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 وصف مقررات تخصص كلية التمريض

 السنة الثانية الفصل األول

 أهدافه و للمقرر موجز وصف معلومات المقرر

 المقرر: اسم

 مقدمة في مهنة التمريض

 والرمز: الرقم

 251تمض 

 

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

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

انونية للرعاية التمريضية و دور طالبات الق واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة والنواحي آداب المهنة، التشريعات

 .التمريض في تحسين وتعزيز وجهة النظر اإليجابية تجاه مهنة التمريض

 2 المعتمدة: الساعات عدد

 (2+0+0) 

 سابق: متطلب

 يوجد ال

 متطلب متزامن

 ال يوجد

 المقرر: اسم

 اساسيات مهنة التمريض

 والرمز:الرقم  

 231تمض 

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

تعريف الطالبات بمبادئ  العملية التمريضية، التكيف النفسي، المشاكل الصحية ودور التمريض فيها و

 وأساسيات التحكم في العدوى و أساليب التعقيم، طرق العزل .

مل المهارات التمريضية اعملي في معلإلى تحقيق التوافق بين المحتوى النظري والتطبيق ا ايضا يهدف المقرر

إتقان هذه  و الطالبة المهارات التمريضية الالزمة للعناية بالمريض في كافة مراحله العمرية إكسابمن أجل 

ر البيئة المحيطة بالمريض المهارات قبل تطبيقها في المستشفيات، و يرسخ المقرر مفهوم الفروق الفرديـة، أث

 وكيفية التحكم بها وتحسينها.
 4 المعتمدة: الساعات عدد

 (2+4+0) 

 سابق متطلب

 يوجد ال

 المقرر: اسم

 التقييم الصحي

 والرمز: الرقم

 232تمض 

التقيييم في هذا المقرر تتعلم الطالبة كيفية أخذ التاريخ المرضى، وإجراء فحص الجسم السريري الكامل ومعرفة 

توثيييق أهميية  السيريري لجمييع أجهيزة الجسيم وكيفيية التعيرف علييى االضيطرابات الصيحية، وتفسيير النتيائج، و

 نتائج التقييم السريري.

 على سالمة المريض، ومهارات التواصل مع المريض و ذويه.   أيضا يتم التركيز

ب إلى توفير الفرصة لطالبيات التميريض يشمل المقرر الجانب العملي داخل معامل التمريض  ويهدف هذا الجان

والنظير واالسيتماع داخيل المختبير  في التدريب على القيام بتقويم حالة المرضى من خالل عمليات النقر والجس

 ومن ثم تطبيقها في أماكن الرعاية المختلفة.

 4 المعتمدة: الساعات عدد

    (2+4+0) 

  متزامن متطلب

 231 تمض

 

 

االتصال  المقرر: اسم

 العالجي

 والرمز:الرقم 

 221تمض 

والوعي الالزم لمنع الضرر الذي  العالجيالى تعريف الطالبات باألساسيات المهنية في التواصل المقرر يهدف 

دمج المعارف والمهيارات المطلوبية للتواصيل لفظييا وغيير لفظييا  و ،تواصلقد يتعرض له األفراد نتيجة سوء ال

الممارسات التمريضية. و يتم تعريف الطالبات على التحديات المتعلقة بالتواصيل ميع فئيات وإلكترونيا في إطار 

المجتمع العمرية المختلفة وتأثير ذلك على الرعاية الصحية المقدمة لهم. كما ييتم استكشياف العواميل التيي يجيب 

فيي أمياكن  تواصيلبات الالذين يعانون من اضيطرامع  مراعاتها في رعاية األشخاص ذوي الثقافات المتنوعة و

األطفيال  والفعيال ميع المرضيى  لتواصيلايضا تتعيرف الطالبيات عليى اهيم العوائيق ل الرعاية الصحية المختلفة.

