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 الجامعـــة الهاشميـــة
 الخطة الدراسية لكمية التمريض

1028-1010 
 

 -متطمبات الحصول عمى درجة البكالوريوس في عمم التمريض :
 مائية  (137عميم التميريض درا ية    تخصيص الحد األدنى لمحصول عمى درجة البكالوريوس فيي

  اعة معتمدة بنجاح وفق تعميمات ىذه الخطة. وثالثون ةبع و 
 عميم التميريض  تخصيص ُتوزع ال اعات المعتمدة المطموبة لمحصول عمى درجية البكيالوريوس فيي

  -كما يمي:

 

 عدد الساعات المعتمدة المتطمبات
 16 . متطمبات الجامعة2

 21                        إجبارية -أ          
 24 اختيارية -ب         

 12 . متطمبات الكمية1
 12                        جباريةإ -أ          

 73 . متطمبات التخصص2
 61                        إجبارية -أ          
 21 اختيارية -ب         

 2 . مادة حرّة3
 226 المجموع
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 مدلول منزلة العشرات في أرقام المواد
 

 رمز المجال عنوان مجال التخصص

 0 تمريض الصحة النف ية

 2 مريض صحة المجتمعت

 1 التدريب والتأقمم الميني

 2 أ ا يات التمريض

 3 تمريض صحة البالغين

 4 القيادة واإلدارة في التمريض

 5 تمريض صحة األم واأل رة

 6 تمريض صحة الطفل

 
 :مثـــال

 
 3733361 األم واأل رة "نظري"تمريض صحة 

0 6 0 2 2 5 2 

 التسمسل المجال المستوى القسم الكمية

 
 رموز األقسام
 الرقم القســم

  .1 تمريض صحة المجتميع والصحة النف ية

  .2 تمريض صحة البالغين

  .3 تمريض صحة األم والطفل واأل رة
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 (  بع وعشرون  اعة معتمدة، موزعة عمى النحو التالي:27  :أواًل: متطمبات الجامعة

 اثنتا عشرة  اعة معتمدة وىي:( 12  اإلجبارية:أ. 

 اسم المادة قم المادةر 
الساعات  الساعات األسبوعية

 المعتمدة
 المتطمبات السابقة

 عممي نظري

 --- 3 - 3 عموم ع كرية 3111434117

 --- 3 - 3 تربية وطنية 3111434118

 3 - 3 لغة عربية 3121631131

 امتحان م توى في المغة العربية
أو  (2113399أو 111435398 

 3121631399مادة ا تدراكية 

 3 - 3 لغة إنجميزية 3121632131

 امتحان م توى في المغة اإلنجميزية
أو  (2123399أو 111435399 

 3121632399مادة ا تدراكية 

 
 :( خمس عشرة  اعة معتمدة، يختارىا الطالب من المواد الواردة في القائمة التالية15 ب. االختيارية: 

 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات  سبوعيةالساعات األ

 المعتمدة
 المتطمبات السابقة

 عممي نظري

 - 3 - 3 اإل الم وقضايا العصر 3111434113

 - 3 - 3 فكر إ المي 3111434111

 - 3 - 3 القدس تاريخ وحضارة 3111434112

 - 3 - 3 مبادئ الفن والجمال في األدب 3111434113

 - 3 - 3 تاريخ األردن وحضارتو 3111434114

 - 3 - 3 لغة عربية تطبيقية 3121631135

 - 3 - 3 لغة إنجميزية تطبيقية 3121632132

 - 3 - 3 ترجمة فنية 3121632133

 - 3 - 3 المغة االيطالية 3141633131

 - 3 - 3 الطالب والجامعة 3111434131

 - 3 - 3 مدخل إلى عمم النفس 3111434132

 - 3 - 3 ميارات الحياة 3111434133

 - 3 - 3 األ رة وتربية الطفل 3111434134
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 اسم المادة رقم المادة
الساعات  الساعات األسبوعية

 المعتمدة
 المتطمبات السابقة

 عممي نظري
 - 3 - 3 عمم اجتماع 3111434115

 - 3 - 3 االعاقة والمجتمع الصحي 1814341195
 - 3 - 3 القضية الفم طينية 3141434193
 - 3 - 3 عمم آثار و ياحة 3111434116

دارة 3111434123  - 3 - 3 عمم اقتصاد وا 

 - 3 - 3 القانون في حياتنا 3111434121

 - 3 - 3 مبادئ لغة االشارة 3111434122

 - 3 - 3 الطاقة ومصادرىا 3113138134

 - 3 - 3 التكنولوجيا الحيوية والمجتمع 3113138113

 - 3 - 3  ياراتأ ا يات ميكانيك ال 3113138114

 - 3 - 3 أخالقيات الحا وب 3113138115

 - 3 - 3 تعزيز الصحة والتغذية 3113138133

 - 3 - 3 ثقافة صحية وا  عافات أولية 3113138131

 - 3 - 3 الصحة االنجابية 3173138135

 - 3 - 3 رياضو وصحة 3113138132

 - 3 - 3 توعية بيئية 3113138133

 - 3 - 3 ات العمومخالقيأ 3143138134

 - 3 - 3 التثقيف الدوائي 3143138166

 - 3 - 3 التكيف والصحة النف ية 1814341199

 - 3 - 3 مقدمة في التربية 1814341233

 - 3 - 3 المواطنة وحقوق االن ان 3161434137

 - 3 - 3 التراث الثقافي في األردن 3161434114

 - 3 - 3 ن انيةتربية األخالق والقيم اال 3161434115

 - 3 - 3 تربية حل النزاعات وقبول اآلخر 3161434116

 - 3 - 3 القيادة والتربية 3141434119
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 اسم المادة رقم المادة
الساعات  الساعات األسبوعية

 المعتمدة
 المتطمبات السابقة

 عممي نظري

 - 3 - 3 مناىج ريادة األعمال 3151434125

 - 3 - 3 العربية وقضايا العصر المغة 3161434194

     (1المغة التركية   1916335131
 - 3 - 3 المغة اليابانية الم توى األول 3151633132

 - 3 - 3 (1لغة ا بانية   3121633231

 - 3 - 3 (1المغة الكورية   1916336131

 - 3 - 3 (1المغة األلمانية   1916337131
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 معتمدة تشمل المواد التالية: وعشرون  اعة ثالث) 23  :الجباريةا متطمبات الكميةثانيًا: 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطمب السابق

