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 التمريض  الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكلية 

 التمريض  لبرنامج

 

 نبذة عن الكلية: 

ريشئئئئبنرل ة مللةق الةأنشئئئئلية التةريض بناة علىةمااةقةرخاتة للحةرينبقل ة

/حةبةوتئل ن ة8626ريةز رىة مللةق الةريضعالمةريعئلي ة ئليضةهلئلةرييبا ةريمبنمة امةة

 هئةمااةقلةرتخذهةق الةريضعالمةريعلي ةق ةابر ة هذرةريخصةص.27/9/1428

ة

 رؤية الكلية:   

 أنةتمةنةقابرةأ للن للُةقض لزرًةخ ةتعالمةريض بنا،ةرال نلثةو دقتةري  ض ع.
ة

 رسالة الكلية:

تعزنزةقسئئئئضةصةريصئئئئنتةيدصةريربلةوري  ض عةمااةريصئئئئعلدةري نا ةورالاال  ة

وريعلي  ةوذيكةق ة اللةتةخلبةتعالمةت بنضئئئ ةقض لزةوتخبنمةق ب ئئئلكةذركة رلى ة

 وقهل ركة نثلتةوالللنت.
ة

 أهداف الكلية:  

ي  ل سئتةريض بناةتعزنزةولممةريطلييلكةيضخبنمةق ب ئلكةذركة رلى ةقهعلتةمليلتة •

ةريعلحةوري ضادحةخ ة دقتةري  ض ع.

تع لتةشئئئبر لكةرسئئئضبرتل لتةوتعلونةقهع ةقعةري هلكةري سئئئضرلد ةيبخعةهةل ةريضعالمةة •

ةوريضد نبة هدفةتادنمة دقلكةصنلتةقض لز .

تنالقةريض لزةخ ة نةثةوماةحةريض بناة هدفةتنسئئل ةقخبهلكةريصئئنتةور درثة •

 نااتةنةملتةخ ةتعالمةريض بنا.
 
ة



 

 
 

 30من   3الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                                                           التمريض  برنامجل البكالوريوس  لمرحلة الدراسية  الخطة نموذج 

 هـ1444

 البرنامج:  رؤية

 ريبنلل ةخ ةتخبنمةق ب لكةقض لزركةقهعللًةو نثللًةيخدقتةري  ض ع.
ة

 : البرنامجرسالة 

إمدرلةق ب لكةذوركة رلىركةمليلتةخ ةري هل ركةريض بنضلتةوريينثلتةيضادنمةة

  ملنتةصنلتةشلقاتةيا  ض ع.ة
ة

 :  البرنامج غايات

مليلتةياطلييلكةتض لشاةقعةري علنلبةري نالتة:ةتةخلبة للتةتعال لتةذركةهةل ةةالغاية األولى

ةوريدويلت.ة

تطةنبةقهل ركةريينثةريعا  ةوثالختةرألليتةري يعلتةمااةرييبرهل ةيطلييلكةالغاية الثانية: 

ةريض بنا.ة

تخبنمةق ب لكةذوركة رلى ةت بنضلتةيضادنمة دقلكةصنلتةذركةهةل ةةالغاية الثالثة:  

ةمليلتةيا  ض ع.ة

 

 :  البرنامجأهداف  

تأهللة ةرل ةوطعلتةقض لز ةياع لةخ ةق للةريبملنتةريصئئنلتةوريض بنضئئلتةوذيكة .1

ق ة اللةتةخلبة للئتةأ ئللن لئتةوإلر نئتةقنرز ةياضعالمةوريضعام،ةريضئد نئب،ةوريضرملبة

ةرإل درم .

تشئئ لعةريضعالمةري سئئض بةوري شئئل  تةخ ةأنشئئطتةريضطةنبةريذرت ةوري هع ةوريع لة .2

ةري  لم .

