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 كمية التمريض -الجامعـــة الهاشميـــة

 في التمريض  برنامج البكالوريوس/وصــف المــواد 
1029-1010 

 
 

 :قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية 
 

 0240102101  مهارات االتصال والتواصل ،3س.م )3+0(: المتطمب السابق: 240101192 متزامن أو2901012192 متزامن 

 ددى ا دةاى ددا س ديهىهددبا دة تالتددص  ىةتسدرددذه تددسدةل هددلم دة ددى ت ةلطىةدد  دة  ددىهب  تهدد ه هددلم دة ددى ت رةددا تالبدده دةطىةدد   ىة 
أألهىهددبا ةتهددىع م علددا دةتسدرددذ  لددعذ داةددىذ  ددت دة ددلبض سعىيلتددال  ددت   ددع م دددت دةا ددذل س  ددت   بددت دة يددى  دةاى لددص دددت 

ن هددا س ددت دة تبطددبا  ددا  ىهددت  د   دةتطددىع دةرددتته تلعدد  هددلم دة ددى ت علددا تت بدد  دةطىةدد  ةتا بدد  م لتددا علددا دةتسدرددذ  ددت
دة  ىهب  دألهىهبص ةلتسدردذه عدلةت تهد ه هدلم دة دى ت رةدا تالبده دةطىةد   ىة  دى ا دألهىهدبص دةع  دص ةتطدسبل  هدىلد  أةعتى دا 

 دة هنبصه    

 
 .  331124010و  333124010 :المتطمب السابق: (0+3س.م )3،/ نظري تمريض الصحة النفسية 2401029030

هلم دة ى ت   ىهب  دةرتص سدأل لدض دةاتلبص سدةن هبص سدت ىهى  دألدلد  نتس دة لض دةاتلت سدةن هت سعب بص دةتاى ذ تتنىسذ 
  اه ى، سعب بص تطسبل  هىلد  ديترىذ سدةت ىعذ  با دألدلد  سدة  ىعى  دت دة  ت ته

 
 أو متزامن. 102903240(:  المتطمب السابق: 9+0س.م )3،/ عممي تمريض الصحة النفسية 9240102900

تتنىسذ هلم دة ى ت تط بق دة الس ى  سدة هىلد  دة عته ص  ا دة ىن  دةنظلي  ىهت  د   طسد  دةا لبص دةت لبضبص ةتت ب  لعىبص 
د ت ىعبدص لد   سأ لستبدص،، عتلبدص،  هد بص، عىط بدصص، رتبص لى لص سعب بص دةتاى ذ  ت دة ل  دةدلي بادىنت  دا  لدعع  ن هدب

ةت  ت   نىء هلم دة ى ت علا أهىس رنهىنت لى ذ بدت   دا  عةدا دةتلعبد  علدا  هدىلد   دة ل  دةن هبص سدةاتلبصهتأثبل علا رتص 
سبدت   دإل  دع س دةانىبص دةت لبضدبص دةلدى لص س يةبدص دت دىل دةتدلدل، س لةدت ةتتهدبا س تطدسبل دةانىبدص دةردتبص ةل لضدا دةن هدبباه

 دةاتلبص سدةن هبصه دةت لب  دةا لت ةهلم دة ى ت دت دة هتل بى  
 

 . 240103311و 010333142(: المتطمب السابق: 0+3س.م )3تمريض صحة المجتمع/ نظري ، 2401029220
تتندىسذ هددلم دة دى ت   هددس  رددتص دة  ت دت سأنددسدع دة  ت اددى  دةردتبص، سطددلق تتبب هدى، س نددىء دة طددط دةع  دص ةل تىدظددص علددا 

مىيبدددص دة ت  دددص ةل دددل  سدةاىيلدددص سدة  ت دددت ععدددذ، سدأل سدل دة  تل دددص ة  دددلض أس ردددتتهى، س  دددى ا دةلعىبدددص دةردددتبص دألسةبدددص سدةس 
 ، ع ى تنىمش هلم دة ى ت  سل   لضص دةلعىبص دةرتبص دألسةبص  ىألل ا، س ىرص دت دة نىطق دةلب بصه  لضص رتص دة  ت ت
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 و متزامن .أ 240102922(: المتطمب السابق:  9+0س.م )3،عممي  /تمريض صحة المجتمع  1240102920

تتنىسذ هلم دة دى ت دةتط بدق دةا لدت ةل الس دى  سدة هدىلد  دةع  دص  دا أ دذ لددت ع ىبدص دة دل  دةردتبص سأه بدص دةسمىبدص سدةتد   دا 
دأل لدض م دذ تد سثهى أس دنتلدىلهى سع لبدى  دةتثتبده دةردتت س بدى ت  هدتسف سعدت دة دل   ىيهت دى   ىةردتص س ندت دأل دلدض س 