 وذوي االحتياجات الخاصة.
  2المعتمدة: الساعات عدد

    (2+0+0) 

 سابق متطلب

 يوجد ال
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 حيوي كيمياء المقرر اسم

 والرمز:الرقم 

 151كيم 

 للبروتينات التنظيمية والعمليات  الحيوي، لتصنيعل ساسيات الكيمائيةاأل هذا المقرر الى تقديم المبادئ ويهدف 

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

 هياكل شرح، و للجسم المختلفة ألنظمةا ائفوظ على تركز التي المعملية واالختبارات والصيدلة، الطبية،

 .البيولوجية الجزيئات وتفاعالت ووظائف وخصائص
 3 المعتمدة: الساعات عدد

        (2+2+0) 

 متزامن متطلب

 1-101 كيم

التشريح وعلم وظائف 

 (1األعضاء )

 201 طاس

 

الدوري و التنفسي و الجهاز الهضمي ساسية ألجهزة الجسم المختلفة كالجهاز األمعلومات اليحتوي المقرر على 

، و كذلك المعلومات األساسية و غيرها و الجهاز البولي و الجهاز العصبي و الغدد الصماء و الجهاز التناسلي

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

هذه األعضاء ومساندتها لبعضها البعض للحفاظ على صحة الجسد البشري مع كيفية تعاون و  جسم اإلنسان

 كما يتم تدعيم الجانب النظري بالجانب العملي.، ذكر بعض امثلة األمراض التي تختل فيها الوظائف الطبيعية

 

 3 المعتمدة: الساعات عدد

 (2+2+0) 
 سابق متطلب

 يوجد ال

 الفصل الثاني لثانيةاالسنة 

الرعاية  المقرر: اسم

 (1الصحية للكبار)

 والرمز:الرقم  

 233تمض 

 

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

تقديم الرعاية التمريضية اآلمنة والصحية للمرضى من ذوي األمراض و  البالغين وكبار السن بكفاءة أفضل

 في أقسام الباطنية والجراحة. المختلفة

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

الناقد لتحليل  اسلوب حل المشكلة والتفكير التعرف على ، والخطة التمريضية كإطار لتقديم الرعاية استخدامو

 .و التركيز على اعطاء األدوية المختلفة  واالجراءات التشخيصية يص التمريضي.البيانات للتعرف على التشخ

 

 6 المعتمدة: الساعات عدد

    (3+0+9) 

 سابق متطلب

 232 تمض

 متزامن متطلب

 251 طاس

 231 صيد

 

يولوجيا سف المقرر: اسم

 األمراض

 والرمز:الرقم 

 251طاس 

 

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

وظائف جسم اإلنسان وانتقال األمراض واالستجابات المناعية لألمراض ،كما يحتوي هذا المقرر علي  توازن

 .المعلومات األساسية عن وظيفة كل جهاز من أجهزة الجسم

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

  مراض المختلفة.لألتعرض اإلنسان إلي المؤثرات الخارجية و تعرضه نتيجة ل

 م مهاراتاستخد، واتدابير الوقاية من االمراض االكثر شيوعاالتطور، والسباب، واالعلى  أيضا يتم التركيزو 

 التفكير الناقد لتحليل الظواهر للوصول إلى التشخيص.

 

  3المعتمدة: الساعات عدد

    (3+0+0) 

 متزامن متطلب

التشريح و علم وظائف 

  األعضاء 

 202طاس 

اسم المقرر : التشريح 

وعلم وظائف األعضاء 

(2) 

 202 طاس

 

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

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

 هذا المقرر الطالبة على تطوير فكرة واضحة عن أعضاء الجسم، وتركيبها، وكيفية عملها معا.