ن ةوري شئئل  لكةري  ض علتةوريع لة شئئملةقسئئضالةخ ةتعزنزةنشئئبةريةم ةريصئئ .3

 أقل  ةريبملنتةريصنلت.
 تطةنبةرياد ركةريينثلتةوريالللنتةيضنسل ةريبملنتةريض بنضلتةوريخدقلكةريصنلت.ة .4
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 : باللغة العربية  الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج

ةل اةحةخ ةريض بناةة •

  ملية نةسةريعاةحةخ ةريض بناةة •

 العلمية التي يمنحها البرنامج باللغة االنجليزية: الدرجة 

• Diploma in Nursingة

• Bachelor of Science in Nursingةة 

 :نظام الدراسة

نظلحةريد رستةسعةية لثةتد سةريطلييتةسعتةل رسلتة لقاتة  لةخ ةري لل ة

ريضعرلذنتةيهلةخ ةةريسللستةخ ةالمنتةريد رستةورال ضيل ركةيا ب اتةري لقعلتةورياةرمدة

هلقعتةرالقلب ةنة  ة عيةميدةريب   ،ة لثةنضمةتثيليةتس للةريطلييلكةياشعبةة

 ريد رسلتةق ة درنتةريضس لل.ة
ة

 برنامج سيجما: 

هةة بنلقمةل اةحةننضةيةمااةنالطة بوجةر ضلل نتة لثةن م ةريطلييتةري ايةيتة

 ماللةريخبوجةق ةرييبنلقمة عدةريسعضل ةرألويا.
ة

 الخروج: الدبلوم في التمريض: أوال: نقطة 

ه ةل هتةما لتةت عنهلة التةريض بناة عاطتة بوجةر ضلل نتةييبنلقمة

(ةة25 ملية نةسةريعاةحةخ ةريض بناة عدةإت لحةه لعةقاب ركةريسعضل ةرألوياةومدلهلة)ة

(ةو د ةل رسلتةقعض د ةتش لةمااةريضد نبةري لدرن ة ةراعةسضتةة110قاب رً،ة ةراعة)

ةصةريثلن ةياسعتةريثلنلتة  ضطابةإهيل يةيانصةلةمااةل هتةريد اةحةخ ةأشهبة عدةري سض

 ريض بنا.ة
ة

ة
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 ثانياً: نقطة الدخول الستكمال درجة بكالوريوس العلوم في التمريض:

نضلحةياطلييتةريعةل ةالسضم للةل هتة ملية نةسةريعاةحةخ ةريض بناةوخالة

ةياضةر طةريضليلت:ةة

أنةتمةنةريطلييتة لصالةمااةل هتةل اةحةخ ةريض بناةق ة التةريض بناةة .1

ة  لقعتةرألقلب ةنة  ة عيةميدةريب   .ة

أالةتض لوزةقد ةريخبوجةق ةرييبنلقمةملقل ةق ةتل ن ةرينصةلةمااةل هتةل اةحةة .2

ةخ ةريض بنا.ة

 (ة5ق ةةة3.5أالةنالةقعدلةريطلييتةمعدةريخبوجةق ةرييبنلقمةم ة) .3
ة

  :لدرجة دبلوم في التمريض الفرص الوظيفية
 . دور الرعاية الصحية -

 مراكز الرعاية األولية والعيادات الخارجية.  -

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

 المسنين وذوي االحتياجات الخاصة.

التمريض السريري )األقسام الطبية / الجراحية، أقسام األمومة، طب األطفال ومرافق الرعاية  -

 الحرجة وغيرها(. 

 .الصحة النفسية -

 . الرعاية التلطيفية -

 .مراكز القلب -

 . وحدة عالج األلم -

 . العناية بالجروح -

 . التثقيف الصحي -

 . المراكز التأهيلية -
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 الفرص الوظيفية لدرجة بكالوريوس العلوم في التمريض:  

 دور الرعاية الصحية، مراكز الرعاية األولية والعيادات الخارجية.  -

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

 الخاصة.المسنين وذوي االحتياجات 

التمريض السريري )األقسام الطبية / الجراحية، أقسام األمومة، طب األطفال ومرافق الرعاية  -

 الحرجة وغيرها(. 

