالت المتعددة اإلصابات حاالت مثل

ً  الباتالط طبقتو. والمصابين المرضى لرعاية والتدخل والتشخيص التقييم في الممرضة دور  من عمليا

 والمعدات األجهزة استخدام كيفية حيث من للمقرر النظري جانبال في بدراسته قاموا ما المقرر هذا خالل

    .المركزة العناية غرفو والحوادث الطوارئ بأقسام الخاصة الطبية

 

 

 

 

 6المعتمدة: الساعات عدد

(4+0+6) 

 :سابق متطلب

 334 تمض

 335 تمض

 المقرر: اسم

 النفسية الصحة تمريض

 والعقلية

 والرمز:الرقم 

 435تمض 

 

 مرض لكل واألعراض العالمات أهمو العقلية االضطرابات اسباب ىالتعرف عل المقرر هذا خالل يتم

 النفسية الصحة تحسين وكذلك المختلفة واالنفعاالت لألزمات الفرد استجابة دراسةو العالج وطريقة

 هذا يهتمكما  المزمنة، النفسية االضطراباتالتعامل مع و لفئات العمريةا مختلفل التمريضية والرعاية

 االمراض بمستشفى التدريب خالل من النفسية التمريضية المهارات تنمية على الباتالط بمساعدة المقرر

 .المالئمة التمريضية الرعاية وتقديم الحاالت ودراسة ةالنفسي

 

 

   5المعتمدة: الساعات عدد

(3+0+6) 

 سابق: متطلب

    302 تمض

 :سابق متطلب 333 تمض

    302 تمض

 333 تمض
 :المقرر اسم

 البحوث في التمريض 

 على المبنية والممارسة

 البراهين

 والرمز:الرقم 

 442تمض

 

 التعرفب تبدأ التي البحوث ومنهجيات العلمي البحث أساليب على الطالبات تعريف إلى المقرر هذا يهدف

 وتقديم ئجالنتا الى للوصول إحصائيا البيانات وتحليل الالزمة والمعلومات البيانات وجمع المشكلة على

ساب المقرر على اك ويركز التمريضية، الرعاية مستوى تحسين الى تقود التي بالمقترحات التوصيات

 البحث جيةمنه تطبيق على التركيز ويتم البحوث نتائج وتفسير وتقييم لقراءة الالزمة الكفاءاتالطالبة 

 .األدلة على المبنية التمريضية الممارسة يدعم لبحث مقترح ضعوو األخالقية واالعتبارات
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  3:لمعتمدةا الساعات عدد

 (3+0+0) 

 

 :سابق متطلب

 302 طصح

 المقرر: اسم

 (4) اإلسالمية الثقافة 

 (معاصرة فكرية مذاهب)

 :والرمز الرقم

  404 سلم 

 

واعي معها وفق المنهج التعامل الالتوعية بمفاهيم المصطلحات ومعرفة جوانب انحرافها وقرر يقدم هذا الم 

صلة وبيان االسرة اقيات الدولية الخاصة بالمرأة واالتفالمؤتمرات و أبرزالتعريف بمضامين االسالمي و

جدة في الواقع يا المستالتعريف بأبرز القضاات ويالمملكة المبنية على الشريعة االسالمية بتلك االتفاق

الثورة منهج االسالمي في التعاون معها وبيان تنوع وسائل االعالم واالتصال الحديث وبيان الالمعاصر و

 االثار االجتماعية الستخداماتها المتنوعة. الثقافي والتعريف باألحكام الشرعية و أثرهاو المعلوماتية

 

  2المعتمدة: الساعات عدد

(2+0+0) 

 :سابق متطلب

 101 سلم

 

 السنة الرابعة الفصل الثاني

 المقرر: اسم

 المجتمع صحة تمريض 

 :والرمز الرقم

 436 تمض

 

 تم التي المعلومات استخدام عملية إتقانو المتكاملة الصحية الرعاية مفهوم المقرر الى ترسيخ هذا يهدف

 ثم ومن األسرة صحة مفهوم إلى الفرد صحة مفهوم من االنتقال أجل من سابقةال المقررات في دراستها

 المقرر يركز وأيضا. المعدية واألمراض األوبئةمكافحة  على التركيز مع، متكاملة كوحدة المجتمع صحة

 بتطبيق وذلك المختلفة العمرية المراحل خاللتعزيزها و بالصحة واالرتقاء األمراض من الوقاية كيفية على

 المدرسية، الصحة مثل مختلفة مجاالت في الباتالط تدريب ويتم. الثالثة الوقائية الرعاية مستويات

 األيتام رعاية دور والطفولة، األمومة رعاية مراكز األولية، الصحية الرعاية مراكز ،المستشفيات

 .رعاية المسنينو الخاصة االحتياجات ذوي رعاية ومؤسسات

 

 

 5المعتمدة: الساعات عدد

(3+0+6) 

  :سابق متطلب

 334 تمض

 335تمض

 : المقرر اسم

 التمريض  والقيادة في االدارة

 :والرمز الرقم

 453 تمض

 

ويتضمن الشاملة  التمريضية بالعناية العالقة ذات اإلدارية بالنظريات الباتالط تعريف الى المقرر يهدف

. التمريض قسم داخل اإلدارية القاتالع علىز التركي ويتم التمريض وتحسين قياسل اإلدارية سساأل المقرر

مل المقرر كيفية يشو.  القرارات واتخاذ الرقابة اإلرشاد، التنظيم، التخطيط، المقرر على طرق ملتيشو

 .العمل بيئة ومراقبة الموارد إدارة

 النظري جانبال فـممممممي دراسـممممممتها تم التي والنظريات والمبادئ المفاهيم تطبيق إلى مقررال هذا يهدفكما 

 للمقرر.