  هع  دةرتبص سدة بىلد  دة ن ةبصدةتثتبه دةرتت دت دة لد
 

 . 240102909و 240102921(: المتطمب السابق: 0+3س.م)3القيادة واإلدارة في التمريض/نظري ، 2401029420
 تتنىسذ هلم دة ى ت دة  ىهب  دةتبى بدص دإل دلبدص دة  تل دص، ستلعةد  هدلم دة دى ت علدا دهدتلدتب بى  دت دىل دةتدلدل دة نىهد  سطدلق تدذ

 تط بق نظلبى  سأن ىط دةتبى ت سدإل دلت دةت لبضبص دة  تل صهدة لعع ، س 
 
 متزامنأو  010294224 (: المتطمب السابق:9+0س.م)3القيادة واإلدارة في التمريض/عممي، 2401029410

دة ب دنته س ا   ه تلعة  هلم دة ى ت علا تط بق دةطل ص ةل هىلد  سدة  ىهب  سدةنظلبى  سدألن ىط دةتبى بص سدإل دلبص دت أ ىعا ت لب
دةتبددى ي   ددعذ هددلم دة ددى ت بددت  دةا ددذ علددا  نددىء دةل رددبص دةتبى بددص دة ت بدد ت عندد  دةطل ددص   ددى بةهددهذ دنتتددىذ دةطل ددص رةددا  سل

 سدإل دلي  ا  دةت لجه
 
 متزامن 2901012192أو متزامن 240101192 (: المتطمب السابق:0+2س.م )2أخالقيات العموم والتقانة،  240102904

أه  أ عمبى  دةال ىء هدس دةلداسل  ىة هديسةبص ت دىم دإلنهدىنبص عى دص، ددع بهداسا رةدا دإلهدىءت رةدا  دى  ندىم د ، س دا أ ىندص  ا 
دةال  أا بته دةاىة  عن   دى بال دا علد  دةبتدبا، سي بتد   علدا  دى عدىا عل دا دبدا   دل  ظدا ست  دباه را دةتدب  دأل عمبدص ت ثدذ 

دعل ى ةت     دىةتب  دأل عمبدص عل دى ت عند   دا ت ىبدص تضدىلتهى سعل دى  د أ  ددت دةت لدت عدا   لع ًد ةلثتذ دت تضىلد  دأل  ،
أ عمبىتهى علض  س س هى ةعنهبىل سدةهتسط، تلت هت هنص د  دت عسناه سعل  دأل عق دةتبسي هس  لدهص ةلتضىبى دأل عمبدص 

عدا  لدهدص دةتضدىبى دي ت ىعبدص دةتىنسنبدص سديمتردى بص، دةتدت دةتت تنلأ دت   ىي  دةلعىبص دةرتبص سدةالس  دة بسةس بص، دضدًع 
 . ةهى رلص  ىةتضىبى دأل عمبص   ى بتتق   ى ا ديهتتعةبص ، دةا دةص ، دة ىي ت سع   دإلبلدء

 

 .متزامن 2901012192أو متزامن 010119242(: المتطمب السابق: 0+3س.م )3الوقاية واالرتقاء بالصحة،  2401023240
هددلم دة ددى ت دة  ددىهب  دألهىهددبص ةلرددتص  ددا  لتلددص دةط سةددص ستتددا  لتلددص دةلددب س ص، سعب بددص ديلتتددىء  رددتص دة ددل ، تتنددىسذ 

سدة تىدظددص علددا دة هددتسف دةرددتت دة نىهدد ه ع ددى تتضدد ا دة ددى ت دة  ددىهب  دألهىهددبص ة نددىء ستن بددل ستتددسب  دة ددلد   دةرددتبص 
 دة ل  سدةاىيلص سدة  ت ته   دةلى لص، س ر لدءد  دةهع ص دةاى ص دة تالتص   بيص

 
 240101199(: المتطمب السابق: 0+3س.م )3، تمريض الرعاية األولية 2401029110

ته ه هلم دة ى ت رةا  هىع ت دةطع  علا تطسبل  هىلد   تت  ص دت أنلطص دةلعىبص دةردتبص دألسةبدص  ثدذ تا بد  دةردتص 
سدإلمددعع عددا دةتدد  با سدةتملبددص ستنددىسذ دةطاددى  دةرددتت، لددل   سدةسمىبددصه سهددسه بمطددت   ددىي   ثددذ دهددتلدتب بى  دة ددل ،