 .الصحة النفسية -

 . الرعاية التلطيفية -

 .مراكز القلب -

 . وحدة عالج األلم -

 . العناية بالجروح -

 . التثقيف الصحي -

 . المراكز التأهيلية -

 والجامعات الحكومية واالهلية.  الكليات الصحية -

 

ةةفي البرنامج: لغة الدراسة

تددرس الطدالبدة جميع المقررات بداللإلدة ازنجليزيدة، مدا عددا مقررات اللإلدة العربيدة 

 والثقافة ازسالمية باللإلة العربية.
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 ترميز المقررات: 

 تصنيف عددي.المقرر من تصنيف حرفي و يتكون رمز 

 برنامج التمريض رمز التصنيف الحرفي إلى ي 

 الرمز الحرفي باللغة االنجليزية  الرمز الحرفي باللغة العربية 

 NUR متض 

 

 يتكون التصنيف العددي من ثالثة أرقام كما يلي: و 

 يرمز رقم المئات إلى السنة الدراسية.
  البرنامجيرمز رقم العشرات إلى التخصص الدقيق داخل 

 . للبرنامجيرمز رقم اآلحاد إلى تسلسل المقرر ضمن التخصص الدقيق 

 مدلول رقم العشرات في ترميز المقررات  

 التخصص الدقيق الرقم

ة Generalة0

ةريعلقت

  Nursing Diagnosisة1
ةريض بنض ةريضشخلص

ةTreatmentة2

 ريعالج

ةNursing Careة3

 ريبملنتةريض بنضلت

ةةPrinciples of Nursing Research and Evidence-Based Practiceة4

ةريض بناةوري  ل ستةري يعلتةمااةرييبرهل ةةخ ةثةريين

  Nursing Managementة5
 إلر  ةريض بناة

 سعتةرالقضللزةة9
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 متطلبات التخرج لبرنامج التمريض 

موزعة وحدة دراسية    (203)  من التمريض  لبرنامجتتكون الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس  

 النحو اآلتي:  على

عدد الوحدات  المتطلبات 

 الدراسية 

 النسبة

 8.8 % 18 هيل يةإ قضطايلكةري لقعتة .1

 هيل يةإ لكةريصنلتقضطايلكةريمالة .2
27 % 13.3 

ةهيل يةإ ريمالتةقضطايلكة .3
16 % 7.9 

 رييبنلقمةقضطايلكة .4

 62.1 % 126 إهيل ية

 7.9 % 16 ر ضلل ية

 % 100 203 المجموع 

 اثنا عشر شهرا ةسعتةرالقضللزة .5
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 التمريض دبلوممتطلبات التخرج لبرنامج 

موزعة وحدة دراسية    (104)من   لبرنامج التمريضتتكون الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس  

 النحو اآلتي:  على

عدد الوحدات  المتطلبات 

 الدراسية 

 النسبة

 % 8.6  9 هيل يةإ قضطايلكةري لقعتة .1

 هيل يةإ لكةريصنلتقضطايلكةريمالة .2
27  26 % 

ةهيل يةإ ريمالتةقضطايلكة .3
16  13.4 % 

 % 50  52 إهيل ية رييبنلقمةقضطايلكة .4

 % 100  104 المجموع 

 ستة أشهر ريضد نبةري لدرن ة .5
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 متطلبات اجلامعة 
دراسية    ( وحدة18بواقع )مقررات  ( 6ليات وعددها ) وهي املقررات الدراسية اليت تدرسها طالبات اجلامعة يف مجيع الك

 موزعة كالتايل: 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 نظري 
LT 

متارين /  
 عملي 
LB 

 تدريب
TR 

1 
(1الثقافة ازسالمية )  

 )منطلقات أساسية في الثقافة ازسالمية( 
Islamic Culture (1) 

101سلم   ISLS 101 3 - - 3 - 

2 
(2الثقافة ازسالمية )  

(نظام األسرة في ازسالم)  
Islamic Culture (2) 

202سلم   ISLS 202 3 - - 3  101سلم  

3 
(3الثقافة ازسالمية )  

قضايا المرأة المعاصرة( )  
Islamic Culture (3) 

101سلم  ISLS 303 3 - - 3   303سلم   

4 
(4الثقافة ازسالمية )  

( مذاهب فكرية معاصرة)  
Islamic Culture (4) 

101سلم  ISLS 404 3 - - 3   404سلم   

 التحرير الكتابي 5
Arabic Composition 

عرب 

101  

ARAB 
101  

3 - - 3 - 

 التدريبات اللإلوية 6
Language Skills 

عرب 

202  

ARAB 
202 

3 - - 3 - 

 وحدة دراسية  18 اجملموع 
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 المسار الصحي  –ات الصحية متطلبات الكلي

( مقرراً   7  وعددها )وهي المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبات في جميع الكليات الصحية  

