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 كهٍـح انرًشٌط

 جايؼح آل انثٍد

 

 

 انرًشٌط فً انخطح انذساسٍح نذسجح انثكانٕسٌٕط

 

 انذسجح ) تانؼشتٍـح( : انثكانٕسٌٕط فً انرًشٌط. اسى

 B. Sc.  in Nursingاسى انذسجح )تاإلَجهٍضٌح( :   

 

 

 يكَٕاخ انخطح :  -أ 

( ساػح يؼرًذج يٕصػح ػهى انُحوٕ 231ذركـٌٕ انخطح انذساسٍح نذسجح انثكانٕسٌٕط فً انرًشٌط  يٍ )

 اَذً :

 

 انساػاخ انًؼرًذج َٕع انًرطهــــة انرسهسم

 أٔلا 

  عبػخ( ٔرمغى إنٗ: 72يزطهجبد انغبيؼخ ) 

 81 يزطهجبد انغبيؼخ اإلعجبسٚخ

 9 يزطهجبد انغبيؼخ الخزٛبسٚخ

 72 يزطهجبد انكهٛخ صبَٛبا 

 79 يزطهجبد انزخظض اإلعجبسٚخ صبنضبا 

 3 يزطهجبد انزخظض الخزٛبسٚخ ساثؼبا 

 827 انًغًٕع

 

 

 :َظاو انرشلٍى -ب
 

 سيض انكهٍح: -2

 انكهٍــــح نشيضا

 نهزًشٚغ ػجذ هللاعهًٗ ثُذ  األيٛشحكهٛخ  81

 

 

 :سيٕص انًسالاخ -1

9- 1 0 - 5 1 - 4 18 81 

                                                                   
 انكهٛخ انمغى انًغزٕٖ انًغبل انزغهغم
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 و انًسالاخ يذنٕل يُضنح انؼششاخ )انًجال( فً أسلا

سيض 

 انًجال

سيض  ػُٕاٌ يجال انرخصص

 انًجال

 ػُٕاٌ يجال انرخصص

 انطفمٔ طؾخ األو 2 انؼبو  1

 طؾخ انًغزًغ ٔانظؾخ انُفغٛخ 4 األعبعٛبد 8

 الخزٛبسٚخ 5 طؾخ انجبنغٍٛ 7

 
ػُٕاٌ يجال  سيض انًجال

 انرخصص

 يٕاد انًجال

 شٌح انؼًهً نطهثح انرًشٌطػهى انرش ػهى انرششٌح نطهثح انرًشٌط انؼاو  0

 ػهى انفسٍٕنٕجٍا انؼًهً نطهثح انرًشٌط ػهى انفسٍٕنٕجٍا نطهثح انرًشٌط

 انكًٍٍاء انحٌٍٕح نطهثح انرًشٌط ػهى األدٌٔح 

  فسٍٕنٕجٍا األيشاض

 أساسٍاخ انرًشٌط انسشٌشي أساسٍاخ انرًشٌط  األساسٍاخ 2

 انرمٍٍى انصحً انسشٌشي انرمٍٍى انصحً

  يمذيّ فً انرغزٌح

 انسشٌشي  )2(ذًشٌط صحح انثانغٍٍ   انُظشي )2(ذًشٌط صحح انثانغٍٍ  صحح انثانغٍٍ 1

 انسشٌشي  )1(ذًشٌط صحح انثانغٍٍ  انُظشي )1(ذًشٌط صحح انثانغٍٍ 

 ذًشٌط صحح انثانغٍٍ انًرمذو انسشٌشي ذًشٌط صحح انثانغٍٍ انًرمذو

 رذسٌة انسشٌشي انًكثفان أسانٍة انثحث انؼهًً

3 

 صحح األو ٔانطفم

 ذًشٌط صحح األو انسشٌشي ذًشٌط صحح األو

 ذًشٌط صحح انطفم انسشٌشي ذًشٌط صحح انطفم انُظشي

   انًُٕ ٔانرطٕس انثششي

صحح انًجرًغ انصحح  4

 ٔانُفسٍح

 ذًشٌط انصحح انُفسٍح انسشٌشي ذًشٌط انصحح انُفسٍح

 ذًشٌط صحح انًجرًغ انسشٌشي ظشيذًشٌط صحح انًجرًغ انُ

 انرٕاصم انؼالجً ٔانرثمٍف انصحً اإلداسج فً انرًشٌط ٔأخاللٍاخ انًُٓح

  ذًشٌط اإلسؼاف ٔانطٕاسئ  االخرٍاسٌح 5

  ذًشٌط حذٌثً انٕالدج 

  يٕظٕػاخ يخراسج فً انرًشٌط

  انًؼهٕياذٍح فً انرًشٌط  

  يمذيح فً ذًشٌط االٔساو   

  ط كثاس انسٍ ذًشٌ  
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 أٔال: يرطهثاخ انجايؼح:
 ( ساػح يؼرًذج ٔذشًم:17ٌخصص نٓا )

