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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 كمية التمريض/الجامعة الهاشمية
 الماجستير في التمريض برنامج-وصف المساقات

 
 مساقات قسم تمريض صحة المجتمع و الصحة النفسية

 (0+3س.م ) 3(، 1تمريض الصحة النفسية والعقمية المتقدم ) 070172018

األفراد مع التركّيز عمى التفكير المنطقي وتقديـ الرعاية الشاممة لألفراد والجماعات مع التأكيد عمى اإلطار اإلنساني لمتعامؿ مع 
التأكيد عمى كفاءة الممارسة التمريضية، وتيدؼ ىذه المادة أيضًا إلى دراسة مراحؿ التطور والنمو النفسي خالؿ فترة الحياة، 

الثقافية والِعرقية، والنواحي العالجية والدفاع عف األفراد والتعميـ والمعايير ، والعوامؿ االجتماعية و ةواالتصاؿ العالجي والتغذية الراجع
األخالقية والقانونية، ويركز ىذا المساؽ عمى اإلرشاد، تحقيؽ الذات وتنمية النفس، مع التطرؽ إلى طرؽ العالج النفسي التقميدية 

مريضية وتطوير الميارات الالزمة إلرشاد األفراد والمجموعات في والتكميمية، وبذلؾ سيتمكف الطمبة مف القياـ بأعباء العممية الت
 مؤسسات الرعاية النفسية والتعامؿ مع مجموعات مختمفة مف األشخاص الذيف يعانوف مف اضطرابات نفسية وعقمية.

 
 (070172018(، م. س.)0+3س.م ) 3(، 2تمريض الصحة النفسية والعقمية المتقدم ) 070172118

فرصًا لتطوير خبراتيـ التمريضية لمتعامؿ وتقديـ الرعاية التمريضية لألفراد والعائالت، حيث يزود ىذا المساؽ الطمبة  سيكتسب الطمبة
بفرص عديدة لتطبيؽ الجوانب النظرية لمساقات الصحة النفسية وحؿ األزمات في أماكف التدريب العممي، وسيتمكف الطمبة مف 

الزمة لتقييـ المرضى النفسييف مف خالؿ تتبع التاريخ المرضي، وتقييـ الحالة النفسية والعقمية تطوير مياراتيـ الفكرية والنفسية ال
 تلممرضى، وسيكوف بإمكاف الطمبة أيضًا تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا لتطوير خطة رعاية لممرضى الذيف يعانوف مف اضطرابا

البيئة االجتماعية والثقافية والمادية والسياسية عمى تقديـ الرعاية  نفسية، وسوؼ يتـ إتاحة الفرصة لمطالب لتقييـ كيفية تأثير
 التمريضية مف النواحي النفسية والعقمية.

 
 (070172118(، م. س.)0+2س.م ) 2(، 3تمريض الصحة النفسية والعقمية المتقدم ) 070172218

التي تقدـ الرعاية النفسية وتطوير الجانب العممػي مػف ىػذه  الرعاية النفسية المتقدمة التي يقدميا الكادر التمريضي في شتى المؤسسات
المفػػػاىيـ والقضػػػايا المتعمقػػػة بمجػػػاالت الصػػػحة النفسػػػية والعقميػػػة عمػػػى الرعايػػػة ىػػػي أىػػػـ مرتكػػػزات ىػػػذا المسػػػاؽ، وتركػػػز ىػػػذه مرتكػػػزات 

اض نفسػية، وتتػػيذ ىػذا المسػػاؽ المتخصصػة وكػذلؾ تحسػػيف وتطػوير الرعايػػة النفسػية والعقميػة لممرضػػى الػذيف يعػػانوف مػف مشػاكؿ وأمػػر 
لمطمبػة اسػتخداـ المفػاىيـ النظريػة لبنػػاء الميػارات الطالبيػة لرعايػة المرضػػى والعػائالت والمجتمػع مػف الناحيػػة النفسػية مػع التركيػز عمػػى 