دةعتددسذ، س  ىلهددص دألنلددطص دة  نبددص، دة لددسلت سدإل دلته س ىإلضددىدص رةددا لةددت، هددسه بددتال  دةطددع  تط بددق   ددى ا دةرددتص 
 سدةتالب ، تالب  دةع ىل ةتا ب  دةرتصه

 
 240101199: (: المتطمب السابق0+3س.م )3تمريض رعاية المسنين،  2401029110
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هلم دة ى ت  تسدل  الس ى  عا لعىبص دة هنبا علةت نظلبى  س  ىهب  دةلب س ص ، ستنىمش دةتمبلد  دة هبسةس بص سدةن هبص 
 سعب بص تت ب  لعىبص ت لبضبص دىعلصهسدة لىعذ دة لت طص  ا لبص دةلب س ص، 

 
    0210102143  مدخل إلى تقانة المعمومات التمريضية، 3س.م )3+0(: المتطمب السابق:  240101191 أو متزامن

تلع  هلم دة ى ت علا ده  سدهت  د  تعنسةس بى دة الس ى  دت   ىلهدص دةت دلبض، سدةتالدب ، سدة تدسو ، سدإل دلته عدلةت تا دذ 
نظدل ددت علا  بى ت دإلة ى   ىةتلدءت سدةعتى ص ستعنسةس بى دة الس ى  سدة اىله سدة هىلد  دة ى ابص ةلطع  دةت لبضه أبضى دة

داىةبص سع ىءت ر دلت دة الس ى ،   دى ددت لةدت دهدتل ىع دة الس دى  ، سدةتردسذ علدا تتبدب  دة الس دى   دا دةد سلد  دة  تل دص 
سدةسثددىيق ست دد با دة الس ددى هس بددت  تتدد ب  ن ددىلج سنظلبددى  دةت ددلبض دة الس ىتبددصه س نىملددص دةتىنسنبددص دأل عمبددص سديمترددى بص 

 عنسةس بى دة الس ى هسدةثتىدبص سمضىبى دت   ىذ ت
 

 240101199(: المتطمب السابق: 0+3س.م )3، موضوعات خاصة في تقانة المعمومات الصحية 1010234920

دت دىل مدلدل  ددتسعبده ب عدا أا بهدىع   تد   دةلعىبدص دةردتبص  (CDSS)  ت  ص ةنظى   ع  دةتلدل دةهدلبلي هلم دة ى ت سدلت
علا دةا   دة  دبى دةهى ص   ى دت لةت: تتهبا نسعبدص دةلعىبدص سدةنتدىي  دةردتبص  علةت علا أهىس تتلبذ دة بىنى ، سدةترسذ

س تسدبل دةلضى ة ت   دةلعىبص دةتعىةبه تتلبذ لةت تتهبا دةع ىءت س  دضىدص دةادة تهنص، ست ن  دأل طىء سدألت دو دةهل بص، 
)تل  دددص دة الس دددى  دةهدددلبلبص ددددت  ثدددذ مىعدد ت دة ادددىله  CDSS سدة دددلبضه دهددد  ستطدددسبل دألندددسدع دةليبهددبص ذدةرددتبص 

دةتلدد بص، ست ددىعع  دةاتددىمبل، سدة  ددى ا دةتس بهبددصع، سبتددس   اددلض دةنتددىي  ةل هددت    دةنهددىيت، أس دهددت  د  دألنظ ددص  سا 
 ىهدت  د     سعدص  تنسعدص  دا  CDSS تط بدقمىع ت دة اىله دةتت بت  ديعت ى  علا يةص دةتال  ةتتلبذ دة بىندى  دةهدلبلبصه 

 .ص ت سةدي ه تدةدألهىهبص  ثذ: رملب  للق دة تسهط علا ل عص دإلنتلن ، أس دألنظ ص 
علددا دة  ددىهب  دةليبهددبص سأهددىةب  ع ددذ دةلعىبددص دةرددتبص  لددعذ عددى ، س ىرددص دددت نظدد  دة الس ددى    ددى ت ددى تلعدد  هددلم دةع

د  تعنسةس بدددددى دة الس دددددى  ع لبدددددى  سدا عىنبدددددى  دهدددددت  طسبل ، سأهدددددىةب تتلبذ ستهدددددى"ر دلت دةا لبدددددص" سدا عىنىت س طدددددلقدةردددددتبصه 
دهدت  د  أهدىةب  دةن ل دص دة ىردص،  ثدذ هلهدلص س سديترىي  ة ع  ر دلت دةا لبصه  ىإلضىدص رةا دألهس دةنظلبدص سدة  دىهب ، 