 

 4:المعتمدة تالساعا عدد

(2+0+6) 

 متطلب متزامن:

 436تمض 

 :المقرر اسم

 التخرج مشروع 

 :والرمز الرقم

 443 تمض

 
 التي االساليب كافة استعراض خالل من للبحث األساسية عناصرالب الباتالط تعريفيهدف المقرر الى 

استعراض  إلىو العلمي البحث ومناهج لمهارات الفعلي التطبيقالى  باإلضافة للبحث العلمية األسس تشكل

السابقة يقود المقرر  النظرية المقررات دراسة مكتسبات كلمن خالل و .العلمية البحوث من نماذج نقدو

 .العلمية البحوث اعداد في الصحيحة واألساليب المنهج باستخدام بحثي مشروع تنفيذالى 

 

 

 

 

 2:المعتمدة الساعات عدد

(2+0+0) 

 :سابق متطلب

 442 تمض

 : المقرر اسم

سالمة المرضى و مكافحة 

 العدوى

 (اختياري كلية متطلب)

 :والرمز الرقم

 437تمض 

الوقاية من الحوادث واإلصابات فيما يخص يهدف هذا المقرر إلى منح الطالبات الفرصة لتوسيع فهمهم 

 .المعايير الصحية والتقنية لبيئة المستشفى  و ،السالمةالمهنية وإجراءات 

الوقائية الصحيحة للمرضى، وعائالتهم، والزوار، وأعضاء  رشاداتعلى تقديم اال ةالطالب مساعدةوأيضا 

العدوى، استخدام التجهيزات الوقائية، التأكد انتشار لضبط سيتم التركيز على الحاجة  كماالفريق الصحي. 

وطرق التنظيف السريرية لالمراض السارية والمعدية، عالمات من صحة وتوثيق حاالت التعرض، ال

 والتخلص من الفضالت البيولوجية. التعاملوكذلك كيفية في المجال الصحي  والتعقيم 

 

 
  3:المعتمدة الساعات عدد

    (3+0+0) 
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 : المقرر اسم

 للرعاية العالمي المنظور

 الصحية

 (اختياري كلية متطلب)

 :والرمز الرقم

 438 تمض

 ذلك في بما العالمية، الصحة لقضايا ومعرفتهم فهمهم لتوسيع الفرصة الباتالط منح إلى المقرر هذا هدفي

 العالمية المبادراتو الصحية، الخدمات تقديم نظمو والمزمنة، المعدية واألمراض المدارية األمراض

كما يصف المقرر  .األفراد بين والمرض الصحة محدداتمعرفة و الصحة، وتعزيز األمراض من للوقاية

 جميع في وفعالة آمنة ممارسة لتنفيذ الصحية الرعاية وخطط المطلوبة والمهارات الشائعة الصحية المشاكل

 الصحية الرعاية احتياجات وتقييم تحديد كيفية التمريض الباتط تعليم على المقرر يركزو. العالم أنحاء

استعراض أهم القضايا المحلية والعالمية التي تؤثر على ممارسة  كما يتم تحسين نتائجها.مجتمعات ولل

 3:المعتمدة الساعات عدد .األسس األخالقية والقانونية لإلجراءات التمريضية على المستويين المحلي والعالميومعرفة  التمريض

    (3+0+0) 

 

 : المقرر اسم

 رعاية كبار السن

 (اختياري كلية متطلب)

 :والرمز الرقم

 439تمض 

في واستجابتهم للتحوالت المختلفة فهم كبار السن وكيفية يهدف هذا المقرر إلى دراسة سيكولوجية المسنين 

ضوء احتياجاتهم وخصائصهم الفسيولوجية والبيولوجية واالجتماعية والنفسية باإلضافة إلى رعايتهم 

ة بالمجتمع تجاه المسن من اجل األسرة والمؤسسات المختلف ودورصحيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا 

 تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي له.

  مرحلة الشيخوخة للمرضى وأفراد أسرهم تسهيلكما يتم التركيز على دورالممرضة في 

 

 
 3:المعتمدة الساعات عدد

    (3+0+0) 
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  ( لجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن6القواعد التنفيذية للمادة )   .1

 

جراءات االاسية الكاملة وفقا للقواعد ويجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدر .1

 اآلتية:

 المقررات من أي حذف لها يحق وال السنة تلك مقررات جميع الدراسية السنة في طالبةلل سجلي. 

  يرصد تقدير المقرر في ، ومن متطلباته خالل السنة الدراسيةيعقد االختبار النهائي لكل مقرر عند االنتهاء

 .سجل الطالبة األكاديمي

 التالية للسنة تنقل فإنها األول، الدور في المواد جميع في الطالبة نجحت إذا. 

 الدراسية للخطة المقررات توصيف في اعتماده تم ما حسب للمقررات الفصلية األعمال درجة تحسب. 

 يحق قرر أو مقررين في السنة الدراسية، يرصد درجة رسوب )هـ( في المقرر، وعند رسوب الطالبة في م

 تعامل حسب الحاالت اآلتية:( درجة، و100تبار الدور الثاني من )دخول اخ للطالبة

  ( )ناجحة2يرصد تقدير )د ر الثاني( فأكثر في اختبار الدو%60عند حصول الطالبة على درجة ) -

 بدال من تقدير الرسوب السابق)هـ(. الدور الثاني بتقدير مقبول(في   

 ي في أحد المقررين فيبقى ( في اختبار الدور الثان%60عند حصول الطالبة على درجة أقل من ) -

 . اضافة الى مقررات السنة التالية تسجل الطالبة المقرر)هــ( و التقدير  

 ال المقررين فيبقى ( في اختبار الدور الثاني في ك%60عند حصول الطالبة على درجة أقل من )  -

  دراسة ة تسجيل ويحق لها إعادات السنة التالية، وال تسجل الطالبة مقرر)هــ(، ور التقدي   

 رسبت فيهما مرة أخرى في السنة التالية. المقررين اللذين   

الجانب االكلينيكي للمقرر ورسوبها في الجانب النظري يسمح لها بدخول في حال نجاح الطالبة في  -

 الدور الثاني للجانب النظري فقط.