 3 المعتمدة: الساعات عدد 

        (2+2+0) 

 متزامن او سابق متطلب

 201 طاس
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 األحياء المقرر: اسم

 األمراض و الدقيقة

 والرمز:الرقم 

 261طاس 

 

عملي و يحتوي المقرر على مقدمة في تقنية وطرق التعرف  جانبينقسم هذا المقرر إلي جانب نظري و

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

األمراض التي المقرر  يتناول هذاو تأثيراتها الجانبية كما  المضادات الحيوية وكيفية تفاعلها مـع البكتيريـا

طرق جمع العينات المخبرية و  ، جهاز المناعـة، ودور ا والفيروسات والفطريات وغيرها تسببها البكتيري

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

 
 4 المعتمدة: الساعات عدد

    (3+2+0) 

 سابق متطلب

 1-101 كيم

 متزامن متطلب

 ال يوجد

 الدواء علم المقرر: اسم

 السريري

 والرمز:الرقم 

 231صيد 

 

تعلم تو مسؤوليتها في عملية إعطاء األدوية.  و الممرضة دور فهم  يهدف هذا المقرر لمساعدة الطالبة في

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

المقرر  يولي، كما دوية المستخدمة في عالج األمراض الرئيسة ألجهزة الجسمالجرعات. ويتم التركيز على اال

 اهتماما مميزا للعناية واإلجراءات التمريضية فيما يتعلق باألعراض الجانبية لألدوية ومضاعفاتها.

ة قبل وأثناء وبعد إعطاء بعض األدوية والجرعات المـضاد ةاجبات الممرضيساعد المقرر تعريف الطالبة بوو

  .التعليمات التي يجب أن يزود بها المريض وأهله عند استخدام األدويـة خارج المستشفى  و األدوية،ض لـبع

 3 المعتمدة: الساعات عدد

    (3+0+0) 

 سابق متطلب

 يوجد ال

 

 ة الفصل االوللثالسنة الثا

 معلومات المقرر

 

 المقرر وصف

 في مقدمة المقرر: اسم

 النفس علم

 والرمز:الرقم 

 302تمض

 

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

التجاوب  ،التعاطف  ،اإلحساس  ،كيفية اإلدراك  ،كيفية التعلم  عن الدراسات والنظريات يقدم و المختلفة، 

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

 الفرد.

و  الذات، يتناول هذا المقرر التعريف بنظريات علم النفس المختلفة المتعلقة بدراسة الشخصية وتحقيـقكما 

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

 و منشطاتالعلى الجهاز العصبي )  التعرف على بعض العقاقير العالجيـة المـؤثرة و  وك اآلخرينعلى سل

 مثبطات(.ال

 2 المعتمدة: الساعات عدد

    (2+0+0) 

 سابق متطلب

 يوجد ال

 متزامن متطلب

 ال يوجد

 االجتماع علم المقرر: اسم

 والمرض الصحة في

 والرمز:الرقم 

 301تمض

 

علم االجتماع نظرا ألهمية  من اهم االختصاصات الفرعية في في الصحة و المرضيعد علم االجتماع 

 موضوعاته وما يدرسه من قضايا الصحة و المرض و عالقتهما بالبيئة.

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

 2 المعتمدة: الساعات عدد

    (2+0+0) 

 سابق متطلب

 يوجد ال

 

 متزامن متطلب

 ال يوجد
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 الرعاية المقرر: اسم

الرقم   (2للكبار) الصحية

 والرمز:

 333تمض

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

 إتقان ضرورة إلى المقرر يهدف واجهزة الجسم المختلفة.  في اعتالال من يعانون الذين البالغين بالمرضى

 تمريضية عناية لتقديم تؤهلهم التيو  النظري المحتوى في درست التي العملية التمريضية للمهارات الباتالط

ة الممـرض وواجبـات العمـل أجواء ، الجراحية العمليات غرف ، و التعرف علىالبالغين للمرضى شاملة

 وأسماؤها، الجراحيـة، األدوات مع التعامل كيفية ، مساعد أو الجراحية العمليات في كمشارك المختلفة اومهامه

 العمليات بعض في للمشاركة عمليـة نماذجو يقدم  ، المستعملة الجراحية والخيوط والتعقيم الطبية األجهزة

 العملية مكونات . و تطبق الطالبة و تستخدمهامةال جراحيةال مصطلحاتال ودراسة ، الشائعة الجراحية

 .البالغين للمرضى التمريضية العناية لتقديم عام كإطار التمريضية

 6 المعتمدة: الساعات عدد

(3+0+9) 

 سابق متطلب

 الصحية الرعاية

 233  (1للكبار)