قايػػة مػػف بعػػض اإلعػػتالالت التػػي تصػػيب المجتمػػع مػػع التطػػرؽ إلػػى مفػػاىيـ الوقايػػة مػػف األمػػراض النفسػػية والعقميػػة والتركيػػز عمػػى الو 
األمراض النفسية وعالج المرضى الذيف يعانوف مف حاالت مزمنػة ومستعصػية فػي المؤسسػات النفسػية والعقميػة مػع التركيػز عمػى إدارة 
الحالػػة، ىػػذا وسػػيكوف لمفئػػات األقػػؿ حظػػًا قسػػطًا وفيػػر فػػي حمقػػات نقػػاش ىػػذا المسػػاؽ حيػػث ستسػػنذ الفرصػػة لمطالػػب لتوسػػيع قاعػػػدة 
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حقػػوؽ ومسػػؤوليات ىػػذه الفئػػات األقػػؿ حظػػًا أو الفئػػات التػػي ال تقػػدـ ليػػا الرعايػػة النفسػػية والعقميػػة معمومػػاتيـ فيمػػا يتعمػػؽ ب

بالشػػكؿ الصػػحيذ وتضػػمف ىػػذه الفئػػات األطفػػاؿ الػػذيف يتعرضػػوف إلػػى التحػػّرش الجنسػػي والسػػجناء والنسػػاء المػػواتي يعػػانيف مػػف الضػػرب 
 المبرح مف األزواج واآلباء.

 
  (070370218(، م. س.)0+2س.م ) 2التطبيقي، اإلحصاء الحيوي  070173118

المواضيع المتخصصة في اإلحصاء الحيوي التطبيقي مثؿ: تصنيؼ وتبويب المعمومات، االحتماالت، توزيع واختيار عينة الدراسة 
أكثر، تحميؿ وعمؿ الدراسات اإلحصائية المناسبة، طرؽ تحميؿ المعمومات الرقمية والتصنيفية، مقارنة الخطر بيف مجتمعيف آو 

، تطبيقات المصطمحات اإلحصائية (non-parametric)التبايف ومعامالت االرتباط واالرتداد، وطرؽ تحميؿ المعمومات غير المترية 
 وطرؽ الحوسبة اإلحصائية. والمالحظات الرياضية وتفسيراتيا والمنيج اإلحصائي

 

 (070370218(، م. س.)0+3س.م ) 3عمم الوبائيات،  070173218
، التطور التاريخي لعمـ الوبائيات، ضاألسس والوسائؿ المتقدمة لعمـ الوبائيات ومجاالتو التطبيقية في مجاالت الصحة العامة والتمري

االستدالؿ السببي، وتصميـ وسائؿ قياس حدوث األمراض وارتباطاتيا، عمـ الوبائيات التطبيقي، طرؽ الكشؼ عف األمراض، 
 .أىـ ركائز ىذه المادةىي مف ات الوبائية الدراس

 

 (0+3س.م ) 3االرتقاء بالصحة والوقاية من األمراض،  070173318
تعريفات الصحة المختمفة مع التركيز عمى طرؽ االرتقاء بالصحة والوقاية مف األمراض في إطار التأثيرات المختمفة مثؿ التأثيرات 

اإلسياـ في االرتقاء بالصحة والوقاية مف األمراض مثؿ بناء السياسات  االجتماعية والبيئية، وتركز ىذه المادة عمى كؿ ما مف شأنو
 .  ةالصحي

 
 (8+2س.م ) 3الممارسة المتقدمة في تمريض صحة المجتمع،  070173418

الخدمات المختمفة في مناطؽ متعددة في المجتمع وحسب الفئات المجتمعية مف حيث الوقاية والعالج والتأىيؿ، ويركز ىذا التدريب 
العممي عمى تقديـ ىذه الخدمات في منظمات صحية محمية )حكومية و غير حكومية( وعالمية، إدارة الحاالت التي ترد لممؤسسات، 
 تطبيؽ النظريات التمريضية المجتمعية، ومعرفة كيفية التخطيط لعمؿ مشاريع مجتمعية لرفع المستوى الصحي لمفئات المستيدفة.  