  دراسية موزعة على النحو التالي: ( وحدة 27 بواقع )

 م
 اسم املقرر

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 

نجليزية أكاديمية للتخصصات إلإلة 

( 1الصحية )  

Academic English for Health 
Specialties (1) 

131انج   
ENG 
131 

15 - 4 - 

2 

نجليزية أكاديمية للتخصصات إلإلة 

( 2)الصحية   

Academic English for Health 
Specialties (2) 

132انج   
ENG 
132 

15 - 4 
131انج   

ENG 131 

3 
 أحياء إنسان للتخصصات الصحية

Human Biology for Health 
Specialties 

105حيا   BIO 105 3 2 - 4 - 

4 
 فيزياء عامة للتخصصات الصحية

General Physics for Health 
Specialties 

105فيز   
PHYS 

105 
3 2 - 4 - 

 مصطلحات طبية 5

Medical Terminology 

تحض 

112  
DPY 121 3 - - 3 - 

6 
 كيمياء عامة للتخصصات الصحية

General Chemistry for Health 
Specialties 

104كيم   
CHEM 

104 
3 2 - 4 - 

 إحصاء للتخصصات الصحية  7

Statistics for Health Specialties 
ريض 

162 

MATH 
162 

3 2 - 4 - 

 وحدة دراسية  27   اجملموع
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 اإلجبارية  متطلبات الكلية

( وحدة دراسية  16( مقرراً بواقع )4الكلية وعددها )  برامج هي المقررات الدراسية المشتركة بين  

 موزعة على النحو التالي:

 

 م
 اسم املقرر

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

 التشريح وعلم وظائف األعضاء   1

Anatomy and Physiology  
طاس 

120 
MBS 120 3 2 - 4 - 

 كيمياء حيوية 2

Biochemistry 
 254كيم 

CHEM 
254 

3 2 - 4 CHEM 104 

 فسيولوجيا االمراض 3

Pathophysiology of Disease 

طاس 

222 
MBS 222 4 - - 4 

Prerequisite  
MBS 121 

CO-requisite 
PHS 212 

واألمراضاألحياء الدقيقة  4  
Microbiology and Disease 

طاس 

121 
MBS 121 3 2 - 4 - 

 وحدة دراسية  16   اجملموع
 

ةة



 

 
 

 30من  13الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                                                           التمريض  برنامجل البكالوريوس  لمرحلة الدراسية  الخطة نموذج 

 هـ1444

 التمريض  برنامجمتطلبات 

   جبارية:ال  البرنامج( متطلبات  أ

 :موزعة على النحو التالي ( وحدة دراسية126( مقرراً بواقع ) 26 و عددها )

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 

متارين /  
 عملي 

LB 

 تدريب
TR 

1 
مهنة التمريضأساسيات   

Fundamentals of Nursing 
Profession  

تمض 

130  
NUR 130 3 6 - 6 - 

 التقييم الصحي   2

Health Assessment 
تمض 

131 
NUR 131 3 6 - 6 NUR 130 

3 
 االتصال العالجي 

Therapeutic Communication 221تمض  

 
NUR 221 

 

3 - - 3 - 

4 
  (1) الرعاية الصحية للكبار

Nursing Care of Adult (1) 
تمض 

233 
NUR 233 4 - 15 9 NUR 131 

5 
 علم الدواء السريري 

Clinical Pharmacology 
212صيد   

PHS 212 4 - - 4 

CHEM 104 
CO-requisite 

MBS 222 

 علم االجتماع في الصحة والمرض 6

Sociology of Health & Illness 209تمض  NUR 209 3 - - 3 - 

التمريض  مفاهيم 7  

Concepts of Nursing 

تمض 

104 
NUR 104 3 - - 3 - 

8 
(2)للكبار  الصحية  الرعاية   

Nursing Care of Adult (2) 
تمض 

234  
NUR 234 4 - 15 9 NUR 233 

 علم النفس في التمريض 9

Psychology for Nursing  

 تمض

214 
NUR 214 3 - - 3 - 

10 
علم الوراثة مقدمة في    

Introduction to  
Genetics/Genomics 

طاس 

223 
MBS 223 3 - - 3 - 

 النمو والتطور  11
Growth and Development 

 تمض

210 

NUR 
210  

3 - - 3 - 

 التإلذية السريرية  12

Clinical Nutrition 

 تمض

321 
NUR  
321 

3 - - 3 - 

 تمريض األطفال  13

 Pediatric Nursing  
تمض 

233  
NUR 332  4 - 9 7 

NUR 210 
NUR 234 



 