 عممي نظري

 --- - 3 3 (1كيمياء عامة   1731381138

 --- - 3 3 (1عموم حياة عامة   3113138135

 113138135أو  143134135 - 3 3 تشريح إن ان 3143531211

 - 3 3 اإلن ان اف يولوجي 3143531221
 أو 143531211

113138135 
 113138135أو  143134135 - 3 3 احياء دقيقة طبية 3143531241

 --- - 3 3 تغذية و صحة 3143532254

 143531221 - 3 3 لغير طمبة الصيدلة عمم األدوية 3141732253

 143531221 - 2 2 باثوف يولوجي 3153732281

 
 ساعة 73 :ثالثًا: متطمبات التخصص

 المواد التالية: ساعة معتمــدة، تشمل سبعوناثنان و  (61)اإلجبارية:  . 2

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطمب السابق

 عممي نظري

 ---- - 2 2 مقدمة في التمريض 1937321133

 - 3 3 أ ا يات التمريض /نظري 1937321131

متزامن  143531211(
و   (متزامن 143531221و

1937321133 

 - 4 4 نظري ( /1تمريض صحة البالغين  1937321241
 153732281متزامن و 153732216

 متزامن

 متزامن141732253و  153732242 - 4 4 نظري ( /2تمريض صحة البالغين   1937321243

1937331314 
في  وطرق االحصاء ث العمميالبح

 التمريض
3 3 - 1937321243 

 - 3 3 ميارات االتصال والتواصل 3153731238
 متزامن 153732241

 متزامن 1937321241أو

 - 3 3 الوقاية واالرتقاء بالصحة 3153731315
متزامن  153732241

 متزامن 1937321241أو

 153733372و  153733362 - 3 3 نظري تمريض الصحة النف ية  / 3153731433

 متزامن 153731433 9 - 3 تمريض الصحة النف ية /عممي 3153731434
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 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطمب السابق األسبوعية

 عممي نظري

 - 1 1 أخالقيات العموم والتقانة 3153731435
 متزامن 153732241

 متزامن 1937321241أو

 153733372و 153733362 - 3 3 نظري تمريض صحة المجتمع / 3153731411

 متزامن 153731411 9 - 3 عممي تمريض صحة المجتمع / 3153731412

 153731412و  153731434 - 3 3 /نظري القيادة واإلدارة في التمريض 3153731451

 متزامن 153731451 9 - 3 /عممي القيادة واإلدارة في التمريض 3153731452

 3 - 1 عممي أ ا يات التمريض / 3153732132
 متزامن 153732131

 متزامن 1937321131أو

 153732132 - 2 2 نظري التقييم الصحي / 3153732215

 متزامن 153732215 3 - 1 التقييم الصحي /عممي 3153732216

3153732242 
( 1  تمريض صحة البالغين

 /عممي
3 - 9 

متزامن  153732241
 متزامن 1937321241أو

3153732244 
( 2تمريض صحة البالغين  

 /عممي
3 - 9 

 متزامن 153732243
 1937321243أو

 153731434و 153731412 9 - 3 التدريب والتأقمم الميني 3153732421

 153731412و 153731434  3 3 العناية الحثيثة لمتمريض 3153732422

 153732244 - 3 3 ظريتمريض صحة األم واأل رة /ن 3153733361

 متزامن 153733361 9 - 3 تمريض صحة األم واأل رة /عممي 3153733362

 - 3 3 النمو والتطور 3153733363
 143533143أو  153732243

 1937321243 أو

 153732244 - 3 3 نظري /تمريض صحة الطفل 3153733371

 زامنمت  153733371 9 - 3 عممي /حة الطفلتمريض ص 3153733372
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 :يختارىا الطالب ضمن المجموعة التالية معتمييدة،اثنتي عشرة  اعة  (12  متطمبات التخصص االختيارية:
 

 
 

 ( ثالث ساعات معتمدة.2، )رابعًا: مادة حرة

 يختارىا الطالب ح ب رغبتو من المواد التي تقدميا كميات الجامعة.

 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطمب السابق

 عممي نظري

 متزامن 153732242 - 3 3 مدخل إلى تقانة المعمومات التمريضية 3173731253

3173731354 
موضوعات خاصة في تقانة 

 المعمومات الصحية
3 3 - 153732244  

 153732244 - 3 3 تمريض الرعاية األولية 3153731427

 153732244 - 3 3 تمريض رعاية الم نين 3153731428

 153732244 - 3 3 تمريض الطوارئ 3153732423

 153733372و  153733362 - 3 3 تمريض ال يطرة عمى األلم 3153732425

 متزامن 153733362 - 3 3 تمريض القبالة 3153733463

 متزامن 153733372 - 3 3 تمريض الخداج وحديثي الوالدة 3153733473
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 لمواد حسب األقسام:توزيع ا 

 :والصحة النف ية المواد التي يقدميا ق م تمريض صحة المجتمعأواًل :
 

 المتطمب السابق

الساعات 
 األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة

 رقم المادة اسم المادة

 نظري عممي

 1937321241متزامن أو 153732241
 متزامن

 3153731238 ميارات االتصال والتواصل 3 3 -

 1937321241متزامن أو 153732241
 متزامن

 3153731315 الوقاية واالرتقاء بالصحة 3 3 -

 3153731433 / نظريتمريض الصحة النف ية 3 3 - 153733372و  153733362

 3153731434 تمريض الصحة النف ية/ عممي 3 - 9 أو متزامن 153731433

 1937321241أو متزامن 153732241
 متزامن

 3153731435 العموم والتقانة أخالقيات 1 1 -

 3153731411 / نظريتمريض صحة المجتمع 3 3 - 153733372و 153733362
 3153731412 / عمميتمريض صحة المجتمع 3 - 9 أو متزامن 153731411

 3 3 - 153731434و  153731412
 القيادة واإلدارة في التمريض

 /نظري
3153731451 

 3 - 9 أو متزامن 153731451
 قيادة واإلدارة في التمريضال

 /عممي
3153731452 

 3 3 - أو متزامن 153732242
مدخل إلى تقانة المعمومات 

 التمريضية
3173731253 

153732244 - 3 3 
موضوعات خاصة في تقانة 

 المعمومات الصحية
3173731354 

 3153731427 تمريض الرعاية األولية 3 3 - 153732244

 3153731428 رعاية الم نينتمريض  3 3 - 153732244
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 :ي يقدمها قسم تمريض صحة البالغينالمواد الت ثانيًا:
 