  حق لها دخول اختبار الدور الثاني، أو أكثر في السنة الدراسية فال ي تثالثة مقرراعند رسوب الطالبة في

دراسة المقررات التي رسبت إعادة تسجيل وسجيل في مقررات السنة التالية، ويحق للطالبة ا التهال يحق لو

 فيها فقط.

 رسوبها مرتين في نفس المقرر، فال يجوز تسجيل ذلك المقرر للمرة الثالثة إال باستثناء عند دراسة الطالبة و

 من مجلس الكلية.

 الدراسة مستويات من مستوى كل في الطالبة لنجاح السنوي التقدير يحسب  ً  للتقديرات الحسابي للمتوسط وفقا

 رسبت وأن سبق الذي المقرر في( مقبول) عن تقديرها يزيد اال مراعاة مع مقرر، كل في عليها تحصل التي

 .مقبول عذر دون عنه تغيبت أو فيه

 الكلية مجلس على أمرها ويعرض متتاليين عامين من أكثر سيادر مستوى أي في بالبقاء للطالبة يسمح ال 

 .في األمر للفصل

  في الحالتين: 5( من 2.5الطالبة النخفاض معدلها التراكمي عن )تنذر 

 نة.نصف الساعات المسجلة في تلك الس بعد رصد درجات ما ال يقل عن -

 ة السنة الدراسية بعد رصد تقدير بقية المقررات المسجلة لها.ينها -

 كاآلتي:  ثالثةبالنسبة للسنوات ال معة االميرة نورة بنت عبد الرحمنتقسم درجات التحصيل لكلية التمريض بجا .2
 

المائة % )اربعون في 40لدراسي و % )ستون في المائة( ألعمال الفصل ا60تقسم درجات المقررات الى * 

 في كل المقررات النهائي لالمتحان

 ات يكون توزيع الدرج% و50% والجانب العملي 50يكون الجانب النظري  بالنسبة للمقررات االكلينيكية *       

 

 للخطة الدراسية القواعد التنفيذية
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 :كاآلتي

 لعملي:ا للجانب بالنسبة*         

 %( ألعمال الفصل الدراسي.30ثالثون في المائة ). أ           

  OSCE والالنهائي  العملي لالمتحان %(20عشرون في المائة ) . ب           

 :نظريالللجانب  بالنسبة  *       

 .الدراسي الفصل ألعمال%( 30) المائة في ثالثون أ.            

     تحريري النهائي.ال لالمتحان%( 20) المائة في عشرونب.            

 لم تستكمل الحد  إذااالكلينيكية ري النهائي في المواد التمريضية تحرم الطالبة من دخول االمتحان النظ *       

    من ثقل درجة الجانب % 60)عبارة عن  50من  30هو و في الجانب العملي للنجاح االدنى          

 نظريا وعمليا في السنة التالية. قرردراسة الموعليها اعادة ، العملي النهائية(         
 

 :كاالتيالتي تصنف كمتطلبات اجبارية للكلية تقسم درجاتها بالنسبة للمقررات المعملية و .3

المائة( لالمتحان النهائي % )اربعون في 40عملي ونظري( ألعمال الفصل الدراسي و % )ستون في المائة60 

 نظري. عملي و
 

  : ( لجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن9القواعد التنفيذية للمادة ) .2

 ( 75ا عن )قلت نسبة حضوره إذاحرم الطالبة من دخول االختبار النهائي بقرار من مجلس الكلية ت%

 السريريةالميدانية وومن مجموع المحاضرات والدروس العملية 

  من مجموع محاضرات 10بها تجاوزت نسبة غيا إذاالطالبة انذار اوليا بالغياب رر مقال منسقةتعطي %

 % من مجموع محاضرات المقرر.20بلغت نسبة غيابها  إذاانذارا ثانيا المقرر، و

  جاوزن المقرر تقريرا الى رئيسة القسم الذي يتبعه المقرر يوضح فيه الطالبات الالتي ت منسقةترفع

 الكلية.يخ المحاضرات التي تغيبن فيها، ويعتمد من مجلسي القسم وتوارو الغياب،نسبة 

 ر الكلية التي يتبعها المقرر الطالبة بقرار الحرمان.نذت 

 ح( او تقدير محروم  المقرر منسقةترصد لها و ،لمحرومة في مقرر دراسي راسبة فيهتعد الطالبة ا(

((DN. 
 

 :عبد الرحمن( لجامعة االميرة نورة بنت 11القاعدة التنفيذية للمادة ) .3

 تضمن اختبار نهاية الفصل الدراسي ألحد المقررات عملية او شفوية او تحريرية و تغيبت الطالبة  إذا

عن احد هذه االختبارات تكون درجتها صفرا في ذلك االختبار، و يحسب تقديرها في ذلك المقرر على 

 .يشار الى غيابها في كشف النتيجة التي حصلت عليها و اعمال الفصلاساس درجة 

 

 :( لجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن12عد التنفيذية للمادة )القوا .4

   المقرر او رئيسة القسم المختص بالمقرر  منسقةتتقدم الطالبة المتغيبة عن االختبار النهائي بعذرها الى

 .تغيبت فيه يخالل اسبوع من تاريخ االختبار الذ

  مجلس مجلس القسم الذي يتبعه المقرر و تعرض اعذار الطالبات المتغيبات عن االختبار النهائي على

 الكلية.

 ي هي كاآلتياالعذار المسموح بها للتغيب عن االختبار النهائ: 

 وفاة من الدرجة االولى  -                     

 ما في حكمهماالوالدة والنزف و -                     

 التنويم في المستشفى -                     

 في حالة عدم وجود بديل(وج، االبن( المنوم في المستشفى )االم، الز مرافقة )االب -                     
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 موعد عالج كيميائي او موعد غسيل كلى -                     

 االختبار  يومالصرع االغماء او الغيبوبة او نوبات  -                     

 الحوادث المرورية التي ينتج عنها اصابات بليغة او الحريق في المنزل يوم االختبار -                     

 االعذار الطبية المصدقة او االعذار القهرية التي يقتنع بها المجلس. -                     

 امتحانرسبت في دق عليه من مجلس الكلية وعذر مصاالطالبة التي تم غيابها في امتحان الدور األول ب 

 في بزميالتها الراسبات تعطى فرصة اخرى لالمتحان اسوةالنسبة لها تكون الفرصة االولى( ب)الثاني الدور

 الدور االول.