 
 

 30من  14الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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14 
 تعزيز الصحة والتثقيف الصحي 

Health Promotion and Health 
Education  

تمض 

305 
NUR 305 3 - - 3 - 

 المعلوماتية الصحية   15

Health Informatics 
تمض 

351 
NUR 351 3 - - 3 - 

16 
 تمريض األمومة وصحة المرأة 

Maternity & Women Health 
Nursing Care  

تمض 

533  
NUR 335 4 - 9 7 

NUR 234 
 

17 
 سالمة المرضى ومكافحة العدوى 

Patient safety and infection 
control 

تمض 

306 
NUR306 3 - - 3 - 

18 

أساسيات البحث في التمريض 
 والممارسة المبنية على البراهين 

Principles of Nursing 
Research & Evidenced -Based 

Practice 

تمض 

341 
NUR 341 4 4 - 6 MATH 162 

19 
والطوارئتمريض الحاالت الحرجة   

Critical and Emergency 
Nursing Care 

تمض 

411 
NUR411 6 2 9 10 

NUR 332   
NUR 335 

20 
  والعقليةتمريض الصحة النفسية 

Psychiatric and Mental Health 
Nursing  

تمض 

412 
NUR 412 4 - 9 7 

NUR 214  
NUR 234 

21 
 أساسيات ازدارة في التمريض 

Principles of Nursing 
Administration 

 
تمض 

452 

 

NUR 452 3 - - 3 - 

 تمريض صحة المجتمع  22
Community Health Nursing 

تمض 

436 
NUR 436 4  9 7 - 

23 
 االدارة والقيادة في التمريض

Nursing Management and 
Leadership 

تمض 

453 
NUR 453 3 - 9 6 

- 
   

24 
 القضايا القانونية واألخالقية في المهنة 

Legal and Ethical Issues in 
Profession 

 
تمض 

450 

NUR 450 3 - - 3 - 

 مشروع التخرج  25
Capstone Project 

تمض 

443 
NUR 443 3 - - 3 NUR 341 

26 
Palliative Care in Nursing 
 الرعاية التلطيفية في التمريض

 
تمض 

413 

 
NUR 413 

3 - - 3 - 

 وحدة دراسية  126 اجملموع

 



 

 
 

 30من  15الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 سنة االمتياز 

 

   ختيارية:اال البرنامج( متطلبات  ب

ة.دراسية وحدة (16) بواقع التالية المقررات من( مقررات 4عدد ) الطالبة تختار

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 

متارين /  
 عملي 

LB 

 تدريب
TR 

 االقتصاد الصحي   1

Health Economic  
تمض 

353 
NUR 353 4 - - 4 - 

2 
 المنظور العالمي للرعاية الصحية  

Global Perspective of Health 
Care   

تمض 

438 
 

NUR438 4 - - 4 - 

 استراتيجيات تعليم التمريض  3

 Nursing education strategies 
تمض 

352 
NUR 352 4 - - 4 - 

 رعاية كبار السن   4

Care of Older Adult  
تمض 

439 
NUR439 4 - - 4 - 

 االبتكار في الصحة   5

Innovation In Health 

تمض 

307 
NUR 307 4 - - 4 - 

6 
 صحة المرأة والطفل 

Women and child Health  402قبال  
MIDW 

402 
4 - - 4 - 

ة

ة

ة

ة

سل
سل

م
 

 Code/No الرمز / الرقم اسم املقرر

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 

  LT نظري
  LB عملي
    TR تدريب

 

االمتياز سنة  1  

Internship 
195تمض   NUR 591 شهراً  عشر اثنا          - 

(  032اجتياز )

وحدة دراسية  
 معتمدة 



 

 
 

 30من  16الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 برنامج الدبلوم في التمريضمتطلبات 

 نقطة الخروج )سيجما(

   جبارية:ال  البرنامج( متطلبات  أ

موزعة على   ( وحدة دراسية  52 ( مقرراً بواقع )11عددها ) للبرنامج و هي المقررات الدراسية 