 . سدضبت دةهى صةلع  ىهت  د  أ سد  دةن ل ص دة نبص BPMNدةن ل ص )ت سبا ع أس أع ىذ EPC)دة س هص ع لبص دةت و 
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 لبالغينقسم تمريض صحة ا 
 اليوجد(:المتطمب السابق: 0+1س.م )1/نظري ،مقدمة في التمريض (0311100091) 

ته ه هلم دة ى ت دةا تالبه طع  دةهنص دألسةا دت دةت لبض   هنص دةت لبضه تسدل هلم دة ى ت ةلطىة  دألهس دة ه ص                 
ةاع ت، دةلعىبص دةت لبضبص دةلى لص، دةا ذ دة  ىعت، سأبضُى دةتت تات   علبهى  هنص دةت لبض  ثذ دإلتتلددبص، دةتسدرذ د

أ سدل دة  لض دة تتلهه هتهه  هلم دة ى ت دت دثلدء  الدص دةطع  عا دألس ا دأل عمبص سدةتىنسنبص ة هنص دةت لبض سدةتت 
 هتهىع  دةطل ص  تتضبل أن هه  ةبر تسد   لضبا  تتلدبا دت دة هتت ذه 

 
أو  أو متــزامن 229040211و أو متــزامن  229040212(:المتطمــب الســابق: 0+3س.م )3تمريض/نظــري ،أساســيات ال 9010122322

2901012230 
تتنىسذ هلم دة ى ت دة  ىهب  دألهىهبص ةال  س هنص دةت لبض، س  هس ت دةرتص سدة لض، سدة لس  ا دأل لدض، س ع ح  ا                 

ا  ت  ص دت دةتط بق دةتىنسنت سدأل عمت دت دة هنصه ع ى تتنىسذ هلم دة ى ت  طسد  تىلبخ  هنص دةت لبض سنلأتا،  ىإلضىدص رة
دةا لبص دةت لبضبص عا لبص  نظ ص سلى لص، س عأهىس ةلت عبل دإل  دعت، سأهلس  ةتذ دة لعلص، سدةت ىعذ  ت دة لضاه ع ى 

 تتبى ى  دة لضا دةرتبصهتت   دة الس ى  دةعىدبص عا دةتى ى  دألهىهبص ةإلنهىا ةل هىع ت دت تت ب  د
 

 .متزامن 2901012232أو متزامن 240101232(: المتطمب السابق: 3+0س.م)2، أساسيات التمريض/عممي  2401012310
تطسبل دة هىلد  دةت لبضبص دة  تل ص  ا  عذ دةت لب   د ذ   ت لد  دةعلبص، ع ى تهاا ةتطسبل  تتنىسذ هلم دة ى ت

ع طست تتضبلبص ةا لبص دةت لب  دةتتبتت  ىة هتل ا       سدة لدع  بص دةت لبضبص دةا ل  هىلد  دةطىة  دت تط بق
 دةرتبص، سلةت  ه ه تتتبق أعلا  هتسف  ا دةرتص ةل ل  سدةاىيلص سدة  ت ته

 
 . 240101231 ( : المتطمب السابق: 0+1س.م )1التقييم الصحي/ نظري ،  2401011240

  دألهىهددبص دةع  ددص ةتتبددب  رددتص دة ددل   لددعذ لددى ذ  ددعذ  لدتددذ دةتبددىت دة  تل ددص، تتنددىسذ هددلم دة ددى ت دة الس ددى  سدة هددىلد
 تبدددو بعدددسا دةتلعبددد  علدددا ع لبدددص   دددت دة الس دددى  س دة تدددص دةهدددلبلي دةلدددى ذ س دة دددنظ  ةلندددسدتت )دة هددد بص، دةن هدددبص، 

 هعا دةتىةص دةرتبص دةهةسبص دي ت ىعبص، دةلستبصع، س ا ث  بت  تتلبذ دة الس ى  س ت هبل دةنتىي  ست بب  أي دنتلده
 

 .أو متزامن 240101124(: المتطمب السابق: 3+0س.م )2،/ عمميالتقييم الصحي 3240101120
تتنددىسذ هددلم دة ددى ت  هددىلد  دةتتبددب  دةرددتت دةلددى ذ دددت دة  ت ددلد  دةتالب بددص ةلعلبددص، سدةتددت تتضدد ا دةنددسدتت دة هدد بص سدةن هددبص 

 لبص   ت دة الس ى   ا دة لبض ست هبلهى ست سبنهىه سدي ت ىعبص سدةلستبصه ع ى تتض ا ع 
 
أو  240101112أو متزامن و 240101123(: المتطمب السابق : 0+9س.م )9نظري،/ (2تمريض صحة البالغين ) 2901012192