 المتطمب السابق

الساعات 
 األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة

 رقم المادة اسم المادة

 نظري عممي

 1937321133 مقدمة في التمريض 2 2 - -----
 143531221ومتزامن  143531211(

 1937321133و   (متزامن
 1937321131 أ ا يات التمريض/ نظري 3 3 -

 1937321131أو متزامن 153732131
 متزامن

 3153732132 أ ا يات التمريض/ عممي 1 - 3

 3153732215 التقييم الصحي/ نظري 2 2 - 153732132

 3153732216 التقييم الصحي/ عممي 1 - 3 أو متزامن  153732215
أو  153732281أو متزامن و  153732216

 متزامن
- 4 4 

( / 1تمريض صحة البالغين  
 نظري

1937321241 

 1937321243 (/ نظري2تمريض صحة البالغين   4 4 - أو متزامن 141732253و  153732242

 1937321241متزامن أو 153732241
 متزامن

9 - 3 
( / 1تمريض صحة البالغين  

 عممي
3153732242 

 3153732244 (/ عممي2تمريض صحة البالغين   3 - 9 1937321243أو متزامن 153732243

 3153732281 باثوف يولوجي 2 2 - 143531221

 3153732421 التدريب والتأقمم الميني 3 - 9 153731434و  153731412

 3153732422 العناية الحثيثة لمتمريض 3 3 - 153731412و  153731434

 3153732423 تمريض الطوارئ 3 3 - 153732244

 3153732425 تمريض ال يطرة عمى األلم 3 3 - 153733372و  153733362
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 :واألسرة المواد التي يقدمها قسم تمريض صحة األم والطفل ثالثًا:
 

 المتطمب السابق

الساعات 
 األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة

 رقم المادة اسم المادة

 نظري عممي

1937321243 - 3 3 
في  وطرق االحصاء العمميالبحث 

 التمريض
1937331314 

153732244 - 3 
3 
 

 3153733361 / نظري تمريض صحة األم واأل رة

 3153733362 / عممي تمريض صحة األم واأل رة 3 - 9 أو متزامن 153733361

 143533143أو  153732243
 1937321243 أو

 3153733363 النمو والتطور 3 3 -

 3153733371 مريض صحة الطفل/ نظريت 3 3 - 153732244

 3153733372 / عممي تمريض صحة الطفل 3 - 9 أو متزامن 153733371

 3153733463 تمريض القبالو 3 3 - أو متزامن 153733362

 3153733473 تمريض الخداج وحديثي الوالدة 3 3 - أو متزامن 153733372
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 كمية التمريض                قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية                      الجامعة الهاشمية  
 وصــف المــواد

 
 0240602107  مهارات االتصال والتواصل ،2س.م )2+0(: المتطمب السابق: 240601132 متزامن أو2806012132 متزامن 

اال ا يييو المتعمقييية بالتواصييل. تيييوفار ىييذه الميييادة لمطالييب المفييياىيم  تيييدف ىييذه الميييادة إلييى تعرييييف الطالييب بالمبيييادئ العامييو و
أأل ا يييو لت يياعده عمييى التواصييل بشييكل فعاييال مييع المييريض وعائمتييو، مييع زمييالؤه فييي العمييل، و مييع جميييع الفئييات العامميية فييي 

حيطييين بييو با ييتخدام القطيياع الصييحي. تركييز ىييذه المييادة عمييى تحفيييز الطالييب لتعزيييز قدرتييو عمييى التواصييل مييع نف ييو ومييع الم
المفياىيم األ ا ييية لمتواصييل. كيذلك تيييدف ىييذه الميادة إلييى تعريييف الطاليب بالمبييادئ األ ا ييية الالزمية لتطييوير ميييارات ألكتابييو 

 المينية.    

 
 .  226124060و  225124060 :المتطمب السابق: (0+2س.م )2،/ نظري تمريض الصحة النفسية 2406023020

اىيم الصحة واألمراض العقمية والنف ية واتجاىات األفراد نحو المرض العقمي والنف ي وكيفية التعامل تتناول ىذه المادة مف
 معيما، وكيفية تطوير ميارات االتصال والتفاعل بين األفراد والجماعات في المجتمع.

 
 امن.أو متز  240602302(:  المتطمب السابق: 8+0س.م )2،/ عممي تمريض الصحة النفسية 3240602300

تتناول ىذه المادة تطبيق المعمومات والميارات المكت بة من الجانب النظري با تخدام خطوات العممية التمريضيية لتقيديم رعايية 
اجتماعيية ذات  وأ روحيية،، عقميية، ج يدية، عاطفييةة، صحية شاممة وكيفية التعامل ميع الفيرد اليذي يعياني مين مشيكالت نف يي

لقد تم بناء ىذه المادة عمى أ ياس إن ياني شيامل ييتم مين خالليو التركييز عميى مييارات  والعقمية. تأثير عمى صحة الفرد النف ية
ويييتم  اإلبيداع و العنايية التمريضييية الشياممة و آلييية اتخياذ القيرار، و ذلييك لتح يين و تطييوير العنايية الصيحية لممرضييى النف ييين.

  ية. التدريب العممي ليذه المادة في الم تشفيات العقمية والنف
 

 . 240602261و 060225142(: المتطمب السابق: 0+2س.م )2تمريض صحة المجتمع/ نظري ، 2406023220
تتنيياول ىييذه المييادة مفيييوم صييحة المجتمييع وأنييواع المجتمعييات الصييحية، وطييرق تقييميييا، وبنيياء الخطييط الالزميية لممحافظيية عمييى 

لمفرد والعائمة والمجتمع ككل، واألدوار المختمفة لممرض أو ممرضة  صحتيا، ومبادئ الرعاية الصحية األولية والوقائية المقدمة
 ، كما تناقش ىذه المادة دور ممرضة الرعاية الصحية األولية باألردن، وخاصة في المناطق الريفية.صحة المجتمع

 
 أو متزامن . 240602322(: المتطمب السابق:  8+0س.م )2،عممي  /تمريض صحة المجتمع  1240602320

نياول ىيذه الميادة التطبيييق العمميي لممعموميات والمييارات الالزميية مين أجيل رفييع كفايية الفيرد الصيحية وأىمييية الوقايية والحيد ميين تت
األميراض قبييل حييدوثيا أو انتشييارىا وعمميييات التثقييف الصييحي وزيييادة م ييتوى وعييي الفيرد باالىتمييام بالصييحة ومنييع األمييراض و 