 ( ساػح يؼرًذج ًْٔ:28انًرطهثاخ اإلجثاسٌح: ٌخصص نٓا )

انساػاخ  اسى انًساق سلى انًساق خ

 انًؼرًذج

 انًرطهة انساتك

 - 2 ضمبفخ اإلعاليٛخان 1818728 8

 - 2 انُظى اإلعاليٛخ 1817251 7

 - 2 انؼهٕو انؼغكشٚخ * 1611111 2

 - 2 نزشثٛخ انٕؽُٛخا 1618811 4

 انُغبػ فٙ ايزؾبٌ انًغزٕٖ 2 )8(انهغخ انؼشثٛخ  9918818 5

 انُغبػ فٙ ايزؾبٌ انًغزٕٖ 2 )8(انهغخ اإلَغهٛضٚخ  9902101 6

 ات اليت تطرحها اجلامعة بدال عنه.ة غري االردنيني وميكنهم دراسة مساق اختياري من املساق* يعترب مساق العلوم العسكرية اختياري للطلب
 

( عابػبد يؼزًاذح ٚخزبسْاب انطبنات ياٍ خابسط كهٛزاّ ػهاٗ أٌ ٚكإٌ 9ٚخظض نٓاب ) انًرطهثاخ االخرٍاسٌح:

 يغبق ٔاؽذ يٍ كم يغبل يٍ انًغبلد انزبنٛخ:

 

 رانٍح:يجال انؼهٕو اإلَساٍَح ٌٔعى انًسالاخ ان

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 المدخل الى علوم القرآن والسنة 0101116 1

 - 3 حاضر العالم االسالمي 0101371 2

 -  3 المدخل الى التربية 1102121 3

 - 3 تاريخ الحضارة العربية االسالمية 1303101 4

 - 3 تاريخ القدس 1303102 5

 9918818 3 (2اللغة العربية ) 9901102 6

 9917818 3 (2اللغة االنجليزية) 9902102 7

 - 3 (1اللغة الفرنسية) 9903101 8

 - 3 (1اللغة االسبانية) 9904101 9

 - 3 (1اللغة االلمانية) 9905101 10

 - 3 (1اللغة الفارسية) 9906101 11

 - 3 (1اللغة التركية) 9907101 12

 - 3 (1اللغة االيطالية) 9908101 13

 

 يجال انؼهٕو االجرًاػٍح ٔااللرصادٌح ٌٔعى انًسالاخ انرانٍح:

  

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 االسالم والقضايا المعاصرة 0101471 1

 - 3 مدخل الى علم الفقه واصوله 0102153 2

عتنظيم االسرة والمجتم 0102250 3  3 - 

 - 3 القانون في حياتنا 0201110 4

(1مبادئ ادارة االعمال ) 0502101 5  3 - 

 - 3 الريادة واالبتكار 0502214 6

 - 3 مبادئ االقتصاد 0507100 7

 - 3 الديمقراطيه وحقوق االنسان 0601436 8

 - 3 شبكات التواصل االجتماعي 0902150 9

متربية األطفال في االسال 1102220 10  3 - 

 - 3 مدخل الى علم النفس 1103130 11

 - 3 ال البيت ودورهم في التاريخ االسالمي 1303105 12

 - 3 اخالقيات المهنه من منظور اسالمي 1401100 13

 - 3 مقاصد رسالة عمان 1401101 14
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 يجال انؼهٕو ٔانركُٕنٕجٍا ٔانصحح ٌٔعى انًسالاخ انرانٍح: 

 اسم المساق رقم المساق ت
لساعات ا

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 - 3 االعجاز العلمي للقرآن 0101110 1

 - 3 الفيزياء في حياتنا 0402100 2

 - 3 الكيمياء في حياتنا 0403100 3

 - 3 بيولوجيا االنسان 0404109 4

 - 3 العمارة االسالمية 0703342 5

 - 3 علوم االرض 0801105 6

 - 3 مصادر الطاقة 0801113 7

 - 3 موارد المياه 0801115 8

 - 3 البيئه والتلوث البيئي 0801117 9

 - 3 اساسيات نظم المعلومات 0902230 10

 - 3 الرياضة في حياتنا 1108100 11

 - 3 مدخل الى علم الفلك 1201101 12

 

ٍ ثذاٚخ انفظم أيب فًٛب ٚزؼهك ثبيزؾبَبد انًغزٕٖ، ٚزٕعت ػهٗ كبفخ انطهجخ انًغغهٍٛ اػزجبساا ي يالحظح:

انزمذو ناليزؾبٌ فٙ انهغخ انؼشثٛخ ٔانهغخ الَغهٛضٚخ ٔانؾبعٕة ػهٗ اٌ ٚغغم انطبنت  7181/7188األٔل 

( خبسط خطزّ انذساعٛخ ْٔزا 199انز٘ ٚخفك فٙ انُغبػ فٙ أ٘ يٍ ْزِ اليزؾبَبد يغبلبا اعزذساكٛبا )

 انًغبلبد ْٙ:

 

 انًسالاخ االسرذساكٍح: 
انساػاخ  نًساقاسى ا سلى انًساق خ

 انًؼرًذج

 انًرطهة انساتك

 - 2 انهغخ انؼشثٛخ 9901099 8

 - 2 انهغخ الَغهٛضٚخ 9902099 7

 - 2 يٓبساد انؾبعٕة 0901099 2

 

 ثاٍَاً: يرطهثاخ انكهٍح: 

 انًسالاخ انرانٍح: ٔذشًم ( ساػح يؼرًذج13ٌخصص نٓا )

انساػاخ  اســى انًساق سلى انًساق

 األسثٕػٍح

 انساػاخ

 انًؼرًذج

 انًرطهة انساتك

 ػًهً َظشي    

 - 2 - 2 (1) انكًٛٛبء انؼبيخ 1412818

 - 2 - 2 (   8انؼهٕو انؾٛبرٛخ انؼبيخ ) 1414818

أٔ  1414818   8 2 - (    8ػهٕو ؽٛبرٛخ ػبيخ ػًهٛخ ) 1414812

 يزضايٍ 

 - 2 - 2 نطهجخ انزًشٚغػهى انُفظ  8817815

 1414811 2 - 2 نطهجخ انزًشٚغػهى انزششٚؼ  8118812

ٍ   8118812 8 2  ػهى انزششٚؼ انؼًهٙ نطهجخ انزًشٚغ 8118814 ٔ يزضاي أ  

 1414818 2 - 2 يجبدئ الؽٛبء انذلٛمخ  1414221

 أٔ يزضايٍ  1414221  8 2 - ( 8الؽٛبء انذلٛمخ انؼًهٛخ ) 1414228

 1414811 2 - 2 انكًٛٛبء انؾٕٛٚخ نطهجخ انزًشٚغ  8118812

 9902101 7 - 7 نطهجخ انزًشٚغ  (1) انهغخ اإلَغهٛضٚخ 9902100

  72   انًجًٕع
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 ثانثا: يرطهثاخ انرخصص:

 ساػح ٔذشًم: (81)ٌخصص نٓا 

 ساػح يؼرًذج،ٔذشًم انًسالاخ انرانٍح: (79)انًسالاخ اإلجثاسٌح: ٌخصص نٓا  - أ

ساػح  انساػاخ األسثٕػٍح اسى انًساق سلى انًساق

 يؼرًذج

 ًرطهة انساتكان

 ػًهً َظشي

  1414811 2 - 2 ػهى انفغٕٛنٕعٛب نطهجخ انزًشٚغ 8118815

أٔ يزضايٍ  8118815 8 2  ػهى انفغٕٛنٕعٛب انؼًهٙ نطهجخ انزًشٚغ 8118816  

 2 - 2  أعبعٛبد انزًشٚغ 8118888
1414818 

8118882ٔيزضايٍ يغ   

8118888يغ  يزضايٍ 7 6 - انغشٚش٘أعبعٛبد انزًشٚغ  8118882    

 7 - 7 انُظش٘ انزمٛٛى انظؾٙ 8118884
8118812 

 8118885ٔيزضايٍ يغ 

8118884يزضايٍ يغ  7 6 - انزمٛٛى انظؾٙ انغشٚش٘ 8118885  

  8118815 2 - 2 فغٕٛنٕعٛب األيشاع 8118717

 8118717 2 - 2 ػهى األدٔٚخ  8118712

 8118812 2 - 2 يمذيّ فٙ انزغزٚخ 8118785

 2 - 2 انُظش٘( 8رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ ) 8118774

8118888 ٔ -  

 يزضايٍ يغ 1001225

يزضايٍأٔ    8118717-  

 2 87 - ( انغشٚش8٘رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ ) 8118775

    ٔ 8118882-  

 يزضايٍ يغ 1001224

يزضايٍأٔ  8118885 -  

 2 - 2 انُظش٘ (7رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ) 8118776

    ٔ 811224-  

 يزضايٍ يغ 1001222

يزضايٍ أٔ    8118203-   

 2 87 - ( انغشٚش7٘رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ ) 8118772
    ٔ 8118225 

  يزضايٍ يغ 1001226

 8118888 7 - 7 انزٕاطم انؼالعٙ ٔانزضمٛف انظؾٙ 8118748

 2 - 2 رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ انًزمذو  8118276
8118776 