 متزامن.
سديهت ى ص  ،تتنىسذ هلم دة ى ت دة  ىهب  سدة الس ى  دألهىهبص دةع  ص ةتت ب  لعىبص ت لبضبص لى لص ةل ل  دة ىةغ سعىيلتا

دة هبسةس بص سدةن هبص سدي ت ىعبص ةل ل  دة رى   تىي  تى ت أس    نص،  تبو بعسا دةتلعب  علا دة سل دة هنت ةل  لضص 
دءد  دةت لبضبص دةع  ص ةتتهبا ل س  ا ث  دةتبى   ىي  ،ةت طبط ةلا لبص دةت لبضبصس د ،دت ع لبص تتبب  سضت دة لبض

، س تتبب  دأل دء دةت لبضته  تبو بت  دةتلعب  علا دة رطلتى  دةط بص، دةتىي  دةلىياص، طلق دةتل بص سضت دة لبض
 هدة  تل ص س دإل لدءد  دةت لبضبص دة  تل ص
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 أومتزامن. 292101140و 124010119(: المتطمب السابق: 0+9س.م )9نظري،/ (1تمريض صحة البالغين ) 2901012193

سأهس دةلعىبص دةرتبص دةت لبضبص دةع  ص دت تىذ ة ل  دة ىةغ أس دة ها دةتت ترب  د دأل لدض لدهص  تتنىسذ هلم دة ى ت
ةل  لضص دت ع لبص تتبب  سضت  بعسا دةتلعب  علا دة سل دة هنتتبو  دةلعىبص دةتثبثصهدإلرى ص  ىأل لدض دةتت تهتس   

، س ةل لبض دةتلج سضتدةدءد  دةت لبضبص دةع  ص ةتتهبا ل س  ا ث  دةتبى   ىي  ،س دةت طبط ةلا لبص دةت لبضبص ،دة لبض
تتبب  دأل دء دةت لبضته  تبو بت  دةتلعب  علا دة رطلتى  دةط بص، دةتىي  دةلىياص، طلق دةتل بص دة  تل ص س 

 هضبص دة  تل صدإل لدءد  دةت لب
 

 2901012192أو متزامن 240101192(: المتطمب السابق : 9+0س.م )3، عممي/ (2تمريض صحة البالغين )  1240101190
 .متزامن

تتنىسذ هلم دة ى ت دةتط بق دةا لت ةل الس ى  دةنظلبص  ىهت  د   طسد  دةا لبص دةت لبضبص ةتتبب  ستل بص ست طبط ستن بدل 
بتتى هى دة ل  دة رى   ىةتىي  دةتى ت أس دة   ندصه ع دى تتندىسذ ديتتبى دى  دةليبهدبص دةع  دص ةلعىبدص دةلعىبص دةرتبص دةتت 

دة ددل  دة ددىةغ سدة هدداه ع ددى هددبت   ددا  ددعذ هددلم دة ددى ت ت سبدد  دةطىةدد    لرددص دةت ىعددذ س ديترددىذ ستتدد ب  دةلعىبددص دةرددتبص 
 دة تعى لص سدةلى لص ة  تله دة لضا  ى تعه ثتىدىته ه

 
 .متزامن 2901012193أو متزامن 324010119(: المتطمب السابق: 9+0س.م )3عممي،/(1تمريض صحة البالغين ) 9240101190

تتندددىسذ هدددلم دة دددى ت دةتط بدددق دةا لدددت ةل هدددىلد  دةتدددت دعتهددد هى دةطىةددد   دددا دة ىنددد  دةنظدددلي ةهدددلم دة دددى ت سدة طدددسد  دةا لبدددص  
ةل ل  دة ىةغ أس دة ها دت   تله أ ىعا تسد  م  ثذ دة هتلد بى  سدة لدعد  دةت لبضبص ةتت ب  لعىبص ت لبضبص سرتبص لى لص 

دةرددتبص س سل دة هددنبا، س ىرددص أمهددى  دةلعىبددص دةتثبثددص دبهددى، س لةددت  ددا  ددعذ دهددت  د  دةت عبددل دإل دد دعت س أهددلس  تددذ 
 دة لعلص دت تت ب  دةلعىبص دةت لبضبص دة تعى لصه