 متزامن متطلب

 ال يوجد

 المقرر: اسم

 الرقم السريرية التغذية

 والرمز:

 321تمض 

 

 

 الغذاء، مكونات المقرر  ويشمل ،اإلنسان تغذية عن األساسية بالمعلوماتالطالبات  لتعريف المقرر هذا يهدف

 . العناصر إخراج و نقل و امتصاص و هضم

 
 2 المعتمدة: الساعات عدد

    (2+0+0) 
 

  
 سابق: متطلب

 يوجد ال

 متطلب متزامن

 ال يوجد
 

 المقرر: اسم

الرقم  والتطور النمو

 والرمز:

 311تمض 

 

 

 

 

 

للنمو و التطور و دراسة مراحل نمو الطفل منذ بدء  ساسيةاالبادئ بالم ةالطالبتزويد  إلى المقرر هذا يهدف

دي الحمل و القاء الضوء على خصائص النمو والخصائص النفسية لكل مرحلة و النظريات المفسرة للنمو الجس

و النظريات المرتبطة  المختلفة لألجهزة الوظيفي التطورجتماعي،  و ايضا اال و النمو المعرفي و النمو النفسي

 . لألطفال الطبيعي وغير الطبيعي النمو مع فعال بشكل تعاملال ومهاراتظاهر. بكل تلك الم

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

كما يهدف المقرر الى تزويد الطالبة بخصائص النمو لمرحلة المراهقة و ، المختلفة نموال مراحل في اللغة

 .المتوفرة الصحية العناية وخدماتمرحلة الرشد حتى الشيخوخة 
 2 المعتمدة: الساعات عدد

    (2+0+0) 
 

 سابق متطلب

 يوجد ال
 

 اسم المقرر:

 مقدمة في علم الوراثة

 الرقم والرمز:

 312تمض 

 

 مبادئال على في الصحة والمرض و الوراثة علمل األساسية يمالمفاه على الطالبة تعرفتفي هذا المقرر 

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

 الطفرات الدقيقة، األحياء في الوراثة و االختبارات الجينية و مبادئ الوراثية الهندسةوتتعرف الطالبة على 

 .الجينات عمل وتنظيم ، ةالوراث في التحكم الوراثية،

 

 

 

 الساعات عدد

 2 المعتمدة: 

 (2+0+0) 

 سابق متطلب

 1-102 حيا
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 اإلحصاء المقرر: اسم

 الحيوي

 والرمز:الرقم 

 302تمض 

 
 وحلها المشكلة وتعريف البيانات بناء و للمتغيرات المختلفة باألنواع التعريف علىالحيوي  اإلحصاء منهج يركز

 .المرض انتشار نسبة حساب وسائل وعرض اإلحصائية بالطرق

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

 كاي، اختبار الفروض، اختبارات ووصفها، هاتلخيص و معالجتها و البيانات، تنظيم العينات اختيار طرق

  الساعات عدد .التباين وتحليل واالرتباط، االنحدار

  2المعتمدة:

(2+0+0) 

 سابق متطلب

 يوجد ال

 السنة الثالثة الفصل الثاني

 تمريض :المقرر اسم

 والرمز:الرقم  األطفال

 334تمض 

 
 المتعلقة والتمريضية الصحية المعلوماتينقسم هذا المقرر الى جانب نظري و جانب عملي حيث يقدم للطالبة 

 أمراض علي و االطالع .  يشمل المقرر التعرف والنمو التطور مراحل كافة في والمريض السليم بالطفل

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

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

  .وعائلته طفل كل احتيـاج حسب الرعاية تقديم في ضالتمري

 والمؤسسات المستشفيات في يا،نظر دراستها تم التي والمعلومات المهارات تطبيق و يشمل الجانب العملي

 .موذويه باألطفـال لعنايةالخاصة با  المختلفة الصحية

 

 الساعات عدد

   5المعتمدة:

(3+0+6) 

 متزامن متطلب

 تمض 311

 تمض 233

 تمريض: المقرر اسم

 المرأة وصحة األمومة

 :والرمز الرقم

  335 تمض

 