 : النحو التالي

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 

متارين /  
 عملي 

LB 

 تدريب
TR 

1 
 أساسيات مهنة التمريض

Fundamentals of Nursing 
Profession  

 - NUR 130 3 6 - 6  130تمض 

 التمريض  مفاهيم 2

Concepts of Nursing 
 - NUR 104 3 - - 3 104تمض 

3 
 االتصال العالجي 

Therapeutic Communication 
 
221تمض  

 
NUR 221 

 

3 - - 3 - 

 التقييم الصحي   4

Health Assessment  131تمض NUR 131 3 6 - 6 NUR 130 

5 
  (1)للكبار  الصحية الرعاية

Nursing Care of Adult (1) 
 NUR 233 4 - 15 9 NUR131 233تمض 

 النمو والتطور  6
Growth and Development 210 تمض NUR 210   3 - - 3 - 

 علم النفس في التمريض   7

Phycology for Nursing 
 - NUR 214 3 - - 3 214 تمض

 في الصحة والمرض ععلم االجتما 8

Sociology of Health & Illness 209تمض  NUR 209 3 - - 3 - 

9 
   (2)للكبار  الصحية الرعاية

Nursing Care of Adult (2)  234تمض  NUR 234 4 - 15 9 NUR 233 

10 
 علم الوراثة مقدمة في  

Introduction to  
Genetics/Genomics 

 - MBS 223 3 - - 3 223طاس 

 علم الدواء السريري  11
Clinical Pharmacology 

 PHS 212 4 - - 4   212صيد 

CHEM 104 
CO-requisite 

MBS 222 
 دراسية   52  اجملموع



 

 
 

 30من  17الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 التدريب الميداني 

 

   ختيارية:اال البرنامج( متطلبات  ب

 ال يوجد 

ة

ةة

سل
سل

م
 

 Code/No الرمز / الرقم اسم املقرر

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 

  LT نظري
  LB عملي
    TR تدريب

 

 التدريب الميداني 1

Internship 
290تمض   NUR 290 ستة أشهر - 

(  101اجتياز )

وحدة دراسية  
 معتمدة 



 

 
 

 30من  18الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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ة

ة

 التمريض ربانمج لرحلة البكالوريوس  اخلطة الدراسية مل
 السنة األول 

 املستوى األول 

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 

جنليزية أكادميية للتخصصات الصحية  إلغة  
(1 ) 

Academic English for Health 
Specialties (1) 

 131انج 
ENG 
131 15 - 4 - 

2 
 أحياء إنسان للتخصصات الصحية 

Human Biology for Health 
Specialties 

 - BIO 105 3 2 - 4 105حيا 

3 
 فيزايء عامة للتخصصات الصحية 

General Physics for Health 
Specialties 

 105فيز 
PHYS 

105 3 2 - 4 - 

4 
 مصطلحات طبية 

Medical Terminology  121حتض DPY 121 3 - - 3 - 

 وحدة دراسية  15 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 30من  19الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 السنة األول 

 املستوى الثان 

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 
 أساسيات مهنة التمريض 

Fundamentals of Nursing 
Profession  

   130متض 
NUR 
130 3 6 - 6 - 

2 
 التشريح وعلم وظائف األعضاء  

Anatomy and Physiology  
 - MBS 120 3 2 - 4 120طاس 

3 
 إحصاء للتخصصات الصحية 
Statistics for Health 

Specialties 
 162ريض 

MATH 
162 3 2 - 4 - 

4 
 كيمياء عامة للتخصصات الصحية 
General Chemistry for 

Health Specialties 
 CHEM 104كيم 

104 
3 2 - 4 - 

 وحدة دراسية  18 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 30من  20الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 السنة األول 
 الثالث املستوى  

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 
 التقييم الصحي  

Health Assessment   131متض NUR 131 3 6 - 6 Prerequisite  
NUR 130 

2 
 الدقيقة واألمراض األحياء 

Microbiology and Disease 
 - MBS 121 3 2 - 4 121طاس 

3 
 مفاهيم التمريض 

Concepts of Nursing 
 NUR 104متض 

104 
3 - - 3 - 

4 

لغة إجنليزية أكادميية للتخصصات الصحية 
(2) 

Academic English for 
Health Specialties (2) 