 
 (070173418و  070173118(، م. س.)24+1س.م ) 4ي، التدخل المجتمع 070173518 

إرشاد الطالب لعمؿ مشروع بحثي حسب المنيج العممي لمعالجة قضية مجتمعية، حيث سيساعد الجانب العممي ليذه المادة الطمبة 
 الحالة.إدارة مع التركيز عمى عمى إف يقوموا باختيار مراكز تدريب تتوافؽ مع المشروع البحثي الذي اختاروه 

 
 (0+2س.م ) 2، في النظام الصحيالقضايا األخالقية والقانونية  070176118

ربػػط مبػػادئ ونظريػػات األخػػالؽ بالتحػػديات التػػي تواجػػو قطػػاع الخػػدمات الصػػحية بشػػكؿ عػػاـ، وعػػرض العوامػػؿ القانونيػػة وتأثيرىػػا عمػػى 
مميػة اتخػاذ القػرار األخالقػي، وتفّحػص التغّيػرات التػي تطػرأ فػي القرارات األخالقية في الممارسة العممية، اإلشكاالت والتي تؤثر عمػى ع

 الرعاية الصحية وأثرىا عمى اختصاصي التمريض ودورىـ كممارسيف ألخالقيات المينة. 
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 ( 0+2س.م ) 2، ةيالصح اتسياسالنظام الرعاية و   070176218

مثؿ طرؽ وأساليب ونظريات القيادة واإلدارة التي  لمرعاية الصحية متنوعةالمفاىيـ مف خالؿ التركيز عمى الإدارة المؤسسات الصحية 
السياسات العامة التي التركيز عمى  مع رة الرعاية الصحية، تطوير التطبيقات اإلدارية في مجاالت الصحةاتحتاجيا المؤسسات إلد

 .ةوالدولية واإلقميمي ةالوطني ياتة عمى المستو يلصحارعاية المف الممكف أف تدعـ مؤسسات خدمات 
 

 (070176218و 070176118(، م. س.)8+3س.م ) 4:(1المتقدمة ) ةالقيادة واإلدارة التمريضي  070176318
تحميؿ ودراسة المفاىيـ والتطبيقات المتقدمة لمقيادة واإلدارة التمريضية، وطرؽ إدارة الرعاية الصحية والتمريضية وذلؾ ضمف 

األخرى، ومف المفاىيـ التي تركز عمييا ىذه المادة توزيع الموارد واالستغالؿ األمثؿ ليا، إطار مجتمعي وتعاوني مع الميف 
 إدارة األنظمة الصحية والتمريضية المختمفة مع التركيز عمى تحسيف مخرجات العممية التمريضية لألفراد والمجتمعات.

 
 ( 070176318. س.)(، م8+3س ) 4، (2المتقدمة ) ةالقيادة واإلدارة التمريضي 070176418

دارة الجودة  تطبيؽ المفاىيـ القيادية واإلدارية التمريضية بالتعاوف مع جميع أفراد الفريؽ الصحي مع التركيز عمى إدارة األفراد وا 
 واألدوار المينية المختمفة، عممًا أف إدارة الحالة ىي مف أىـ مرتكزات ىذه المادة.