  .زيارات المنزليةالتثقيف الصحي في المراكز الصحية وال
 

 . 240602303و 240602321(: المتطمب السابق: 0+2س.م)2القيادة واإلدارة في التمريض/نظري ، 2406023420
 تتناول ىيذه الميادة المفياىيم القياديية اإلداريية المختمفية، وتركايز ىيذه الميادة عميى ا يتراتيجيات اتخياذ القيرار المنا يب وطيرق حيل

 وأنماط القيادة واإلدارة التمريضية المختمفة.المشكالت، وتطبيق نظريات 
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 متزامنأو  060234224 (: المتطمب السابق:8+0س.م)2القيادة واإلدارة في التمريض/عممي، 2406023410

ومين  المييداني. تركاز ىذه المادة عمى تطبيق الطمبة لمميارات والمفاىيم والنظريات واألنماط القيادية واإلدارية في أماكن تيدريبيم
القييادي واإلداري  خالل ىذه المادة يتم العمل عمى بناء الشخصية القيادية المتميزة عند الطمبة مما يا يل انتقال الطمبة إلى دور

 بعد التخرج.
 

 متزامن 2806012132أو متزامن 240601132 (: المتطمب السابق:0+2س.م )2أخالقيات العموم والتقانة،  240602304
العممياء ىيو الشيعور بالم يئولية تجياه اإلن يانية عامية، فيال ي يعون إليى اإل ياءة إليى ميا بنياه ا ، ومين أمانية من أىيم أخالقييات 

العمم أن يقف العيالم عنيد ميا يعمميو عميم اليقيين، وال يقيدم عميى ميا كيان عمميو فييو مجيرد ظين وتخميين. إن القييم األخالقيية تمثيل 
بيالقيم األخالقيية كمميا تمكنيت مين حمايية حضيارتيا وكمميا بيدأت فيي التخميي عين مركزًا لمثقل في حضارات األمم، فكمميا لتزميت 

أخالقياتيا عرضت وجودىا لالنييار وال قوط، تمك ىي  نة ا  في كونو. وعمم األخالق الحيوي ىيو درا ية لمقضيايا األخالقيية 
ايا االجتماعيية القانونيية واالقتصيادية، التيي التي تنشأ في مجاالت الرعاية الصيحية والعميوم البيولوجيية، فضياًل عين درا ية القضي

 . ليا صمة بالقضايا األخالقية بما يحقق مبادئ اال تقاللية ، العدالة ، الفائدة وعدم اإليذاء

 

 .متزامن 2806012132أو متزامن 060113242(: المتطمب السابق: 0+2س.م )2الوقاية واالرتقاء بالصحة،  2406022240
مفيياىيم األ ا ييية لمصييحة ميين مرحميية الطفوليية وحتييى مرحميية الشيييخوخة، وكيفييية االرتقيياء بصييحة الفييرد، تتنيياول ىييذه المييادة ال

والمحافظيية عمييى الم ييتوى الصييحي المنا ييب. كمييا تتضييمن المييادة المفيياىيم األ ا ييية لبنيياء وتنفيييذ وتقييويم البييرامج الصييحية 
 مة والمجتمع.  الشاممة، و إجراءات ال المة العامة المتعمقة ببيئة الفرد والعائ

 
 240601133(: المتطمب السابق: 0+2س.م )2، تمريض الرعاية األولية 2406023160

تيدف ىذه المادة إلى م اعدة الطالب عمى تطوير ميارات متقدمة فيي أنشيطة الرعايية الصيحية األوليية مثيل تعزييز الصيحة 
التييدخين والتغذييية وتنيياول الطعييام الصييحي، شييرب والوقاييية. و ييوف يغطييي مجيياالت مثييل ا ييتراتيجيات الفييرز، واإلقييالع عيين 

الكحييول، وممار يية األنشييطة البدنييية، المشييورة واإلدارة. وباإلضييافة إلييى ذلييك،  ييوف يييتعمم الطييالب تطبيييق مبييادئ الصييحة 
 والتعميم، تعميم الكبار لتعزيز الصحة.

 
 240601133(: المتطمب السابق: 0+2س.م )2تمريض رعاية المسنين،  2406023170

ذه المادة  توفر معمومات عن رعاية الم نين كذلك نظريات ومفاىيم الشيخوخة ، وتناقش التغيرات الف يولوجية والنف ية ى
 وكيفية تقديم رعاية تمريضية فاعمة.والمشاكل المرتبطة بعممية الشيخوخة، 

 
    0260602142  مدخل إلى تقانة المعمومات التمريضية، 2س.م )2+0(: المتطمب السابق:  240601131 أو متزامن

تركز ىذه المادة عمى فيم وا تخدام تكنولوجييا المعموميات فيي ممار ية التميريض، والتعمييم، والبحيوث ، واإلدارة. كيذلك تعميل 
عمى زيادة اإللمام بالقراءة والكتابة وتكنولوجيا المعمومات والمعارف والميارات الجامعية لمطيالب التميريض. أيضيا النظير فيي 

وكفياءة إدارة المعموميات، بميا فيي ذليك ا يترجاع المعمومييات ، والحصيول عميى تقيييم المعموميات مين اليدورات المختمفيية  فعاليية
والوثييائق وتخييزين المعمومييات.و يييتم تقييديم نميياذج ونظريييات التمييريض المعموماتييية. ومناقشيية القانونييية األخالقييية واالقتصييادية 

 مومات.والثقافية وقضايا في مجال تكنولوجيا المع
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 240601133(: المتطمب السابق: 0+2س.م )2، موضوعات خاصة في تقانة المعمومات الصحية 6060224320

اتخياذ قيرار  فييوكييف يمكين أن ي ياعد مقيدم الرعايية الصيحية  (CDSS) مقدمة لنظيام دعيم القيرار ال يريري ىذه المادة وفرت
مزايا اليامة بما في ذليك: تح يين نوعيية الرعايية والنتيائج الصيحية عمى العدد ال كذلك عمى أ اس تحميل البيانات، والحصول

و توفير الرضا لمقيدم الرعايية التكاليف تقميل ذلك تح ين الكفاءة و  اضافة الىالمح نة، وتجنب األخطاء واألحداث ال مبية، 
ميييات ال يييريرية فيييي مثيييل قاعيييدة المعيييارف  ترجمييية المعمو  CDSS والميييريض. فييييم وتطيييوير األنيييواع الرئي يييية لالصيييحية 

التشييخيص، وتفيياعالت العقيياقير، والمبييادئ التوجييييية(، ويقييوم بعييرض النتييائج لمم ييتخدم النيييائي، أو ا ييتخدام األنظميية دون 
با يتخدام مجموعية متنوعية مين  CDSS تطبييققاعدة المعارف التي يتم االعتماد عمى آلية اليتعمم لتحمييل البيانيات ال يريرية. 