 القسم مجلس من عليه مصادق بعذر الدراسي الفصل اثناء في العملي التدريب عن غيبتت التي الطالبة 

 من الغياب كان إذا اما ،(بساعة الساعة بواقع) التدريب ساعاتغياب  تعوض فإنها الكلية، مجلس ثم ومن

 .بساعتين الساعة يكون التعويض فان عليه مصادقةال تمت لمو ا عذر دون

 

  :( لجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن13القواعد التنفيذية للمادة )    .5

 المواعيد المعلن عنها في التقويم الجامعي:تقديم طلب االعتذار عن الدراسة حسب يتم 

 وفق النموذج المعد لذلك لكليةتقدم الطالبة طلب االعتذار ل. 

  تحدد مدة االعتذار بعام دراسي على اال تتجاوز سنوات االعتذار سنتين دراسيتين غير

ستثناء من لمجلس الجامعة االفي الجامعة، ثم يطوى قيدها بعد ذلك و الطالبةبقاء متتاليتين طيلة 

 ذلك.

 تكون فترة االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة اسابيع على االقل. 

 .تحتسب نتائج المقررات التي تكون قد رصدت للطالبة درجة لها 

 لم ترصد لها درجةلبة وايرصد درجة )ع( للمقررات المسجلة للط. 

 

 ار امور تعاقب عليها الطالبة وفققواعد إجراء االختبولشروع فيه او مخالفة التعليمات الغش في االختبار او ا  .6

 .الجامعة الئحة تأديب الطالبات في
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 واجتياز دراسية سنوات أربع قضاء بعد التمريض في علومال بكالوريوس درجة المنسوبات لطالباتها الكلية تمنح    

 أال على الدراسية الخطة حسب التخرج متطلبات انهاء بعد الكلية من متخرجة وتعتبر بنجاح اإلجبارية االمتياز سنة

 .مقبول عن العام التقدير يقل

 

 :اتملحوظ

ويشمل  الدراسي،البة خالل الفصل الدرجة التي تقيم بها أعمال الط للمقررات،يقصد بدرجه األعمال الفصلية 

   :التقويم

 التقارير، أو أي أنشطة والواجبات و العملية،امتحان التدريبات التحريرية كاالختبار النصفي، وانات االمتح

ريب العملي طبقا للمقرر، كما تتضمن األعمال الفصلية درجات االختبارات الدورية والتد أخرىمية تعلي

 المرجو تحقيقها من دراسة المقرر. ةلألهداف العملي

 تصحيحها خالل أسبوعين على البحوث بعد  وراق اإلجابة أو التقارير اوتعطى فرصة للطالبة لمراجعة أ

 من تاريخ االمتحان. ر األكث

 عن أي امتحان معلن مسبقا من امتحانات أعمال الفصل بدون عذر تقدر درجتها بصفر  غيبتتالتي طالبة ال

بول فيمكن لمنسقة بعذر مق غيبفي هذا االمتحان، وتدخل في حساب درجة أعمال الفصل، أما إذا كان الت

 موافقته.العذر في مجلس القسم العلمي وذلك بعد تقييم بامتحان تعويضي وللطالبة ح المقرر أن تسم

 أحدتكليف وذلك بتكليف منسقة المقرر او  راسبات في الدور االولال يتم زيادة ساعات الدعم للطالبات 

قبل امتحان الدور  حسب االحتياجتأهيلهن الشرح وة ما تحتاجه الطالبات من التدريس بإعاد ةهيئاعضاء 

 الثاني.

 السنة بداية خالل عليها نارشاده يتم للطالبات واضحة الية ويوجد الطالبات بتظلمات التمريض كلية تهتم  

 ةيلوك أو القسم رئيسة إلى تظلم او مالحظة اي رفع للطالبات فيمكن للطالبات، االرشادي اللقاء في الدراسية 

 .العميدة او الكلية

 لالستماع للطالبات ومشاكلهن وحلهامديرة البرنامج و هناك لقاء فصلي بين الطالبات والعميدة والوكيلة . 

 للطالبات اللقاء الخاص مع قيادات الكلية حين االحتياج لحل امورهن األكاديمية خالل سنوات  ويمكن

 الدراسة.

 للطالبات الكلية استقبال اثناء او الكلية حفل في دفعة لك من األوائل وتكريم المتفوقات الطالبات دعم يتم 

 .عام كل من الجدد

 

 ملحوظة:

شؤون الطالبات لمعرفة المزيد عما يخص الطالبات كحقوق عمادة  وكتيباتالرجاء الرجوع الى دليل الطالبة 

 ة وواجباتها.الطالب

 التخرج متطلبات أو البرنامج إتمام
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  والخطة الدراسية المطورة الدراسية القديمة بين الخطة نموذج معادلة المقررات

 هـ1440 – 1439التي تم تنفيذها في كلية التمريض 

 
 

المستوى 
 الدراسي

في  
الخطة 
 المعدلة

 المعادل في الخطة المعدلة بيانات المقرر

 
 في الخطة السابقةبيانات المقرر 

 
 
  

 
 
 

 اسم المقرر

 

 نظري الرمز/الرقم
 عملي/

 تمارين
 تدريب

الوحدات عدد 
 المعتمدة

 نظري الرمز/الرقم اسم المقرر المتطلب السابق
 عملي/

 تمارين
 تدريب

عدد الوحدات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

السنة 

الثانية 

الفصل 

 االول

 

 مقدمة في مهنة التمريض

 
 2 - - 2 251تمض 

 

 

- 

 

 

 

 مقدمة في مهنة التمريض

 