 
و  070176318، م. س.)(16+ 2س.م ) 4: القيادة واإلدارة في التمريضي مفاهيم وتطبيقات متقدمة ف  070176518

070176418) 
دارييف ذوي مينية عالية وذلؾ مف خالؿ التركيز عمى العديد مف المفاىيـ والتطبيقات القيادية واإلدارية والتي  تحضير قيادييف وا 

لقيادية واإلدارية المختمفة، التخطيط االستراتيجي، إدارة لـ تركز عمييا المواد األخرى بشكؿ رئيسي مثؿ: المبادئ واألنماط ا
دارة النزاعات.   الموارد، إستراتيجيات اتخاذ القرار وحؿ المشكالت، القوة، التحفيز، السموؾ التنظيمي، التغيير المخطط، وا 

 

  (0+3) .مس 3 ،في التمريضدارة تكنولوجيا المعمومات ا 070176618
واستخداـ الممفات االلكترونية مف قبؿ الفريؽ التمريضي، ممفات المرضى االلكترونية، استخداـ لغة عالمية إدارة المعمومات 

 موحدة فيما يتعمؽ بمرتكزات العممية التمريضية، وطرؽ اتخاذ القرار باستخداـ التكنولوجيا.
 

 (0+3س.م ) 3ادارة المعمومات واتخاذ القرارات في التمريض،  070176818
في نظريات وطرؽ القيادة واإلدارة في التمريض عمى مختمؼ مستوياتيا، طرؽ االتصاؿ، حؿ المشكالت، التحفيز، مقدمة 

 التفويض، حؿ األزمات، عممية التغير، قانوف العمؿ والنظـ اإلدارية، جودة األداء الميني، اتخاذ القرار.
 
 (070271318و 370307018و 070370218م. س.)، (0+3س.م ) 3مشروع البحث،  070179718

يركز فيو الطالب عمى الجانب التطبيقي والذي يتـ في مسار االختصاص الذي يختاره الطالب،  ىذه المادةإجراء مشروع بحث في 
 .عممًا بأف كؿ المشاريع تتطمب مف الطالب تقديـ ممخص عف البحث وتسميـ تقرير نيائي
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 صحة البالغيـن تمريض قسممساقات 

 

 (3+0س.م )  1 (1تدريب سريري متخصص ) 070273718

القياـ بالعممية التمريضية وتطوير الميارات الالزمة لألفراد في مؤسسات الرعاية الصحية والتعامؿ مع مجموعات ييدؼ المساؽ إلى 
صاتيـ والمراكز المتخصصة تبعًا لتخصوحدات السيتدرب الطمبة في . مختمفة مف األشخاص الذيف يعانوف مف اضطرابات صحية

 التطرؽ إلى مفاىيـ التشخيص األولي و الوقاية مف األمراض . الى المساؽ كذلؾ ييدؼ المختمفة. 
 

 (3+0س.م )  1 (2تدريب سريري متخصص ) 070273818

الطمبة أيضًا وسيكوف بإمكاف  بناء الميارات التمريضية لالفراد و العائالت الذيف يعانوف مف االمراض الحادة و المزمنة.ييدؼ المساؽ إلى 
 .مختمفة تبعًا لتخصصات الطمبة صحية تالتي تـ جمعيا لتطوير خطة رعاية لممرضى الذيف يعانوف مف اضطرابا تحميؿ البيانات

 

 (6+0س.م )   2 (3تدريب سريري متخصص ) 070273918

والعائالت مف جميع النواحي الصحية مع التركيز عمى  والمجموعاتبناء الميارات التمريضية  لرعاية المرضى ييدؼ المساؽ إلى 
 الحاالت المعقدة و المتقدمة.  

 

 (0+2س.م )  2اسس نظريات التمريض،   070271318
النظريات التمريضية التي تطبؽ خالؿ التدريب العممي لرفع الكفاءة المينية لمطمبة وتطوير أدوات التقييـ والتشخيص ليتمكف 

 استخداميا أثناء تعامميـ مع المرضى.الطمبة مف 
 
 (0+3)س.م   3عمم أدوية متقدم،  070273118

عمـ األدوية السريري والمعالجة باألدوية وتطبيقاتيا أثناء ممارسة التمريض المتخصص في المستشفيات والمراكز الصحية وفي 
الفسيولوجية لألدوية واالعتبارات الخاصة لوصؼ الدواء أيضًا في العمميات البيولوجية واالستجابات  ىذه المادةالمجتمع، وتبحث 

 لألطفاؿ والنساء وكبار السف. 
 