 132انج 
ENG 
132 

15 - 4 
Prerequisite  

ENG 131 

 وحدة دراسية  17   اجملموع

 
ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 30من  21الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 الثانية السنة  

 الرابعاملستوى  

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 
 ( 1الثقافة اإلسالمية )

 )منطلقات أساسية يف الثقافة اإلسالمية( 
Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 3 - - 3 101سلم  

2 
 فسيولوجيا االمراض 

Pathophysiology of Disease   222طاس MBS 222 4 - - 4 

Prerequisite  
MBS 121 

CO-requisite 
PHS 212 

3 
 علم الدواء السريري 

Clinical Pharmacology   212صيد   PHS 212 4 - - 4 

Prerequisite 
CHEM 104 

CO-requisite 
MBS 222 

4 
 علم االجتماع يف الصحة واملرض 

Sociology of Health & Illness 
 - NUR 209 3 - - 3  209متض

5 
 التحرير الكتايب

Arabic Composition 
 ARAB 101عرب  

101 3 - - 3 - 

 وحدة دراسية  17 اجملموع

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 30من  22الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 الثانية السنة  
 اخلامس املستوى  

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 
 ( 1الرعاية الصحية للكبار ) 

Nursing Care of Adult (1)   233متض NUR 233 4 - 15 9 
Prerequisite NUR 

131 
 

2 
 االتصال العالجي 

Therapeutic Communication 
 

   221متض
 

NUR 221 
 

3 - - 3 
 
- 

3 
 علم النفس يف التمريض 

Psychology for Nursing   
 - NUR 214 3 - - 3 214  متض

4 
 علم الوراثة مقدمة يف    

Introduction to  
Genetics/Genomics 

 - MBS 223 3 - - 3 223طاس  

 وحدة دراسية  18 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 30من  23الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 الثانية السنة  
 السادس املستوى  

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 
 ( 2الرعاية الصحية للكبار ) 

Nursing Care of Adult (2) 
 NUR 234 4 - 15 9 NUR 233   234متض  

2 
 النمو والتطور 

Growth and Development 210  متض NUR 210   3 - - 3 - 

3 
 كيمياء حيوية 

Biochemistry   254كيم 
CHEM 

254 3 2 - 4   Prerequisite 
CHEM 104 

4 
 ( 2الثقافة اإلسالمية )

 ( نظام األسرة يف االسالم)
Islamic Culture (2) 

 ISLS 202 3 - - 3 ISLS 101 202سلم  

 وحدة دراسية  19   اجملموع

 
 التدريب امليدان لربانمج الدبلوم يف التمريض 

 سيجما *(   – )نقطة اخلروج    

 

 الساعات ضمن خطة البكالوريوس* قيد لنقطة اخلروج وال حتسب  

 

سل
سل

م
 

 Code/No الرقمالرمز /   اسم املقرر

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 

  LT نظري
  LB عملي
    TR تدريب

 

1 
 * التدريب امليدان 
Internship 

 - ستة أشهر NUR 290 290متض  

(  104اجتياز )

وحدة دراسية  
 معتمدة 



 

 
 

 30من  24الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 الثالثة السنة  
 السابعاملستوى  

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 
 متريض األمومة وصحة املرأة 

Maternity & Women Health 
Nursing Care  

 NUR 335 4 - 9 7 NUR 234   335متض  
 

2 
 تعزيز الصحة والتثقيف الصحي 

Health Promotion and 
Health Education   

 -  NUR 305 3 - - 3 305متض  

3 
 سالمة املرضى ومكافحة العدوى  

Patient safety and infection 
control 

 -  NUR306 3 - - 3 306متض  

4 
 ( 1اختياري )  ختصصمتطلب  

Elective Course  (1) - - 4 - - 4  - 

 وحدة دراسية  17 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 30من  25الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                                                           التمريض  برنامجل البكالوريوس  لمرحلة الدراسية  الخطة نموذج 

 هـ1444

 
 

 الثالثة السنة  
 الثامناملستوى  

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 
 متريض األطفال 

 Pediatric Nursing  
 NUR 332متض  

332  4 - 9 7 
NUR 210 
NUR 234 

 

2 
 املعلوماتية الصحية  

Health Informatics 
 -  NUR 351 3 - - 3 351متض  

3 
 ( 3الثقافة اإلسالمية )