 
 باإلخصابعلم وظائف األعضاء المرتبطة على  الطالبةعرف فيها تت وعملية نظرية معلومات قررالم يشمل

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

كما يهتم المقرر  الوالدة، حديث بالطفل والعناية محتملةال المـضاعفات ودراسـة والنظريات الخاصة بالوالدة

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

  الساعات عدد 

 5 المعتمدة:

(3+0+6) 

 سابق متطلب

 333 تمض

 

 اسم المقرر: اسم

 الصحة تعزيز: المقرر

  الصحي والتثقيف

 والرمز:الرقم 

 336تمض 

 

 
 والمجتمع واألسرة الفرد سلوكااليجابي ل ريتغيال و الصحي التثقيف ساليبأو نظرياتلتعليم  المقرريهدف هذا 

 تستخدم التي المتنوعة التواصل وأساليب مفاهيم دراسة على المقرر ويركز الفعالة التواصل سبل خالل من وذلك

 . الصحي التثقيف برامج وتقيم وتطبيق تطوير في

 من مختلفة أنواع تعليمو  التعليم، مجاالت، والتعلم التعليم عملية مبادئلتزويد الطالبة بكما يهدف المقرر ايضا 

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

 .التعلم معوقاتو   للتعلم المناسبة

 

  الساعات عدد

 2 المعتمدة:

(2+0+0) 

 سابق متطلب

 

 يوجد ال 
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 المعلوماتية المقرر: اسم

 الصحية

 والرمز:الرقم 

 351 تمض

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

 إلى المقررو يهدف ، أنشطتها كل على الكاملة السيطرة الطبية للمؤسسة يضمن بما، داريةواال الفنية الصحية

 انشاء اسس على التعرف إلىو  ساسيةألا مكوناتها و الصحية المعلومات نظم بمفهوم هاتعريف تدريب الطالبة و

 .استخداماتها و الصحية المنشئات في المعلوماتية النظم

 
 الساعات عدد

 2 المعتمدة: 

(2+0+0) 

 يوجد :ال سابق متطلب

 الثقافةاسم المقرر : 

 (3) اإلسالمية

 المرأة قضايا)

 (المعاصرة

  :والرمز الرقم

 303سلم 

 

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

و الربط  االجيال و التعريف على مجاالت المشاركات االجتماعية للمرأة و توضيح آدابها و ضوابطها الشرعية

بآثارها االيجابية في الحياة االجتماعية و التحذير من سلبيات المخالفة الشرعية افراطا و تفريطا و بيان المنهج 

االسالمي في وجوب تأمين النفقة على المرأة و توضيح مشروعية عملها و مجاالته و ضوابطه و التنويه على 

عناية االسالم  بالعلم و مشروعيته للمرأة  و ابراز فوائده الذاتية  مخاطر االثار السلبية للمخالفات الشرعية و بيان

 للمرأة و منافعه التربوية لألسرة و اثاره في المجتمع.

 الساعات عدد 

 2 المعتمدة: 

(2+0+0) 

101 سلم سابق متطلب

 التدريبات المقرر: اسم

 اللغوية

 والرمز:الرقم 

 202عرب 

 
الطالبات ببعض  المعاجم العربية و تدريبهن على استخراج معاني المفردات من يحتوي المقرر على تعريف 

و النصوص  ن الكريم و الحديث النبوي الشريفالمعاجم اللغوية كما يحوي المقرر دراسة نصوص من القرآ

دراسة بعض الموضوعات النحوية   ،االدبية و تدريب الطالبة على قراءتها مضبوطة نحويا و استيعاب معانيها 

و الصرفية التي تحتاجها الطالبة في حياتها العلمية و العملية و تدريب الطالبة على اكتشاف االخطاء النحوية و 

 اللغوية و االسلوبية و تصويبها. 