 (0+2س.م ) 2الباثوفسيولوجي المتقدم،  070273218

وتقديـ أجيزة الجسـ المختمفة مف ناحية العمميات الفسيولوجية والتغيرات المرضية التي تؤثر عمى اإلنساف في الصحة والمرض، 
المعرفة العممية المتعمقة والمتعمقة بالحاالت الفسيولوجية التي يتـ التعامؿ معيا سريريًا، وبالتالي تشكؿ األساس التخاذ القرارات 
جراءات المعالجة، ويتـ أيضًا ربط التغييرات المتعمقة بالمرحمة العمرية بالتشخيص والعالج.   المتعمقة بالفحوصات التشخيصية وا 

 
 (3+0س.م ) 1المتقدمة، ليب التقييم الصحي اسا 070273318

المعرفة النظرية والميارات الالزمة إلجراء التقييـ الصحي المنظـ لألفراد في مراحؿ حياتيـ المختمفة، وتوثيؽ نتائج الفحص 
جراء ميارات الفحص   المتقدـ.  السريريالسريري بشكؿ مناسب، أخذ التاريخ الصحي لممريض بشكؿ شامؿ وا 
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 ( 0+3س.م ) 3 ،(1تمريض صحة البالغين المتقدم ) 340702718

المحافظة عمى الصحة وعمى العناية باألفراد المصابيف باألمراض المختمفة في مراحؿ عمرية، تشخيص الحاالت ومعرفة 
وحدات العناية اإلجراءات المناسبة ليذه الحاالت مع التركيز عمى سبؿ الوقاية واالرتقاء بالصحة، ىذا وسيتدرب الطمبة في 

 بالحاالت الحادة والمراكز الصحية األولية.
 

  (070273418، م. س.)(0+3س.م ) 3(، 2تمريض صحة البالغين المتقدم ) 070273518
تطبيؽ الميارات التمريضية لممرضى والمصابيف بحاالت خطرة ومعقدة مع التركيز عمى كيفية حدوث المرض ومسبباتو، 
تشخيص والتعامؿ مع الحاالت الدقيقة مثؿ أمراض الجياز الدوراني وأمراض الجياز التنفسي، لذلؾ سيتدرب الطمبة في 

 الوحدات الخاصة والعناية المركزة. 
 

  (070273518م. س.) ،(0+2س.م ) 2(، 3يض صحة البالغين المتقدم )تمر  070273618
آخر المستجدات في البحث  العممي واستخداميا في مع التركيز عمى تطبيؽ النظريات والبحث العممي في العناية التمريضية 

ممي المتعمؽ بو في وحدات العناية التمريضية، وسوؼ يختار الطالب موضوع يرغب في معرفة المزيد عنو ويقـو بالتدريب الع
 .إدارة الحالةالعناية بالحاالت الحادة والحثيثة مع التركيز عمى 

 
 (0+3س.م ) 3(، 1)تمريض السرطان المتقدم  070275118

الييكؿ األساسي لبناء وربط وتضميف وتطبيؽ نظريات التمريض الخاصة بعمـ األوراـ في التطبيؽ العممي والذي سيتـ مع 
يعانوف مف األوراـ ويتمقوف العناية في وحدات األوراـ أو المستشفيات أو المراكز الطبية، ومف الجدير ذكره أف المرضى الذيف 
 ُيعطي الطالب الفرصة لمبدء بدوره كممرض مختص.  يذه المادةالجزء العممي ل

 
 (070275118(، م. س.)0+3س.م ) 3(، 2ن المتقدم )تمريض السرطا 070275218

عادة تقييـ المشاكؿ المرافقة العالج الطبي وا لتمريضي ألعراض وأنواع السرطانات مع التركيز عمى تشخيص وتقييـ وتنفيذ وا 
عمى ف والمحتمؿ لممرض والمتعمقة بالعالج مف السرطاف، التأىيؿ والعناية النيائية، وسيطبؽ الطمبة المعمومات المتعمقة بالسرطا