 
 ه290402112( : المتطمب السابق: 0+1س.م )1باثوفسيولوجي  ،  2401011120

بص سن س تتنىسذ هلم دة ى ت  دةاسد ذ دة د لبص سدة ىل بص دةتت ت ثل دت  ه  دة ل  سطلق تعب ا  اهى، سدة تمبلد  دةسلدثبص سديهت ى ى   دة نىع
 دألسلد ، سدةتمبلد  غبل دةط بابص أل ه ت دة ه  دة  تل ص، سعب بص تطسلهى سدهت ى ص دة ه  ةهىه

 
 .240102909و 240102921(: المتطمب السابق: 9+0س.م)3التدريب والتأقمم المهني،  9121240100

تتنىسذ هلم دة ى ت دةت لب  دةهلبلي دة هتتذ سدةلى ذ دت   تله أ ىعا دةت لب  دةا لت س ىرص دة هتل بى ، سلةت  ه ه 
  ى بهه   أع د ه  ع  لضبا/  لضى  أع ىء  ا   دة نبص دة الدبص سدة هىلد  دةت لبضبص دة  تل ص عن  دةطل ص تطسبل
 دةت لجه

 
 212924010و  240102909(: المتطمب السابق: 0+3س.م )3، العناية الحثيثة لمتمريض 2401019110

تتندددىسذ هدددلم دة دددى ت  لدهدددص دأل دددلدض دة طبدددلت سدة اتددد ت دةتدددت تردددب  دة دددل  دة دددىةغل دةط دددذ دةلضدددبت س دةط دددذ ضددد ا عىيلتدددا 
و بعسا دةتلعب  علا أهس دةلعىبص دةرتبص دةت لبضبص دةع  ص ددت تىةدص دإلردى ص  دىأل لدض دةتدت تهدتس   س  ت اا،  تب
 دةلعىبص دةتثبثصه
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 .240101199(: المتطمب السابق: 0+3س.م )3، تمريض الطوارئ 2401019130
د أهىهددبى  ددا نظددى  تددسدبل هددلم دة ددى ت تلعدد  علددا دة الدددص دةنظلبددص تددسذ دةت ددلبض دددت تددىي  دةطددسدلا دةتددت تلددعذ عنرددل 

دةلعىبص دةط بصه ته ه هلم دة ى ت رةا رعطىء دةطع  دلرص يعتهى  ده   تا ق دت ت لبض دةطسدلا س سل دة  لضص دت 
تل بددص ديتتبى ددى  دة  تل ددص ةل ددلبضه ستدد س  دةطددع   ىة الدددص دةتددت  ددا لددأنهى  هددىع ته  علددا تتدد ب  دةلعىبددص دةت لبضددبص 

طسدلا سدةعسدلو هسدء دت  بيص  ى م ذ دة هتل ا أس دت سضت دة هتل ا سعلةت دت تىي  دةعسدلوه  ع ىءت أثنىء تىي  دة
سهددسه تلدد ذ هددلم دةستدد ت ثعثددص أ دد دء ليبهددبص سهددت أهىهددبى  دةطددسدلا، سدإلهدداىدى  دألسةبددص دددت تددىي  دةطددسدلا سدةلعىبددص 

ت تدددىي  دةطدددسدلا سدةلعىبدددص دةت لبضدددبص ةتدددىي  دةت لبضدددبص ةلرددد  ص ددددت أ هددد ت دة هددد  دة  تل دددص ، سدإلهددداىدى  دألسةبدددص دددد
 دةطسدلا دةط بص دة ىرصه 

 
 .240103311و  240103331(: المتطمب السابق: 0+3س.م )3، تمريض السيطرة عمى األلم 2401019140

ى ت ته ه هلم دة ى ت رةا أا بت   ة تص عى ص عا دةتل بص سدة اىة ص دةلى لص ة   سعدص سدهداص  دا دضدطلد ى    ة دصهس ب
 الدددص  دةطددع   لعىبددص ر دلت دألةدد  س دةتضددىبى دة ترددلص   تددلت نهىبددص دةتبددىت  ددا  ددعذ دةتتبددب  دةددلدتت سدةت ىعددذ  ددت دة لضددا 

 ستن بص دة هىلد  دة ىرص  ا أ ذ تتهبا داىةبص دةلعىبصه
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 واألسرةوالطفل  قسم تمريض صحة األم
 .2901012193(: المتطمب السابق: 0+3س.م )3مريض، في الت وطرق األحصاء البحث العممي   2901032329

س هددتهلت ةح تددىو سنتىي ددا، ع ددى تتنددىسذ عب بددص ديهددت ى ت  ددا نتددىي  دة تددو دةال ددت  تتنددىسذ هددلم دة ددى ت  سل دة  ددلض ع ىتددو
 سدةت عبل دة نظ  دت تذ دة لعع  سأه بص لةت دت دةسدمت دةا لته