 - 2 - - 2 م101 تمض   

. اساسيات مهنة 1

 التمريض

 

 

 

   231تمض 

 

2 

 

4 

 

- 

 

4 

 

 

 

 

 المقررين  

 متزامنين 

 

 

 

 م 211تمض  لتشخيص والتقييم في التمريض
3 

 
 م 101تمض  7 6 4

 . التقييم الصحي2

 

   232تمض 

 

2 

 

4 

 

- 

 

4 

 

 2 - - 2 م121تمض  االتصال العالجي  - 2 - - 2  221تمض  االتصال العالجي 

 

- 

 

 

التشريح و علم وظائف 

 (1االعضاء )
 - 3 - 2 2 201طاس 

التشريح و علم وظائف االعضاء 

(1) 
 3 - 2 2 م  201طاس 

- 

 

 

 

 - 3 - 2 2 م 151كيم  كيمياء حيوية - 3 - 2 2  151كيم  كيمياء حيوية
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المستوى 
 الدراسي

في  
الخطة 
 المعدلة

 
 

 

  ة السابقفي الخطة  بيانات المقرر بيانات المقرر المعادل في الخطة المعدلة

 
 
 

 اسم المقرر

 

 نظري الرمز/الرقم
 عملي/

 تمارين
 تدريب

عدد الوحدات 
 المعتمدة

 نظري الرمز/الرقم اسم المقرر المتطلب السابق
 عملي/

 تمارين
 تدريب

عدد الوحدات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 السنة

 الثانية

 الفصل

 لثانيا

 

 

 

 

 

 

 (1الرعاية الصحية للكبار)

 

 

 

 233تمض   

3 - 9 6 

 

  232 تمض: متطلب

 

 :متزامن

   251 طاس- 

 231 صيد - 

   

 

 
 
 

 

 

 (1) الرعاية الصحية للكبار
 

 
 

   
 
 
 

 تمض
 
 م 331

3 - 9 6 

 م 211تمض 

 م 121تمض 

 

 

 فسيولوجيا األمراض

 

 

 

 

 

  251طاس 
3 - - 3 

 202 طاس مع متزامن

 

 

 فسيولوجيا األمراض

 

 م 251طاس 
 م 202طاس    3 - - 3

و علم وظائف التشريح 

 (2االعضاء )
 201طاس  3 - 2 2 202طاس 

التشريح و علم وظائف االعضاء 

(2) 
 م  201طاس 3 - 2 2 م 202طاس  

األحياء الدقيقة و 

 األمراض

 

 

 

 

 

 - 4 - 2 3 م  261طاس  األحياء الدقيقة و األمراض - 4 - 2 3  261طاس 

 3 - - 3 231صيد  علم الدواء السريري

 

 

- 

 

 

 

 

 

 3 - - 3 م231 صيد علم الدواء السريري
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المستوى 
 الدراسي

في  
الخطة 
 المعدلة

 ة السابق في الخطة بيانات المقرر بيانات المقرر المعادل في الخطة المعدلة

 
 
 

 اسم المقرر

 

 نظري الرمز/الرقم
 عملي/
 تمارين

 تدريب
عدد الوحدات 

 المعتمدة
 نظري الرمز/الرقم اسم المقرر المتطلب السابق

 عملي/
 تمارين

 تدريب
عدد الوحدات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

السنة 

 ةالثالث

 الفصل

 االول

 - 2 - - 2 م102 نفس مقدمة في علم النفس - 2 - - 2   302تمض  مدخل في علم النفس

 الصحة في جتماعاال علم

 والمرض
 - 2 - - 2 301تمض 

 

 مقدمة في علم االجتماع
 - 3 - - 3 م 101 جمع

 

 (2الرعاية الصحية للكبار)

 

   333تمض 

 (2الرعاية الصحية للكبار)   233تمض  6 9 - 3

 

 

 م 332 تمض

 

 

3 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

 م 331 تمض

 التغذية السريرية

 
 - 2 - - 2  321تمض 

 التغذيةمبادئ 

 )مقرر اختياري(
 - 3 - - 3 م 111غذت 

 - 3 - - 3 م142 نفس االنساني النمو و التطور - 2 - - 2   311تمض   النمو و التطور

 - 3 - - 3 م 171طاس  علم الوراثة - 2 - - 2  312تمض  علم الوراثةمقدمة في 

 الحيوياإلحصاء 

 
 2 - - 2   302طصح 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 البحوث الصحيةاإلحصاء في 

 
 3 - - 3 م 311طصح 

 

 

 

- 
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المستوى 
 الدراسي

في  
الخطة 
 المعدلة

 
 بيانات المقرر المعادل في الخطة المعدلة

 
 السابقة في الخطة  بيانات المقرر

 نظري الرمز/الرقم اسم المقرر
 عملي/

 تمارين
 تدريب

عدد الوحدات 
 المعتمدة

 نظري الرمز/الرقم اسم المقرر المتطلب السابق
 عملي/

 تمارين
 تدريب

عدد 
الوحدات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة

 الثالثة

 الفصل

 لثانيا

 5 6 - 3   334تمض  تمريض األطفال

 

 

   311تمض 
 م 332تمض  5 6 - 3 م 432تمض  تمريض األطفال   233تمض 

ض األمومة تمري

 وصحة المرأة
 5 6 - 3  335تمض 

 

 

 

   333تمض 

 

 

التمريض لرعاية األمومة وصحة 

 المرأة

 

 

 

 م 332تمض  5 6 - 3 م431 تمض

تعزيز الصحة 

 والتثقيف الصحي

 

  336تمض 

 
2 - - 2 -  - - - - - - 

 

 المعلوماتية الصحية

 

 - 2 - - 2 م 433 نال ادارة المعلومات االلكترونية - 2 - - 2   351تمض 

( 3الثقافة االسالمية )

 المرأة قضايا)

 (المعاصرة

 2 - - 2  303سلم 

- 

 

 

 

( المرأة و 3الثقافة االسالمية )