يتمقوف العناية في وحدات األوراـ أو أقساـ المستشفى والمراكز الطبية، الجزء  مجموعة مف المرضى المصابيف باألوراـ والذيف
 يعطي الطالب الفرصة لمبدء بدوره كمعمـ ومستشار ومنسؽ. يذه المادةالعممي ل

 
 (070275218، م. س.)(0+2س.م ) 2(، 3المتقدم )تمريض السرطان  070275318

موقاية مف السرطاف والدور المرافؽ الختصاصي تمرض السرطاف في الصحة الوقائية طرؽ األولية والثانوية لفحص عميؽ لم
لممرضى  واستخداـ ما توصمت إليو األبحاث العممية أثناء القياـ بالرعاية التمريضيةإدارة الحالة والتمطيفية مع التركيز عمى 

يعطي الطالب الفرصة  يذه المادةالذيف يتمقوف العناية في وحدات األوراـ أو أقساـ المستشفى والمراكز الطبية، الجزء العممي ل
 لمبدء بدوره كممرض متخصص في السرطاف.
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 (0+3س.م ) 3تحميل وبناء برامج المعمومات في التمريض،  070276718

مة في التمريض والقطاع الصحي، حيث سيحمؿ الطالب عممية اختيار، بناء، استخداـ، وتقييـ بناء البرامج االلكترونية المستخد
برامج المعمومات الصحية باستخداـ الييكؿ التحميمي المناسب، طرؽ تحسيف البرامج االلكترونية بناًء عمى طرؽ التحميؿ 

سرية  معالـ وخصائص البرامج التي تعنى بتوفيرالمختمفة مع البحث عف تطبيقات واستخدامات البرامج المتطورة، وتحميؿ 
 المعمومات.  

 
 (أو متزامن 070276718م. س.)، (0+3س.م ) 3تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في التمريض،  070277118

المفاىيـ األساسية والمتقدمة في تكنولوجيا معموماتية التمريض، تطبيقات وتكنولوجيا المعمومات، القضايا المتعمقة بالمعموماتية، 
تطبيقات التكنولوجيا، النظريات األساسية المستخدمة في معالجة المعمومات، دور الممرض /الممرضة المتخصص في 

قية في جمع واستعماؿ المعمومات المتوفرة في القطاع الصحي والتركيز عمى استخدامات تكنولوجيا المعمومات، القضايا األخال
 الكمبيوتر لتوثيؽ المعمومات وتقييـ استخدامات التطبيقات اإللكترونية . 

 

 

 ( 070276718(، م. س.)0+3س.م ) 3ادارة مشاريع تكنولوجيا المعمومات،  070277218
ميارات إدارة تكنولوجيا معموماتية التمريض، والتخطيط االستراتيجي لتطبيقات خصائص المؤسسات الصحية واكتساب 

واستخدامات تكنولوجيا المعمومات، استخداـ البحث العممي في تكنولوجيا المعمومات، المحافظة عمى سرية المعمومات، فيـ 
مومات، المفاىيـ األساسية لمعالجة سياسات المؤسسات الصحية، والمراحؿ األساسية في تطبيقات مشاريع تكنولوجيا المع

المعمومات واالستخدامات المثمى لممعمومات مف خالؿ استخداـ أسموب حؿ المشكالت والحاالت الدراسية والدراسات الميدانية 
 تكنولوجيا المعمومات التمريضية والصحية.  عوتقييـ مشاري

 
 أو متزامن(   070277118(، م. س.)0+2س.م ) 2معالجة المعمومات واستخدام النظم المعموماتية،  070277318

استخداـ نظـ المعمومات بيدؼ معالجة المعمومات المتعمقة بالعناية التمريضية والصحية، استخداـ النظـ المعموماتية، بناء نظـ 
التمريضية باستخداـ النظـ معموماتية، تحميؿ المعمومات المتوفرة في النظـ المعموماتية، اإلجابة عمى أسئمة بحثية متعمقة بالعناية 

المعموماتية، معالجة المعمومات االلكترونية المتوفرة في النظـ المعموماتية وعمى متطمبات توثيؽ المعمومات التمريضية باستخداـ 
 "المغة المعيارية".    