لت دةطىةدد  علددا دةت ببدد   ددبا طددلق  الدددص دةتتددىيق  ددت دةتلعبدد  علددا عب بددص بهدد ه  تتددسف هددلم دة ددى ت رةددا تطددسبل ستتدد بو مدد 
ة هنص دةت لبضه بلع  دة هىق علا دةا لبى  دة تثبص ، ديعت ىلد  دأل عمبص أل تىو دةت لبض ، د تبىل  د لدء دة تو دةال ت

هدديلص دة تددو، ترددى ب  دة تددو ، تتنبددى  دة لدعع ،  لد اددص دأل  بددى ، دألطددل دة  ىهب بددص سدةنظلبددص ، دة تمبددلد ، دة لضددبى ، أ
 أ ل دةابنى   طلق   ت دة بىنى  سدةتبىسه

س بلعد  هدلد دة هددىق أبًضدى علددا طدلق دةتتلبدذ دإلترددىيت عانردل أهىهددت ددت تط بدق طلبتددص دة تدو دددت دةت دلبض سدةلعىبددص 
إلتردىيبص دةسرد بص دةتبىهدبص ، دةردتبصه سبمطدت نظلبدص ديتت دىي  سدةتس بدت ، ستل دبص  بىندى  دة تدو  ىهدت  د  دألهدىةب  د

 .سد ت ىل دة لضبى   ىهت  د  رترىءد  دهتنتى بص
 
 240101199: المتطمب السابق: (0+3س.م)3، تمريض صحة األم واألسرة/نظري 2401033320

 ت ىعبدددص دي،دةاتلبدددص، دةاىط بدددص ،تتندددىسذ هدددلم دة دددى ت دة سدنددد  دة  تل دددص دة ددد ثلت ددددت تبدددىت دأل  س لضدددباهى   دددى دبهدددى دةن هدددبص 
سديمتردى بص ، سأهددس تتدد ب  دةلعىبددص دةرددتبص ةل ددلأت دةتى ددذ سأهددلتهى  ددعذ دتددلد  دإلن ددى  دة  تل ددص سدةلددى لص ة لتلددص  ددى م ددذ 
دةددسي ت، سدةددسي ت سدتددلت  ددى  ادد  دةددسي ته ع ددى تتضدد ا دة الس ددى  دةضددلسلبص دددت أهددىةب  تنظددب  دألهددلت سدة  ىعدد ت  ددبا دألت ددىذ 

 دةتلعب  علا أه  دةتضىبى دة تالتص  رتص دأل  س دألهلت س دةرتص دإلن ى بص  ىألل اه ت  سن سستطسل دة نبا
 

 .أو متزامن240103332السابق:  (:المتطمب9+0س.م )3، /عمميتمريض صحة األم واألسرة 1240103330
دةلعىبدص دةردتبص دألسةبدص  تتنىسذ هلم دة ى ت دهت  د  دة هىلد  دةضلسلبص دت تط بق  طسد  دةا لبص دةت لبضبص ستط بق   دى ا

ةح  س أهلتهى  عذ دتلد  دإلن ى  دة  تل صه علةتل  ا  عذ دة  لت دةا لبص دت أمهدى  دةنهدىيبص سدةتسةبد  س  لدعد  دأل س دص س 
   دةط سةص بعته  دةطىة    لد  دت دةانىبص دةسمىيبص س دةاع بص بهتث لهى دت دةانىبص  ىأل  سأهلتهىه

 
 .240101199(: المتطمب السابق: 0+3س.م )3، / نظرية الطفلتمريض صح 2401033120

تتنددىسذ هددلم دة ددى ت دة الدددص سدة هددىلد  دةع  ددص ةتتدد ب  دةلعىبددص دةرددتبص ةحط ددىذ سعددىيعته ،  تلهددبخ   هددس  دةع ددىءت دةرددتبص 
تددت تدد ثل علددا أ هدد ت سدة تىدظددص علبهددى س نددت دنتلددىل ستدد سو دأل ددلدض  هدد تًىه ع ددى تتنددىسذ دةعثبددل  ددا دة لددعع  دةرددتبص دة

دة هدد  دة  تل ددص ت اددًى ة لدتددذ ن ددس دةط ددذه س بددت  تتتبددق أهدد ده هددلم دة ددى ت عددا طلبددق دهددت  د  دةا لبددص دةت لبضددبص، نظلبددى  
دةن ددس س دةتطددسل، س ديت ىهددى  دةت بثددص دددت عددعج س ر دلت دةتددىي  دةرددتبص ةحط ددىذه ع ددى تتضدد ا  نىملددص  اددض دةتضددىبى 