 الحياة "مجاالت و ضوابط"
 م101سلم  2 - - 2 م303سلم 

 2  202عرب  التدريبات اللغوية

 

 

 

 

- 

 

- 2 - 

 

 

 

 

 التدريبات اللغوية

 

 

 

 - 2 - - 2 م   202عرب
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المستوى 
 الدراسي

في الخطة 
 المعدل

 السابقة في الخطة  بيانات المقرر بيانات المقرر المعادل في الخطة المعدلة

 نظري الرمز/الرقم اسم المقرر
 عملي/
 تمارين

 تدريب
عدد الوحدات 

 المعتمدة
 نظري الرمز/الرقم اسم المقرر المتطلب السابق

 عملي/
 تمارين

 تدريب

عدد 
الوحدات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

السنة 

الرابعة 

الفصل 

 االول

تمريض الحاالت 

 الحرجة و الطوارئ
 6 6 - 4   434تمض 

 

 

 

 

  334تمض 

 335تمض 

 

 

 

 التمريض لحاالت العناية الحرجة

 

 

 

 6 6 2 3 م 434تمض 

 م 431تمض 

 م 432تمض 

 م 433تمض 

تمريض الصحة 

 النفسية و العقلية
 5 6 - 3   435تمض 

 

 

 

 

 

 302تمض 

  333تمض 

 

الصحة النفسية و العاطفية 

 للمرضى
 م 102نفس  5 6 - 3 م 461طاسر 

 البحوث في التمريض

والممارسة المبنية على 

 البراهين

 3 - - 3   442تمض 

 

 

 

 

 

   302طصح 

 

 

 بحوث :البحث أساسيات

 التمريض

 األدلة على المبنية والممارسة
 والبراهين

 م 311طصح  3 - - 3 م 313طصح 

 (1)متطلب  اختياري 

 

 

 - 3 - - 3 - (1متطلب اختياري  ) - 3 - - 3 -
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 المستوى
 الدراسي

 الخطة في
 المعدل

 السابقة في الخطة  بيانات المقرر بيانات المقرر المعادل في الخطة المعدلة

 نظري الرمز/الرقم المقرراسم 
 عملي/

 تمارين
 تدريب

عدد الوحدات 
 المعتمدة

 نظري الرمز/الرقم اسم المقرر المتطلب السابق
 عملي/

 تمارين
 تدريب

عدد الوحدات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

السنة 

الرابعة 

الفصل 

 الثاني

  

( 4الثقافة االسالمية )

المرأة و  القضايا 

 المعاصرة

 - 2 - - 2 404سلم 
 مذاهب)( 4الثقافة االسالمية )

 (معاصرة فكرية
  - 2 - - 2 م404 سلم

حة تمريض ص

 المجتمع
 5 6 - 3   436تمض 

  334تمض 

  335تمض 
 م332تمض  5 6 - 3 م433 تمض  التمريض و رعاية المسنين

و القيادة في دارة اإل

 التمريض
 4 6 - 2   453تمض 

 متزامن:

  436تمض 
 2 - - 2 م 451تمض  إدارة التمريض

جميع متطلبات 

التخصص حتى نهاية 

 المستوى السابع

 

 التخرج مشروع
 2 - - 2 م 441تمض 

 متطلبات جميع

 نهاية المستوى حتى التخصص

 السابع

  442تمض  2 - - 2 443 تمض التخرج مشروع

 متطلب اختياري 

المنظور العالمي )

 (للرعاية الصحية

 - 3 - - 3  438تمض 
علم االوبئة و المنظور العالمي 

 للرعاية الصحية
 - 3 - - 3 م 301طصح 

السنة 

الخامسة 

 الفصل

االول 

والفصل 

 الثاني

  

 االمتياز سنة

 
 شهر 12 591تمض 

 جميع متطلبات

 التخصص حتى

 نهاية المستوى

 الثامن

 العملي التدريب

 
 شهر 12 شهر 12 - - م 541 تمض

 متطلبات جميع

 حتى التخصص

 المستوى نهاية

 الثامن
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 :المركزيةالمكتبة 

  إدارة المكتبة المركزية:

تدير المكتبة المركزية عدداً من األقسام لكل قسم مهامه الخاصة، كما تعني بإدارة الخدمات التي تقدم في مبنى 

المكتبة المركزية، وتقوم بالمعالجة الفنية للمصادر معالجة مركزية، وتقدم خدمات علمية وبحثية ومعرفية وثقافية 

 رونية، لتلبية احتياجات المجتمع األكاديمي داخل الجامعة وخارجها.تقليدية والكت

 الخدمات التي تقدمها المكتبة المركزية:

 جوالت تعريفية.    .1

 البحث في الفهرس اآللي.    .2

 الخدمة الصحية والتوجيه واإلرشاد.    .3

 خدمة الرد على االستفسارات.    .4

 خدمة اإلنترنت.    .5

 ت اإللكترونية.الخدما    .6

 خدمة حجز الكتب.    .7

 خدمة طلب كتب.    .8

 خدمة اإلعارة.    .9

 خدمة خطوات البحث.    .10

 خدمة قاعات الدراسة والنقاش.    .11

 خدمة النسخ والتصوير.    .12

 اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي للمعلومات.    .13

 خدمة ذوي االحتياجات الخاصة.     .14

 خدمة المجتمع.    .15

 

 F1  أو  A9يمكن الوصول إلى المكتبة المركزية عن طريق محطة  -

 :مكتبة الكلية

هـ، 1430تعتبر المكتبة ركيزة أساسية في العملية التعليمية وبناء على هذه األهمية فقد تم إنشاء المكتبة في عام 

علمياً وفنياً وتقنياً في مجال المكتبات والمعلومات.  لتساند العملية التعليمية وتم تزويدها بالكفاءات البشرية المؤهلة

 تحتوي المكتبة على الكتب والمجالت الطبية واألقراص المدمجة.

 خدمات المكتبة:

 توفير إعارة داخل المكتبة لخدمة االطالع الداخلي في مصادر المعلومات. 