                                

و  070277218( م. س.)16+0س.م ) 2(، 1والبرامج اإللكترونية )التطبيق العممي لتكنولوجيا معموماتية التمريض  070277418
070277318 ) 

استخداـ النظريات المتعمقة بتحميؿ وبناء برامج معموماتية التمريض وتقييـ ىذه البرامج مف خالؿ تقييـ أثر استخداماتيا عمى 
بيقات واستخدامات وتقييـ ىذه النظـ ومعرفة صحة المريض ومينة التمريض وأىداؼ المؤسسة الصحية واستراتيجياتيا، فيـ التط

وتقييـ المعمومات المتوفرة في البرنامج، وستتاح الفرصة لمطمبة لممشاركة في التخطيط، البناء، تطبيؽ، استخداـ، وتقييـ مشاريع 
 تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في الحقؿ التمريضي والصحي . 
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( م. 16+0س.م ) 2(، 2عموماتية التمريض والبرامج اإللكترونية )التطبيق العممي لتكنولوجيا م 070277518
 ( 070277418س.)

التطبيقات المختمفة لتكنولوجيا المعمومات المستخدمة في التمريض والحقؿ الصحي، تقييـ نتيجة وفعالية استخداـ برنامج 
تكنولوجيا المعمومات، تطبيؽ طريقة المشاىدة العممية الستخداـ حقيقي لمبرنامج ، وسيعمؿ الطالب مع الشركة المصممة لمنظـ 

لتقييـ خصائص استخدامات البرنامج والقتراح طرؽ أفضؿ لمعالجة المعمومات بناًء عمى نتيجة  المعموماتية والبرامج االلكترونية
 أسموب المشاىدة المطبؽ عمى مستوى المستخدـ لمبرامج. 
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 قسم صحة األم واألسرة والطفلمساقات 

 (0+3س.م ) 3الطرق اإلحصائية،  070370218
عمى البحث العممي بشقيو  المجاالت الصحية المختمفة مع التركيزمي في التحميؿ اإلحصائي في تطبيؽ البحث العم استخداـ

اإلحصائية المختمفة مثؿ النظرية األساسية لتوزيع االحتماالت  والتطبيقاتعمى المبادئ  ىذه المادةتركز ي والنوعي، و الكمّ 
 وقياس الدالالت اإلحصائية.

 
 أو متزامن( 070370218س.) (، م.0+3س.م ) 3، التمريض العممي فيالبحث  070370318

 جالخطوات العممية المتقدمة التي يتـ إتباعيا عند إجراء الدراسات ذات الصمة بعمـ التمريض مع التركيز عمى كيفية استخرا
 القواعد البيانية واستخداـ األساليب المتقدمة في البحث العممي، والتركيز عمى التحميؿ الدقيؽ لمدراسات البحثية المنشورة.

 
 (0+3س.م ) 3، في التمريضمعاصرة قضايا  070376281

مناقشػػة ومعالجػػة مختمػػؼ القضػػايا التمريضػػية المعاصػػرة دوليػػًا ومحميػػًا ىػػي أىػػـ ركػػائز ىػػذا المسػػاؽ، حيػػث يػػتـ مػػف خػػالؿ ىػػذا 
السياسػية، المساؽ تعريؼ وتوضيذ وتحميؿ قضايا معينة فػي التمػريض أو الرعايػة الصػحية مػف النػواحي التاريخيػة، االجتماعيػة، 

الوراثية، القانونية واألخالقية، وبالتالي فإف ىذا المساؽ يطور معمومات الطالب ويزيد فيمو لطبيعة مينة التمريض ونظـ الرعايػة 
 الصحية.