 .ةمحمولاالجيزةالاألنظمة األ ا ية مثل: إقميم شرق المتو ط عمى شبكة اإلنترنت، أو 
عميييى المفيياىيم الرئي يييية وأ يياليب عميييل الرعاييية الصيييحية بشييكل عيييام، وخاصيية فيييي نظييم المعموميييات  مييادةمييا تركييز ىيييذه الك

مكانات و طيييييرقالصيييييحية.  مكانييييييات ا يييييتخدام تكنولوجييييييا المعموميييييات طوير تحميل وت، وأ ييييياليبييييييا"إدارة العمميييييية" وا  عممييييييات وا 
ا يتخدام أ ياليب النمذجية الخاصية، مثيل  م يمة و واالتصاالت لدعم إدارة العممية. باإلضيافة إليى األ يس النظريية والمفياىيم، 

 .مواضيع اليامةلم( با تخدام أدوات النمذجة الفنية BPMNالنمذجة  تدوين ( أو أعمال EPC الموجية عممية الحدث 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 كمية التمريض                              قسم تمريض صحة البالغين               الجامعة الهاشمية                    
 وصــف المــواد

 
 اليوجد(:المتطمب السابق: 0+1س.م )1/نظري ،مقدمة في التمريض (1937321133) 

تيدف ىذه المادة الى تعريف طالب ال نة األولى في التمريض بمينة التمريض. توفر ىذه المادة لمطالب األ س الميمة التي                 
تعتمد عمييا مينة التمريض مثل اإلحترافية، التواصل العالجي، الرعاية التمريضية الشاممة، العمل الجماعي، وأيضُا أدوار 

ادة في اثراء معرفة الطالب عن األوجو األخالقية والقانونية لمينة التمريض والتي  ت اعد الممرض المحترف.  ت يم ىذه الم
 الطمبة بتحضير أنف يم ليصبحوا ممرضين محترفين في الم تقبل. 

 
 أو متزامن 223040211و أو متزامن  223040212(:المتطمب السابق: 0+2س.م )2أساسيات التمريض/نظري ، 8060122222

 2028060122أو 
تتناول ىذه المادة المفاىيم األ ا ية لعمم ومينة التمريض، ومفيومي الصحة والمرض، والخمو من األمراض، ومالمح من                 

تاريخ مينة التمريض ونشأتو، باإلضافة إلى مقدمة في التطبيق القانوني واألخالقي في المينة. كما تتناول ىذه المادة خطوات 
ية كعممية منظمة وشاممة، و كأ اس لمتفكير اإلبداعي، وأ موب لحل المشكمة، والتفاعل مع المرضى. كما العممية التمريض

 تقدم المعمومات الكافية عن الحاجات األ ا ية لإلن ان لمم اعدة في تحديد احتياجات المرضى الصحية.
 

 .متزامن 2806012222أو متزامن 222406012(: المتطمب السابق: 2+0س.م)2، أساسيات التمريض/عممي  2406012210
تطوير الميارات التمريضية المختمفة من خالل التدريب داخل مختبرات الكمية، كما ت عى لتطوير ميارات  تتناول ىذه المادة
كخطوة تحضيرية لعممية التدريب الحقيقي بالم تشفى       والمراكز الصحية، وذلك العممية التمريضية  الطالب في تطبيق

 تحقيق أعمى م توى من الصحة لمفرد والعائمة والمجتمع. بيدف
 
 . 240601221 ( : المتطمب السابق: 0+1س.م )1التقييم الصحي/ نظري ،  2406011240

تتنيياول ىييذه المييادة المعمومييات والميييارات األ ا ييية الالزميية لتقييييم صييحة الفييرد بشييكل شييامل خييالل مراحييل الحييياة المختمفيية، 
عميييى عمميييية جميييع المعموميييات و الفحيييص ال يييريري الشيييامل و المييينظم لمنيييواحي  الج يييدية، النف يييية، بحييييث يكيييون التركييييز 

 .االجتماعية، الروحية(، ومن ثم يتم تحميل المعمومات و تف ير النتائج وتمييز أي انحراف عن الحالة الصحية ال اوية
 

 .أو متزامن 112424060(: المتطمب السابق: 2+0س.م )2،/ عمميالتقييم الصحي 5240601120
تتنيياول ىييذه المييادة ميييارات التقييييم الصييحي الشييامل فييي المختبييرات التعميمييية لمكمييية، والتييي تتضييمن النييواحي الج ييدية والنف ييية 

 واالجتماعية والروحية. كما تتضمن عممية جمع المعمومات من المريض وتف يرىا وتدوينيا. 
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أو  240601172أو متزامن و 240601125(: المتطمب السابق : 0+3س.م )3نظري،/ (2تمريض صحة البالغين ) 2806012132
 متزامن.

واال تجابة  ،تتناول ىذه المادة المفاىيم والمعمومات األ ا ية الالزمة لتقديم رعاية تمريضية شاممة لمفرد البالغ وعائمتو
ة، بحيث يكون التركيز عمى الدور الميني لمممرضة الف يولوجية والنف ية واالجتماعية لمفرد المصاب بحاالت حادة أو مزمن

اءات التمريضية الالزمة لتح ين ر و من ثم القيام باالج ،و التخطيط لمعممية التمريضية ،في عممية تقييم وضع المريض
ص ، و تقييم األداء التمريضي. بحيث يتم التركيز عمى المصطمحات الطبية، الحاالت الشائعة، طرق التشخيوضع المريض

 .المختمفة و اإلجراءات التمريضية المختمفة
 
 

 أومتزامن. 232601140و 124060113(: المتطمب السابق: 0+3س.م )3نظري،/ (1تمريض صحة البالغين ) 2806012132
وأ س الرعاية الصحية التمريضية الالزمة في حال لفرد البالغ أو الم ن التي تصيب ا األمراضدرا ة  تتناول ىذه المادة

يكون التركيز عمى الدور الميني لمممرضة في عممية تقييم وضع حيث  الرعاية الحثيثة.صابة باألمراض التي ت توجب اإل
، و لممريض الحرج وضعالاءات التمريضية الالزمة لتح ين ر و من ثم القيام باالج ،و التخطيط لمعممية التمريضية ،المريض