 الساعات عدد

 2 المعتمدة: 

 (2+0+0) 

 ولاال الفصل رابعة ال السنة

 تمريض المقرر: اسم

 و الحرجة الحاالت

  الطوارئ

 والرمز:الرقم 

 434 تمض

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

 اإلصابات حاالت مثل مركزة تمريضية رعاية الى تحتاج التي الحاالت عن األساسية بالمعلومات اتلباالط تزويد

 التقييم في الممرضة دور على المقرر يركز كما ،حادث أو مرض عن الناتجة الحرجة والحاالت المتعددة

 بدراسته قاموا ما المقرر هذا خالل من عمليا   الباتالط طبقتو. والمصابين المرضى لرعاية والتدخل والتشخيص

 والحوادث الطوارئ بأقسام الخاصة الطبية والمعدات األجهزة استخدام كيفية حيث من للمقرر النظري جانبال في

    .المركزة العناية غرفو 

  الساعات عدد

 6 المعتمدة:

 (4+0+6) 

 سابق متطلب

 334 تمض

 335 تمض

 تمريض المقرر: اسم

 العقلية و النفسية الصحة

 والرمز:الرقم 

  435تمض 

 

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

 التمريضية والرعاية النفسية الصحة تحسين وكذلك المختلفة واالنفعاالت لألزمات الفرد استجابة دراسةو  العالج

 على الباتالط بمساعدة المقرر هذا يهتمكما  المزمنة، النفسية االضطراباتالتعامل مع و لفئات العمريةا مختلفل

 تقديم و الحاالت دراسة و ةالنفسي االمراض بمستشفى التدريب خالل من النفسية التمريضية المهارات تنمية

 .المالئمة التمريضية الرعاية

 

 

   5المعتمدة: الساعات عدد

(3+0+6) 

 سابق متطلب

    302 تمض

   333 تمض
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 أساسيات المقرر: اسم

 والممارسة البحث

 البراهين على المبنية

 والرمز:الرقم 

 442تمض

 

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

 التوصيات وتقديم النتائج الى للوصول إحصائيا البيانات وتحليل الالزمة والمعلومات البيانات وجمع المشكلة

 الكفاءاتالمقرر على اكساب الطالبة  ويركز، التمريضية الرعاية مستوى تحسين الى تقود التي بالمقترحات

 و األخالقية واالعتبارات البحث منهجية تطبيق على التركيز ويتم البحوث نتائج وتفسير وتقييم لقراءة الالزمة

 .األدلة على المبنية التمريضية الممارسة  يدعم لبحث مقترح ضعو

 
 الساعات عدد

 3 المعتمدة: 

 (3+0+0) 

 

 سابق متطلب

 302 طصح

 

 الثقافة المقرر: اسم

 (4) اإلسالمية

 فكرية مذاهب)

 (معاصرة

 :والرمز الرقم

  404 سلم 

 
يقدم هذا المقرر التوعية بمفاهيم المصطلحات و معرفة جوانب انحرافها و التعامل الواعي معها وفق المنهج  

بالمرأة و االسرة و بيان صلة االسالمي و التعريف بمضامين ابرز المؤتمرات و االتفاقيات الدولية الخاصة 

ات و التعريف بأبرز القضايا المستجدة في الواقع المعاصر و يالمملكة المبنية على الشريعة االسالمية بتلك االتفاق

بيان المنهج االسالمي في التعاون معها و بيان تنوع وسائل االعالم و االتصال الحديث و الثورة المعلوماتية و 

 تعريف باألحكام الشرعية و االثار االجتماعية الستخداماتها المتنوعة. اثرها الثقافي و ال

  الساعات عدد 

 2 المعتمدة:

(2+0+0) 

 

 سابق متطلب

 101 سلم

 

 السنة الرابعة الفصل الثاني

 تمريض المقرر: اسم

 المجتمع صحة

 :والرمز الرقم

 436 تمض

 

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

 كوحدة المجتمع صحة ثم ومن األسرة صحة مفهوم إلى الفرد صحة مفهوم من االنتقال أجل من سابقةال المقررات

 من الوقاية كيفية على المقرر يركز وأيضا. المعدية واألمراض األوبئةمكافحة  على التركيز مع، متكاملة