 ها إلى خارج المكتبة على أال يتجاوز اإلعارة الخارجية وفيها تستطيع الطالبة من إخراج المادة التي تحتاج

 كتب. 4عدد الكتب المعارة 

 بحاجة إليها مالم يطلبه شخص أخر تجديد اإلعارة للمواد التي انتهت مدة إعارتها والزالت المستعيرة. 

 .حجز الكتب لبعض المستفيدين الذين هم بحاجة لها بشرط استيفاء الحد األقصى للمواد  

 تذكير المستعيرونو متابعة الكتب المتأخرة. 

 أو البريد  اإلجابة على األسئلة المرجعية التي يتقدم بها المستفيدون إما بشكل مباشر أو عن طريق الهاتف

 .اإللكتروني الخاص بالمكتبة

 إرشاد المستفيدين إلي المراجع التي يحتاجونها. 

 تعليم وتدريب المستفيدين على استخدام المراجع المختلفة. 

 نترنت والتي يستطيع الباحث من خاللها الحصول على أخر ما نشر في مجال بحثهتوفير خدمة اإل. 

 الخدمات والمرافق للطالبات:
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  توفير خدمة اإلحاطة الجارية والمقصود هو إحاطة المستفيد بأخر ما وصل للمكتبة من أوعية أو معلومات

  :حول موضوع معين ويتم ذلك من خالل

 .عرض بعض عناوين الكتب المهمة في رف الكتب الجديدة .1

 .ائمة بالكتب الجديدة ووضعها في رف الكتب الجديدة في مكان بارزطباعة ق .2

 .عرض اإلعالنات الهامة في لوحة اإلعالنات بالمكتبة .3

 .توفير آالت تصوير لخدمة رواد المكتبة .4

 حجز الكتب:

 يحق ألعضاء الهيئة التعليمية أن تطلب حجز كتاب أو أكثر الستخدام الطالبات داخل المكتبة. 

  المكتبة حجز الكتاب عند الحاجة لهيحق ألمينة. 

 نظام إعارة الكتب المحجوزة:

 إعارة داخلية أقصاها ساعتان لكل طالبة.  

  يحق ألمينة المكتبة إعارة بعض نسخ الكتب المحجوزة قبل نهاية الدوام الرسمي للمكتبة بساعة على أن تعاد

ً  صباح يوم  .العمل التالي قبل الساعة التاسعة صباحا

 اإلعارة:شروط 

 إبراز البطاقة الجامعية. 

 أن تكون الطالبة متقيده بالزي الرسمي للجامعة. 

  إعارة المراجع المستعارة في الوقت المحدد حتى ال تفرض على المستعيرة الغرامات أو العقوبات التي تنص

 .عليها المكتبة

 .المحافظة على الكتب المستعارة 

 إال بعد استرجاع جميع الكتب المعارة لها ال يعطى أي مستعير إخالء طرف من الكلية. 

 قواعد اإلعارة:

 الكتب المقررة تعار لمدة اسبوع كامل. 

  حالة الحاجة لها أيام قابلة للتجديد في 3الكتب المرجعية تعار مدة. 

 تحرم الطالبة من اإلعارة عند التأخير في إعادة الكتب المقررة عند استدعائها. 

 فأن على  المستعار وفي حال تلف الكتاب بسبب سوء االستخدام أو ضياع المحافظة على نظافة الكتاب

 .المستعيرة أن تدفع غرامة وهي قيمة الكتاب ضعفين أو إحضار البديل عنه

 اإلعارة لمرة واحدة فقط بشرط أال يكون الكتاب مما يكثر الطلب عليه من قبل آخرين يمكن للمستفيدة تجديد. 

 تب قبل انتهاء مدة اإلعارة المحددة إذا طلب منها ذلك في مدة اقصاها اسبوع من تلتزم المستعيرة بإعادة الك

 .إبالغها

 خدمة التجديد تتم إما بالحضور للمكتبة أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني. 

 :السكن الجامعي

 شروط االلتحاق بسكن الطالبات

 الرحمن. أن تكون من الطالبات المنتظمات في جامعة األميرة نورة بنت عبد -

 كلم(.100أن تكون الطالبة مقيمة في منطقة تبعد عن الرياض ) -

 أال تكون الطالبة حامل. -

 خلوها من األمراض المعدية والمزمنة )مثل الضغط والسكري(. -

 األوراق المطلوبة لاللتحاق بالسكن
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 صورة من إشعار القبول في الجامعة -

كلم( عن الرياض ومختومة من العمدة أو الشرطة أو 100طقة تبعد )أصل من صك إثبات أن الطالبة مقيمة في من -

 جهة عمل ولي أمر الطالبة.

 صورة من شهادة الثانوية. -

 .6×4( صورة شخصية للطالبة مقاس 2)عدد  -

 تقرير من مستشفى حكومي مختوم. -

 استمارة طلب االلتحاق معبئة. -

 صورة من بطاقة العائلة للطالبة السعودية. -

 رتين من الجدول الدراسي.صو -

 صورتين من البطاقة الجامعية )إن وجدت(. -

 وكيل الطالبة )علماً أنه ال يسمح بأكثر من وكيلين للطالبة(:

صك وكالة شرعية يتضمن إخراج الطالبة من سكن الطالبات في جامعة األميرة نورة للطالبة السعودية، أو تزكية  -

 الطالبة األجنبية. لمحرم الطالبة من السفارة في حالة

 صورة من بطاقة أحوال الوكيل أو صورة من اإلقامة في حالة الطالبة األجنبية. -

 .6×4( صورة شخصية للوكيل مقاس 2عدد ) -

 

 العيادات الطبية:

A4 -توجد عيادات تقدم خدمات صحية أولية في محطة 

A2 -سنان محطةتوجد عيادات أسنان تقدم خدمات للطالبات في مبنى كلية طب األ 

 20367 – 38855تقدم الجامعة خدمات اإلسعافات األولية والطوارئ على الرقم -

 الخدمات المصرفية:

A4, A10 يقدم بنك الرياض خدمات مصرفية للطالبات وذلك من خالل فروعه داخل الجامعة في محطة 

 كما توجد أجهزة صرافة متفرقة في بعض مباني الجامعة.