ى المصطمحات الطبية، الحاالت الشائعة، طرق التشخيص المختمفة و تقييم األداء التمريضي. بحيث يتم التركيز عم
 .اإلجراءات التمريضية المختمفة

 
 متزامن 240601132(: المتطمب السابق : 8+0س.م )2، عممي/ (2تمريض صحة البالغين )  1240601130

 .متزامن 2806012132أو
دام خطوات العممية التمريضية لتقيييم وتشيخيص وتخطييط وتنفييذ تتناول ىذه المادة التطبيق العممي لممعمومات النظرية با تخ

الرعاية الصحية التي يحتاجيا الفرد المصياب بالحياالت الحيادة أو المزمنية. كميا تتنياول االحتياجيات الرئي يية الالزمية لرعايية 
وتقييديم الرعاييية الصييحية  الفييرد البييالغ والم يين. كمييا  يييتم ميين خييالل ىييذه المييادة تزويييد الطالييب بفرصيية التفاعييل و االتصييال

 المتكاممة والشاممة لمختمف المرضى باختالف ثقافاتيم.
 
 .متزامن 2806012132أو متزامن 224060113(: المتطمب السابق: 8+0س.م )2عممي،/(1تمريض صحة البالغين ) 3240601130

ري لييييذه الميييادة والخطيييوات العمميييية  تتنييياول ىيييذه الميييادة التطبييييق العمميييي لممييييارات التيييي اكت يييبيا الطاليييب مييين الجانيييب النظييي
التمريضية لتقديم رعاية تمريضية وصحية شاممة لمفرد البالغ أو الم ن في مختمف أمياكن تواجيده مثيل الم تشيفيات والمراكيز 
الصييحية ودور الم يينين، وخاصيية أق ييام الرعاييية الحثيثيية فييييا، و ذلييك ميين خييالل ا ييتخدام التفكييير اإلبييداعي و أ ييموب حييل 

 في تقديم الرعاية التمريضية المتكاممة. المشكمة
 
 .230402112( : المتطمب السابق: 0+1س.م )1باثوفسيولوجي  ،  2406011720

ية ونمو تتناول ىذه المادة  العوامل الداخمية والخارجية التي تؤثر في ج م الفرد وطرق تكيفو معيا، والمتغيرات الوراثية واال تجابات  المناع
 ات غير الطبيعية ألجيزة الج م المختمفة، وكيفية تطورىا وا تجابة الج م ليا.األورام، والتغير 
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 .240602303و 240602321(: المتطمب السابق: 8+0س.م)2التدريب والتأقمم المهني،  3121240600

يات، وذلك بيدف تتناول ىذه المادة التدريب ال ريري الم تقل والشامل في مختمف أماكن التدريب العممي وخاصة الم تشف
البنية المعرفية والميارات التمريضية المختمفة عند الطمبة مما ي يم بأعدادىم كممرضين/ممرضات أكفاء بعد  تطوير
 التخرج.

 
 212324060و  240602303(: المتطمب السابق: 0+2س.م )2، العناية الحثيثة لمتمريض 2406013110

المعقيييدة التيييي تصييييب الفيييرد البيييالغ، الطفيييل الرضييييع و الطفيييل ضيييمن عائمتيييو تتنييياول ىيييذه الميييادة درا ييية األميييراض الخطييييرة و 
ومجتمعو، بحيث يكون التركيز عمى أ س الرعاية الصحية التمريضيية الالزمية فيي حالية اإلصيابة بياألمراض التيي ت يتوجب 

 الرعاية الحثيثة.
 
 

 .240601133(: المتطمب السابق: 0+2س.م )2، تمريض الطوارئ 2406013120
المييادة تركييز عمييى المعرفيية النظرييية حييول التمييريض فييي حيياالت الطييوارئ التييي تشييكل عنصييرا أ ا يييا ميين نظييام تييوفير  ىييذه

الرعاية الطبية. تيدف ىذه المادة إلى إعطاء الطالب فرصة الكت اب فيم متعمق في تمريض الطوارئ ودور الممرضية فيي 
رفة التي من شأنيا م اعدتيم عمى تقديم الرعاية التمريضية بكفياءة تمبية االحتياجات المختمفة لممريض. وتزود الطالب بالمع

أثناء حاالت الطوارئ والكوارث  واء في بيئة ما قبل الم تشفى أو في وضع الم تشفى وكذلك في حاالت الكوارث. و وف 
ارئ والرعايية التمريضيية تشمل ىذه الوحدة ثالثة أجزاء رئي ية وىي أ ا يات الطوارئ، واإل يعافات األوليية فيي حياالت الطيو 

لمصدمة في أجييزة الج يم المختمفية ، واإل يعافات األوليية فيي حياالت الطيوارئ والرعايية التمريضيية لحياالت الطيوارئ الطبيية 
 الخاصة. 

 
 .240602261و  240602251(: المتطمب السابق: 0+2س.م )2، تمريض السيطرة عمى األلم 2406013140

م لمحة عامة عن التشيخيص والمعالجية الشياممة لمجموعية وا يعة مين اضيطرابات مؤلمية.وزيادة تيدف ىذه المادة إلى أن يقد
معرفيية  الطييالب برعاييية إدارة األلييم و القضييايا المتصييمة بفتييرة نياييية الحييياة ميين خييالل التقييييم الييذاتي والتفاعييل مييع المرضييى 

 وتنمية الميارات الخاصة من أجل تح ين فعالية الرعاية.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 واألسرة والطفل  الجامعة الهاشمية                                كمية التمريض                 قسم تمريض صحة األم

 وصــف المــواد
 

 .2806012132(: المتطمب السابق: 0+2س.م )2في التمريض،  وطرق األحصاء البحث العممي   2806022223
وم ييتيمك لحبحيياث ونتائجييو، كمييا تتنيياول كيفييية اال ييتفادة ميين نتييائج البحييث العممييي  ادة دور الممييرض كباحييثتتنيياول ىييذه الميي

 والتفكير المنظم في حل المشكالت وأىمية ذلك في الواقع العممي.
يفية اجراء طالب عمى التمييز بين طرق معرفة الحقائق مع التركيز عمى كالمادة إلى تطوير وتحديث قدرة الييدف محتوى ىذه 

لمينيية التمييريض. يركييز الم يياق عمييى العمميييات البحثييية ، االعتبييارات األخالقييية ألبحيياث التمييريض ، اختييييار  البحييث العممييي
المشييكالت، مراجعيية األدبيييات، األطيير المفاىيمييية والنظرييية ، المتغيييرات، الفرضيييات، أ ييئمة البحييث، تصيياميم البحييث ، تقنيييات 