 املعاصرة( )قضااي املرأة  
Islamic Culture (3) 

 ISLS 303 3 - - 3 ISLS 101 303سلم  

4 
 التدريبات اللغوية 

Language Skills   202عرب 
ARAB 

202 3 - - 3  - 

 وحدة دراسية  16 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 30من  26الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                                                           التمريض  برنامجل البكالوريوس  لمرحلة الدراسية  الخطة نموذج 

 هـ1444

 
 

 الثالثة السنة  
 التاسع املستوى  

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 

أساسيات البحث يف التمريض واملمارسة املبنية  
 على الرباهي 

Principles of Nursing 
Research & Evidenced -

Based Practice 

 NUR 341 4 4 - 6 341متض  
Prerequisite  
MATH 162 

 

2 
 التغذية السريرية 

Clinical Nutrition 

 
 321  متض

 
NUR  
321 

3 - - 3 
 
 - 

3 
 ( 4الثقافة اإلسالمية )

 )مذاهب فكرية معاصرة( 
Islamic Culture (4) 

 ISLS 404 3 - - 3 ISLS 101 404سلم  

4 
 ( 2)اختياري    ختصصمتطلب  

Elective Course  (2) - - 4 - - 4 - 

 وحدة دراسية  16 اجملموع
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 30من  27الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                                                           التمريض  برنامجل البكالوريوس  لمرحلة الدراسية  الخطة نموذج 

 هـ1444

 
 

 الرابعة السنة  
 العاشر املستوى  

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 
 والطوارئ متريض احلاالت احلرجة  

Critical and Emergency 
Nursing Care 

   NUR411 6 2 9 10 NUR 332 411متض  
NUR 335   

2 

   والعقليةمتريض الصحة النفسية  
Psychiatric and Mental 

Health Nursing  
 

 NUR 412 4 - 9 7 NUR 214 412متض  
   NUR 234   

 وحدة دراسية   17  اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 30من  28الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                                                           التمريض  برنامجل البكالوريوس  لمرحلة الدراسية  الخطة نموذج 

 هـ1444

 
 

 الرابعة السنة  
 احلادي عشر املستوى  

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 
 متريض صحة اجملتمع  

Community Health Nursing   436متض NUR 436 4 - 9 7 - 

2 
 الرعاية التلطيفية يف التمريض 

Palliative Care in Nursing 
 

 
 413متض  

 
NUR 413 3 - - 3  - 

3 
 أساسيات اإلدارة يف التمريض 

Principles of Nursing 
Administration 

 
 452متض  

 
NUR 452 3 - - 3 

 
- 

4 
 ( 3اختياري )  ختصصمتطلب  

Elective Course (3) -  - 4 - - 4  - 

 وحدة دراسية  17 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 30من  29الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                                                           التمريض  برنامجل البكالوريوس  لمرحلة الدراسية  الخطة نموذج 

 هـ1444

 
 

 الرابعة السنة  
 الثان عشر املستوى  

 م
 املقرر  اسم

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 
 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 
 التمريض   والقيادة يف  االدارة

Nursing Management and 
Leadership 

 - NUR 453 3  - 9 6 453متض  
   

2 
 القضااي القانونية واألخالقية يف املهنة  

Legal and Ethical Issues in 
Profession 

 
 -  NUR 450 3  -  - 3 450متض  

3 
 مشروع التخرج 

Capstone Project 
 NUR 443 3  -  - 3 NUR 341 443متض  

4 
 ( 4)اختياري    ختصصمتطلب  

Elective Course (4)  -  - 4  -  - 4  - 

 وحدة دراسية  16 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 30من  30الصفحة  
 

 الرمحن جامعة األمرية نورة بنت عبد

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                                                           التمريض  برنامجل البكالوريوس  لمرحلة الدراسية  الخطة نموذج 

 هـ1444

 
 

 اخلامسة   السنة
 ( االمتياز  سنة )

 

سل
سل

م
 

 Code/No الرمز / الرقم اسم املقرر

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 

  LT نظري
  LB عملي
    TR تدريب

 

 االمتياز سنة   1
Internship 

 -         شهرا    عشر  اثنا NUR 591 591متض  

( وحدة  203)  اجتياز
 دراسية معتمدة 