 الوقائية الرعاية مستويات بتطبيق وذلك المختلفة العمرية المراحل خاللو تعزيزها  بالصحة واالرتقاء األمراض

 الصحية الرعاية مراكز ،المستشفيات المدرسية، الصحة مثل مختلفة مجاالت في الباتالط تدريب ويتم. الثالثة

و  الخاصة االحتياجات ذوى رعاية ومؤسسات ماأليتا رعاية دور والطفولة، األمومة رعاية مراكز األولية،

 .رعاية المسنين

  الساعات عدد

 5 المعتمدة:

    (3+0+6) 

 

  سابق متطلب

 334 تمض

 335تمض

 

 و االدارة: المقرر اسم

 التمريض  في القيادة

 :والرمز الرقم

 453 تمض

 

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

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

 الموارد إدارةمل المقرر كيفية يش و. القرارات واتخاذ الرقابة اإلرشاد، التنظيم، التخطيط، المقرر على طرق

 .العمل بيئة ومراقبة

 للمقرر. النظري جانبال فـي دراسـتها تم التي والنظريات والمبادئ المفاهيم تطبيق إلى مقررال هذا يهدفكما 

 

 الساعات عدد

 5: المعتمدة 

 (3+0+6) 

 

 متزامن متطلب

 436تمض 
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 مشروع: المقرر اسم

 التخرج

 :والرمز الرقم

 443 تمض

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

 نماذج استعراض و نقد إلىو العلمي البحث ومناهج لمهارات الفعلي التطبيقالى  باإلضافة للبحث العلمية األسس

 مشروع تنفيذالسابقة يقود المقرر الى  النظرية المقررات دراسة مكتسبات كلو من خالل  .العلمية البحوث من

  الساعات عدد .العلمية البحوث اعداد في الصحيحة واألساليب المنهج باستخدام بحثي

 2: المعتمدة

(2+0+0) 

 سابق متطلب

 442 تمض

 متطلب متزامن

 ال يوجد

 

 : المقرر اسم

 ةاإلدار مبادئ

 (اختياري كلية متطلب)

 :والرمز الرقم

 101إدر 

 
 من وذلك خاص بشكل األعمال إدارة وأسس عام بشكل اإلدارة مفاهيم بأهم الباتالط تعريف المقرر هذا يتضمن

 المنظمات في المستخدمة اإلدارية عناصرالو سساأل يشملو  األعمال إدارة لمبادئ متكامل مفهوم تقديم خالل

 ،زوالحواف الدافعية القيادة، التنسيق، التنظيم، :القرار اتخاذ و التخطيط بجانب أنواعها باختالف والمؤسسات

 .نجاحها في الفرد ودور بينها، فيما التكاملو  الرقابة ،التواصل

 

 
 الساعات عدد

 3: المعتمدة 

    (3+0+0) 

 سابق متطلب

 ال يوجد

 متزامن متطلب

 يوجد ال

 : المقرر اسم

 العالمي المنظور

 الصحية للرعاية

 (اختياري كلية متطلب)

 :والرمز الرقم

 452 تمض

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

 من للوقاية العالمية المبادرات ، والصحية الخدمات تقديم نظم ، ووالمزمنة المعدية واألمراض المدارية األمراض

 الصحية المشاكلما يصف المقرر ك .األفراد بين والمرض الصحة محدداتمعرفة  و ،الصحة وتعزيز األمراض

 يركزو . العالم أنحاء جميع في وفعالة آمنة ممارسة لتنفيذ الصحية الرعاية وخطط المطلوبة والمهارات الشائعة

 مجتمعات و تحسين نتائجها.لل الصحية الرعاية احتياجات وتقييم تحديد كيفية التمريض الباتط تعليم على المقرر

األسس األخالقية ومعرفة  استعراض أهم القضايا المحلية والعالمية التي تؤثر على ممارسة التمريض كما يتم

 الساعات عدد .والقانونية لإلجراءات التمريضية على المستويين المحلي والعالمي

 3:المعتمدة

    (3+0+0) 

 

 : سابق متطلب

 يوجد ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 