 نات والقياس.أخذ العينات  طرق جمع البيا
و يركييز ىييذا الم يياق أيًضييا عمييى طييرق التحميييل اإلحصييائي كعنصيير أ ا ييي فييي تطبيييق طريقيية البحييث فييي التمييريض والرعاييية 
الصييحية. ويغطييي نظرييية االحتميياالت والتوزيييع ، وتمخيييص بيانييات البحييث با ييتخدام األ يياليب اإلحصييائية الوصييفية القيا ييية ، 

 .ت ا تنتاجيةواختبار الفرضيات با تخدام إحصاءا
 
 

 240601133: المتطمب السابق: (0+2س.م)2، تمريض صحة األم واألسرة/نظري 2406022520
االجتماعيييية ،العقميييية، العاطفيييية ،تتنييياول ىيييذه الميييادة الجوانيييب المختمفييية الميييؤثرة فيييي حيييياة األم و رضييييعيا بميييا فيييييا النف يييية 

مييل وأ ييرتيا خييالل فتييرات اإلنجيياب المختمفيية والشيياممة لمرحميية مييا قبييل واالقتصييادية ، وأ ييس تقييديم الرعاييية الصييحية لممييرأة الحا
الييوالدة، والييوالدة وفتييرة مييا بعييد الييوالدة. كمييا تتضييمن المعمومييات الضييرورية فييي أ يياليب تنظيييم األ ييرة والمباعييدة بييين األحمييال 

 اإلنجابية باألردن.مع التركيز عمى أىم القضايا المتعمقة بصحة األم و األ رة و الصحة  ونمووتطور الجنين
 

 .أو متزامن240602252السابق:  (:المتطمب8+0س.م )2، /عمميتمريض صحة األم واألسرة 1240602250
تتناول ىذه المادة ا تخدام الميارات الضرورية في تطبيق خطوات العمميية التمريضيية وتطبييق مبيادئ الرعايية الصيحية األوليية 

ختمفة. كذلك، من خالل الخبرة العمميية فيي أق يام الن يائية والتولييد و مراكيز األمومية و لحم و أ رتيا خالل فترات اإلنجاب الم
   الطفولة يكت ب الطالب خبرات في العناية الوقائية و العالجية ي تثمرىا في العناية باألم وأ رتيا.

 
 .240601133(: المتطمب السابق: 0+2س.م )2، / نظريتمريض صحة الطفل 2406022620

ىيييذه الميييادة المعرفييية والمييييارات الالزميية لتقيييديم الرعايييية الصيييحية لحطفيييال وعييائالتيم، بتر ييييخ مفييييوم الكفييياءة الصيييحية  تتنيياول
والمحافظيية عمييييا ومنييع انتشييار وحييدوث األمييراض م ييبقًا. كمييا تتنيياول الكثييير ميين المشييكالت الصييحية التييي تييؤثر عمييى أجيييزة 

تم تحقيييق أىييداف ىييذه المييادة عيين طريييق ا ييتخدام العممييية التمريضييية، نظريييات الج ييم المختمفيية تبعييًا لمراحييل نمييو الطفييل. و ييي
النمييو و التطييور، و االتجاىييات الحديثيية فييي عييالج و إدارة الحيياالت الصييحية لحطفييال. كمييا تتضييمن مناقشيية بعييض القضييايا 

 الج دية و االجتماعية مثل:  وء المعاممة و اإلىمال التي يتعرض ليا الطفل.
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 أو متزامن .226224060(: المتطمب السابق: 8+0س.م )2، / عمميتمريض صحة الطفل 1624060220

تتنييياول ىيييذه الميييادة التطبييييق العمميييي  لممعموميييات النظريييية المكت يييبة الالزمييية لتقيييديم رعايييية صيييحية وتمريضيييية شييياممة لحطفيييال 
 ة عمى التقييم الشامل لحالتو.وعائالتيم با تخدام خطوات العممية التمريضية تبعًا الحتياجات الطفل المبني

 
 1937321243أو 353314341أو  224060113(: المتطمب السابق: 0+2س.م )2النمو والتطور،  2406022520

تتنيياول ىييذه المييادة المعمومييات األ ا ييية لمنمييو والتطييور فييي المراحييل العمرييية المختمفيية لإلن ييان التييي ت يياعد الطمبيية عمييى تقييييم 
 تراتيجيات التمريضية التي يمكن من خاللييا ا يترداد الصيحة والمحافظية االطور الطبيعية. كما تتضمن وفيم عممية النمو والت

 عمى النمو والتطور ال ميم.
 

 أو متزامن 240602251(: المتطمب السابق:0+2س.م )2، تمريض القبالة 2406023520
عمى ممار ة الحكم ال ريري وعمل في مجموعة من المرافق تقدم ىذه المادة المعرفة العامة لمقبالة األ ا ية ؛ التي  ت اعدىم 

الصيحية بميا فيي ذلييك ميا قبيل وبعيد الييوالدة ، وكيذلك فيشن التعياون بشييكل فعيال لتعزييز نتيائج نوعييية لمميرأة والرضيع. ىيذا بييالطبع 
ل العنايية التمريضيية يشمل وصف الحمل عالية المخاطر ، من تعقيد العمل ، والرعاية بعد الوالدة مضاعفات. أيضا، فشنو يشم

ألمراض الجياز التنا مي. خالل مدة الدورة، وتطمب أيضا من الطالب لمتابعة المرأة في جميع أنحياء الحميل واليوالدة وفتيرة ميا 
 .بعد الوالدة. وىذا يتطمب حضور المخاض والوالدة

 
 أو متزامن 612406022(: المتطمب السابق:0+2س.م )2، تمريض الخداج وحديثي الوالدة 2406023620

تييوفر  ىييذه المييادة المعمومييات األ ا ييية و المعرفيية النظرييية والعممييية إلدارة الرعاييية الصييحية باحتياجييات األطفييال حييديثي الييوالدة 
والرضع في وحدات رعاية األطفال حديثي الوالدة. باإلضافة إلى تركيزىيا عميى الموالييد الجيدد بشيكل جييد وطبيعيي، وىيي تركيز 

الفيزيولوجيييا المرضييية وتقيييم األطفييال حييديثي الييوالدة والرضيع المييذين يعييانون ميين مشياكل صييحية حييادة ومزمنيية. عميى اإلدارة ، و 
ومن بين الموضوعات التي يشمميا الخصائص لحطفال حديثي الوالدة طبيعية، نمو الجنيين وتطيوره، حيديثي اليوالدة المعرضيين 