 ذ: هسء دة اى لص س دإله ىذ دةتت بتالض ةهى دةط ذهدة ه بص س دي ت ىعبص  ث
 

 أو متزامن .331224010(: المتطمب السابق: 9+0س.م )3، / عمميتمريض صحة الطفل 1240103310
تتنددىسذ هددلم دة ددى ت دةتط بددق دةا لددت  ةل الس ددى  دةنظلبددص دة عتهدد ص دةع  ددص ةتتدد ب  لعىبددص رددتبص ست لبضددبص لددى لص ةحط ددىذ 

   د   طسد  دةا لبص دةت لبضبص ت اًى يتتبى ى  دةط ذ دة  نبص علا دةتتبب  دةلى ذ ةتىةتاهسعىيعته   ىهت
 0311100059أس 141905150أس  324010119(: المتطمب السابق: 0+3س.م )3النمو والتطور،  2401033330
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ةإلنهدىا دةتددت تهددىع  دةطل دص علددا تتبددب  تتندىسذ هددلم دة دى ت دة الس ددى  دألهىهددبص ةلن دس سدةتطددسل دددت دة لدتدذ دةا لبددص دة  تل ددص 
هتلدتب بى  دةت لبضبص دةتت ب عا  ا  عةهى دهتل د  دةرتص سدة تىدظدص ديسده  ع لبص دةن س سدةتطسل دةط بابصه ع ى تتض ا 

 علا دةن س سدةتطسل دةهلب ه
 

 أو متزامن 240103331(: المتطمب السابق:0+3س.م )3، تمريض القبالة 2401039330
م دة ددى ت دة الدددص دةاى ددص ةلت ىةددص دألهىهددبص ا دةتددت هتهددىع ه  علددا   ىلهددص دةتعدد  دةهددلبلي سع ددذ دددت    سعددص  ددا تتدد   هددل

دة لددق دةرتبص   ى دت لةت  دى م دذ س اد  دةدسي ت ، سعدلةت ددعا دةتادىسا  لدعذ دادىذ ةتا بد  نتدىي  نسعبدص ةل دلأت سدةلضدته هدلد 
اتبد  دةا دذ ، سدةلعىبدص  اد  دةدسي ت  ضدىع ى ه أبضدى، دعندا بلد ذ دةانىبدص  ىةط ت بل ذ سره دةت دذ عىةبدص دة  دىطل ،  دا ت

دةت لبضددبص أل ددلدض دة هددى  دةتنىهددلته  ددعذ  دد ت دةدد سلت، ستطلدد  أبضددى  ددا دةطددع  ة تى اددص دة ددلأت دددت   بددت أنتددىء دةت ددذ 
 .سدةسي ت سدتلت  ى  ا  دةسي ته سهلد بتطل  تضسل دة  ىض سدةسي ت

 
 أو متزامن 240103311(: المتطمب السابق:0+3س.م )3، الخداج وحديثي الوالدةتمريض  2401039130

تسدل  هدلم دة دى ت دة الس دى  دألهىهدبص س دة الددص دةنظلبدص سدةا لبدص إل دلت دةلعىبدص دةردتبص  ىتتبى دى  دألط دىذ تد بثت دةدسي ت 
دة سدةب  دة د    لدعذ  بد  سط بادت، سهدت تلعد   سدةلضت دت ست د  لعىبص دألط ىذ ت بثت دةسي ته  ىإلضىدص رةا تلعب هى علا

علا دإل دلت ، سدة ب بسةس بى دة لضدبص ستتبدب  دألط دىذ تد بثت دةدسي ت سدةلضدت دةلدلبا بادىنسا  دا  لدىعذ ردتبص تدى ت س   ندصه 
دة الضدبا س ا  با دة سضسعى  دةتت بل لهى دة رىيص ةحط ىذ ت بثت دةسي ت ط بابص، ن س دة نبا ستطسلم، تد بثت دةدسي ت 

ة طل أ لدض   تل ص، دةانىبص دةت لبضبص ةتد بثت دةدسي ت  دت  ادض دةتاد بع  ددت دة هدى  دةتن هدت، دةتلد  سدألسعبدص دة  سبدص، 
دة هى  دةهض ت ، سدة هدى  دةارد ت سدة هدى  دة دسةته س ط بادص دةتدىذ هدبت  دةتلعبد  أبضدى علدا  سدضدبت  تد  ت  ثدذ دةبلمدىا 

 ا دةهعلي س لىعذ دةتملبص، سديضطلد ى  دة ا بص سدةابس  دة لتبصهدةسةب ي سدةلضت  ا أ هى   لض