 

 المرافق الغذائية: 

A4, A10 -يوجد مطاعم تقدم وجبات ومأكوالت سريعة للطالبات في محطة 

 توجد مكينات في الكلية تقدم مشروبات ساخنة ووجبات خفيفة-

A4 – يوجد سوبر ماركت في محطة 

 

 النادي الصحي:

 .S2توفر الجامعة نادي صحي للطالبات يمكن الوصول له عن طريق محطة 

 

 الخطوط الجوية السعودية:

الخطوط الجوية السعودية خدمات للطالبات متمثلة في كال من حجوزات داخلية وخارجية، إعادة إصدار تقدم 

% ويمكن 50التذاكر، تغيير أوقات السفر، فتح التذاكر المغلقة باإلضافة إلى تقديم تخفيض على التذاكر بنسبة 

 للطالبة الحصول على نموذج التخفيض من مكتب شؤون الطالبات في الكلية.
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 البريد االلكتروني التحويلة المكتب

Cn@pnu.edu.sa 40444 مكتب العميدة  

ةلتعليميشؤون االكلية للوكيلة   40442 Cn-aa@pnu.edu.sa  

الكلية للتطوير والجودة  وكيلة  40494 Cn-dqo@pnu.edu.sa 

الكلية للخدمات الطالبية وكيلة 

 والمجتمعية 
40404 Cn-sao@pnu.edu.sa 

 zaabusabeib@pnu.edu.sa 40421 مديرة البرنامج

 cn_pnu@pnu.edu.sa  تويتر

cn-p@pnu.edu.sa الفيس بوك  

cn_pnu@pnu.edu.sa انستقرام  

cn@pnu.edu.sa ايميل  
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 التعليمية الهيئة اعضاء  بيانات التواصل مع

 
 البريد االلكتروني هاتف تعليمي المسمى اسم الموظفة م

 smheta@pnu.edu.sa 40819 استاذ د. صباح متولي 1

 sshawamdeh@pnu.edu.sa 40818 استاذ مشارك د/ سناء حوامده 2

 Saalsenany@pnu.edu.sa  40444 أستاذ مساعد د/ سميرة السناني  3

 FLMoussa@pnu.edu.sa 40484 أستاذ مساعد د/ فطيمة موسى 4

 rmmahfouz@pnu.edu.sa 40432 استاذ مساعد د/ رشا محفوظ 5

 WLDator@pnu.edu.sa 40824 استاذ مساعد د/ وايرين داتور 6

 zaabusabeib@pnu.edu.sa 40421 استاذ مساعد د/ زينب ابو سبيب 7

 MAWadihassan@pnu.edu.sa 40490 استاذ مساعد د/ محاسن احمد 8

 NABaghdadi@pnu.edu.sa 40420 أستاذ مساعد د/ نادية بغدادي 9

 whalmegewly@pnu.edu.sa 40744 أستاذ مساعد د/ وفاء المغيولي 10

 NAAbouzeid@pnu.edu.sa 40488 أستاذ مساعد د/ نسرين عبدالمنعم 11

 SGSalem@pnu.edu.sa 40682 أستاذ مساعد عليد/ صفاء جابر  12

 MSAhmed@pnu.edu.sa 40782 أستاذ مساعد د/ منى العبدالوارث 13

 HFAlharbi@pnu.edu.sa 40404 أستاذ مساعد د/ حنان الحربي 14

 NFYoussef@pnu.edu.sa 40787 استاذ مساعد د/نجالء فتحي يوسف 15

 csshenbagathammal@pnu.edu.sa 38701 استاذ مساعد د/ شاندرا كاال سان 16

 SRShanmugam@pnu.edu.sa 40828 استاذ مساعد د/ سوماثي روبرت 17

  SMFarghaly@pnu.edu.sa 40414 استاذ مساعد د/ سالي فرغلي  18

  NAAlmadani@pnu.edu.sa 40684 استاذ مساعد  مدني الد/ نورة  19

  Skaravasileiadou@pnu.edu.sa 40679 استاذ مساعد د/ سافاتو  20

 MRGnanam@pnu.edu.sa 38707 استاذ مساعد د/ماالرفيزي 21

 oaalhowaish@pnu.edu.sa 40442 محاضر الهويش أ /عهود 22

 haalmiglati@pnu.edu.sa 40494 محاضر المقالتي أ / هديل 23

 asalonezi@pnu.edu.sa 40822 محاضر أ / أميرة العنزي 24

 hsalsahli@pnu.edu.sa 40677 محاضر أ / هياء السهلي 25

 NaSAljohani@pnu.edu.sa 40781 محاضر أ / ندى الجهني 26

 Maalammary@pnu.edu.sa 40632 محاضر  أ/ مرام العماري 27

 Ansalanazi@pnu.edu.sa 39743 محاضر  أ/ انوار العنزي 28

 fmalsaran@pnu.edu.sa 40786 معيدة أ/ فداء السعران 29

 analhamed@pnu.edu.sa 40685 معيدة أ / أرياف الحامد 30

 tsalotaibi@pnu.edu.sa 40568 معيدة أ / تغريد العتيبي 31

 AIAlfawwaz@pnu.edu.sa 40722 معيدة أ / أفنان آل فواز 32

 GMAlenazi@pnu.edu.sa 40760 معيدة أ / غصون العنزي 33

 fhalhusssin@pnu.edu.sa 40758 معيدة أ/ فائزة ال حسين 34

 shkalsayed@pnu.edu.sa 40456 معيدة أ / شروق السيد 35

 SKAlsayed@pnu.edu.sa 40486 معيدة أ / شذا السيد 36

 hsaljohani@pnu.edu.sa 40489 معيدة الجهنيأ/ هاجر  37
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