دة ميع بعيض التعيديالت فيي الجيياز التنف يي، القميب واألوعيية الدمويية، لخطر أمراض مختمفية، العنايية التمريضيية لحيديثي اليوال
الجيياز اليضييمي ، والجيياز العصييبي والجيياز البييولي. وبطبيعية الحييال  يييتم التركييز أيضييا عميى مواضيييع محيددة مثييل اليرقييان 

 قية.الوليدي والرضع من أميات مرضى ال كري ومشاكل التغذية، واالضطرابات المعدية والعيوب الخم
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 التمريض كمية لطمبة االسترشادية الخطة
1028-1010 

 السنة األولـى
 الفصـــل األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 عممي نظري المتطمب السابق

3121632131 
لغة إنجميزية /متطمب جامعة 

 (1  إجباري
3 3 - 

 اإلنجميزيةامتحان م توى في المغة 
 (2123399أو 111435399 

أو مادة ا تدراكية 
3121632399 

3121631131 

لغة عربية /متطمب جامعة 
 إجباري

 2) 

3 3 - 

 امتحان م توى في المغة العربية
 (2113399أو 111435398 

أو مادة ا تدراكية 
3121631399 

 --- - 2 2 مقدمة في التمريض 1937321133

 --- - 3 3 (1ة  كيمياء عام 1731381138

 --- - 3 3 (1عموم حياة عامة   3113138135

 ( ساعة معتمدة23المجموع )

 
 الفصـــل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 عممي نظري المتطمب السابق

 --- - 3 3 (1  متطمب جامعة اختياري -----

 - 3 3 تشريح إن ان 3143531211
أو  143134135

113138135 

 - 3 3 اإلن ان اف يولوجي 3143531221
 أو 143531211

113138135 

 - 3 3 أ ا يات التمريض/نظري 1937321131

متزامن  143531211
و   (متزامن 143531221و

1937321133 

 3 - 1 أ ا يات التمريض /عممي 3153732132
 متزامن 153732131

 متزامن 1937321131أو

3111434117 
عموم ع كرية / متطمب جامعة 

 (3  إجباري
3 3 - --- 

 ( ساعة معتمدة25 (المجموع
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 السنة الثانيــة
 

 الفصـــل األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطمب السابق

 عممي نظري

 143531221 - 2 2 باثوف يولوجي 3153732281

 153732132 - 2 2 التقييم الصحي/نظري 3153732215

 أو متزامن 153732215 3 - 1 التقييم الصحي/عممي 3153732216

 - 4 4 (/نظري1تمريض صحة البالغين   1937321241
متزامن  153732216

 متزامن 153732281و

 9 - 3 (/عممي1تمريض صحة البالغين   3153732242

متزامن  153732241
 1937321241أو

 متزامن

3111434118 
تربية وطنية /متطمب جامعة 

 (4  إجباري
3 3 - --- 

 --- - 3 3 (2  متطمب جامعة اختياري -----

 ( ساعة معتمدة27المجموع )

 
 الفصـــل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطمب السابق

 عممي نظري

 - 4 4 (/نظري2بالغين  تمريض صحة ال 1937321243
و  153732242
 متزامن 141732253

 9 - 3 (/عممي2تمريض صحة البالغين   3153732244
 متزامن 153732243

 1937321243أو

 - 3 3 أحياء دقيقة طبية 3143531241
أو  143134135

113138135 
 143531221 - 3 3 لغير طمبة الصيدلة عمم األدوية 3141732253

 - 3 3 يارات االتصال والتواصلم 3153731238
متزامن  153732241

 متزامن 1937321241أو

 --- - 3 3 (3  متطمب جامعة اختياري -----

 ( ساعة معتمدة28المجموع )
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 السنة الثالثــة

 
 الفصـــل األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطمب السابق األسبوعية

 عممي نظري

1937331314 
في  وطرق األحصاء البحث العممي

 التمريض
3 3 - 1937321243 

 153732244 - 3 3 تمريض صحة األم واأل رة/نظري 3153733361

 9 - 3 تمريض صحة األم واأل رة/عممي 3153733362
أو  153733361
 متزامن

 - 3 3 النمو والتطور 3153733363

أو  153732243
 أو 143533143

1937321243 

 --- - 3 3 (1  متطمب تخصص اختياري -----

 --- - 3 3 (2  متطمب تخصص إختياري -----

 ( ساعة معتمدة27المجموع )

 
 

 الفصـــل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطمب السابق

 عممي نظري

 --- - 3 3 تغذية وصحة 3143532254

 153732244 - 3 3 تمريض صحة الطفل/نظري 3153733371

 9 - 3 تمريض صحة الطفل/عممي 3153733372
أو  153733371
 متزامن

 --- - 3 3 (3  تخصص اختياريمتطمب  -----

 --- - 3 3 (4متطمب جامعة اختياري    -----

 - 3 3 الوقاية واالرتقاء بالصحة 3153731315

متزامن  153732241
 1937321241أو

 زامنمت

 ( ساعة معتمدة27المجموع )
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 السنــة الرابعة
 

 الفصـــل األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطمب السابق

 عممي نظري

 - 3 3 تمريض صحة المجتمع/نظري 3153731411
153733362 

 153733372و

 متزامن أو153731411 9 - 3 تمريض صحة المجتمع/عممي 3153731412

 - 3 3 تمريض الصحة النف ية/نظري 3153731433
و  153733362
153733372 

 متزامن أو153731433 9 - 3 تمريض الصحة النف ية/عممي 3153731434

 --- - 3 3 (5  اختياري جامعةمتطمب  -----

 --- - 3 3 (4  تخصص اختياريمتطمب  -----

 ( ساعة معتمدة27المجموع )

 
 

 الفصـــل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطمب السابق

 عممي نظري

 9 - 3 التدريب والتأقمم الميني 3153732421
153731412 

 153731434و

 --- - 3 3 مادة حرة -------

 - 3 3 العناية الحثيثة لمتمريض 3153732422
و  153731434
153731412 

3153731451 
 القيادة واإلدارة في التمريض

 /نظري
3 3 - 

 و 153731412
153731434 

3153731452 
 القيادة واإلدارة في التمريض

 /عممي
 أو متزامن 153731451 9 - 3

 - 1 1 والتقانة مأخالقيات العمو  3153731435
 متزامن 153732241

 متزامن 1937321241أو

 دة( ساعة معتم25المجموع )

 