 
 (0+3) س.م 3 (،1)تمريض صحة األم والمرأة المتقدم  070377118

األمراض والمشاكؿ الصحية الطبيعية والمتوسطة الخطورة التي تواجو المرأة الحامؿ وغيػر الحامػؿ وطػرؽ عالجيػا وتقيػيـ النسػاء 
 الحوامؿ وغير الحوامؿ وتطبيؽ المداخالت التمريضية لممرأة الحامؿ حماًل سميمًا، والحامؿ التي تعاني مف مشاكؿ صحّية.  

 
 (070377118(، م. س.)0+3)ساعات معتمدة  3 ،(2مرأة المتقدم )تمريض صحة األم وال 070377218

األمراض والمشاكؿ الصحية عالية الخطورة التػي تواجػو المػرأة الحامػؿ وغيػر الحامػؿ مػع تطبيػؽ نمػوذج العائمػة المركزيػة الشػامؿ 
 تمريضية. كنموذج لمرعاية الصحية باإلضافة إلى تطوير ميارات التفكير اإلبداعي والتعميـ والقيادة ال

 
 (070377218، م. س.)(0+2) س.م 2 ،(3تمريض صحة األم والمرأة المتقدم ) 070377318

تقديـ الرعاية التمريضية المتقدمة مف خالؿ العناية بالنساء في المراحؿ العمرية و تطبيؽ شامؿ لصقؿ الميارات التمريضية 
ومعالجة الحاالت الصحية الطبيعية والمتوسطة الخطورة العممية البحثية واستخداـ األدلة  إدارة الحالةالمختمفة مع التركيز عمى 

 وعالية الخطورة في الحمؿ، الوالدة، فترة ما بعد الوالدة، الطفؿ الرضيع، البموغ، المراىقة، سف األمؿ. 
 

  (0+3)س.م  3(، 1) المتقدمصحة األطفال تمريض   070378118
ومنع  المعرفية والعاطفيةو  النفسية، االجتماعيةالمحافظة والنيوض بصحة الطفؿ وتطويرىا في إطار األسرة مف جميع النواحي 

 والتعامؿ مع مختمؼ المشاكؿ الصحية الشائعة وطرؽوحتى فترة البموغ،  اإلخصابمف فترة األمراض المتعمقة بالطفولة وذلؾ 



9 

 
، مراكز العيادات الخاصة اليومية الصحية، المستشفيات،عممي في المراكز ال مع التركيز عمى التطبيؽعالجيا 
 ، المدارس، حضانات األطفاؿ وغيرىا.التأىيؿ

 
  (070378118)م. س.، (0+3)س.م  3(، 2)المتقدم تمريض صحة األطفال   070378218

، واكتساب الميارة العالية مف وحتى فترة البموغ األطفاؿ مف فترة الوالدة يتعرض ليا الشائعة والحادة التي طرؽ معالجة األمراض
خالؿ التدريب الميداني وتقديـ العناية التمريضية المباشرة لممرضى وممارسة أدوار التمريض المختمفة في الرعاية المقدمة 

 في مختمؼ أماكف التدريب. مف خالؿ التعاوف مع الطاقـ الصحيلألطفاؿ 
 

 (070378218)م. س.، (0+2)س.م  2(، 3) المتقدمتمريض صحة األطفال  070378318
 قادريف الطمبةيكوف تطبيؽ شامؿ لصقؿ الميارات التمريضية وتقديـ الرعاية لمحاالت المرضية الحثيثة وعالية الخطورة، ىذا وس

لمكثؼ بيف عمى تحميؿ المعمومات واستخداميا في العممية التمريضية وعمى تطبيؽ الميارة التمريضية مف خالؿ التفاعؿ ا
دارة الحالة. تالممرضيف والممرضا  والمرضى وتقديـ العناية التمريضية الشاممة وا 

 