 8118272يزضايٍ يغ ٔ

8118272 
خ انجبنغٍٛ انًزمذو رًشٚغ طؾ

 انغشٚش٘
- 87 2 

8111227 

 8118276يزضايٍ يغ ٔ

 8118776 2 - 2 أعبنٛت انجؾش انؼهًٙ فٙ انزًشٚغ 8118271

 2 - 2 رًشٚغ طؾخ األو 8118228
8118772             

  8118227يزضايٍ يغ ٔ

 2 87 - رًشٚغ طؾخ األو انغشٚش٘ 8118227
8111227 

8118228يزضايٍ يغ ٔ  

 

 

 2 - 2 انُظش٘رًشٚغ طؾخ انطفم  8118225

ٔيزضايٍ يغ  8118772 -

8118226 

 أٔ يزضايٍ 8118222 -

 2 87 - رًشٚغ طؾخ انطفم انغشٚش٘ 8118226
8111227 

8118225يزضايٍ يغ ٔ  

 8118776 7 - 7 انًُٕ ٔانزطٕس انجشش٘ 8118222

 5 71 - انزذسٚت انغشٚش٘ انًكضف  8118479

أٔ أٌ ٚكٌٕ  8118445

طبنت خشٚغب ػهٗ رنك ان

 انفظم

 2 - 2 انُظش٘رًشٚغ انظؾخ انُفغٛخ  8118447
8118225أٔ  8118228  

8118442ٔيزضايٍ يغ   

8118447يزضايٍ يغ  2 87 - رًشٚغ انظؾخ انُفغٛخ انغشٚش٘ 8118442  
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8118444 

 
 2 - 2 انُظش٘رًشٚغ طؾخ انًغزًغ 

8118226 ٔ 8118227  

8118445ٔيزضايٍ يغ   

8118444يزضايٍ يغ  2 87 - شٚغ طؾخ انًغزًغ انغشٚش٘رً 8118445  

8118225أٔ  8118228 2 - 2 اإلداسح فٙ انزًشٚغ ٔأخاللٛبد انًُٓخ  8118446  

  79   انًجًٕع

 

 

 

 يؼزًذح، ٚزى اخزٛبسْب يٍ انًغبلبد انزبنٛخ: بد( عبػ2ٚخظض نٓب ) انًسالاخ االخرٍاسٌح: -ب

 انساػاخ األسثٕػٍحانساػاخ  اســى انًساق سلى انًساق

 انًؼرًذج

 انًرطهة انساتك

 ػًهً َظشي    

 8118776 2 - 2 رًشٚغ اإلعؼبف ٔانطٕاسئ  8118451

(  8118225أٔ  8118228) 2 - 2 رًشٚغ ؽذٚضٙ انٕلدح  8118452

 أٔ يزضايٍ

 8118776 2 - 2 يٕػٕػبد يخزبسح فٙ انزًشٚغ  8118455

 8118776 2 - 2 غانًؼهٕيبرٛخ فٙ انزًشٚ 8118452

 8118776 2 - 2 يمذيخ فٙ رًشٚغ الٔساو  8118451

 8118776 2 - 2 رًشٚغ كجبس انغٍ 8118459
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 انخطح االسرششادٌح نطهثح ذخصص انرًشٌط

    

 انسُح األٔنى
 انفصم انثاًَ انفصم األٔل

انساػاخ  اسى انًساق سلى انًساق

 انًؼرًذج

سلى 

 انًساق

انساػاخ  اسى انًساق

 انًؼرًذج

811881 2 ( 8انؼهٕو انؾٛبرٛخ انؼبيخ ) 1414818

2 

 2 نطهجخ انزًشٚغ ػهى انزششٚؼ

811881 8 (8ؽٛبرٛخ ػبيخ ػًهٛخ )ػهٕو  1414812

4 

ػهى انزششٚؼ انؼًهٙ نطهجخ 

 انزًشٚغ

8 

811881 2 (8انكًٛٛبء انؼبيخ ) 1412818

5 

 2 ػهى انفغٕٛنٕعٛب نطهجخ انزًشٚغ

811881 3 طهجخ انزًشٚغػهى انُفظ ن 8817815

6 

ػهى انفغٕٛنٕعٛب انؼًهٙ نطهجخ 

 انزًشٚغ

8 

811888 2 (8انهغخ اإلَغهٛضٚخ ) 8217818

8 

 2 أعبعٛبد انزًشٚغ

   811888

2 

 7 أعبعٛبد انزًشٚغ انغشٚش٘

   821781

1 

 7 انهغخ اإلَغهٛضٚخ نطهجخ انزًشٚغ

 25 انًجًٕع 23 انًجًٕع

 
 انفصم انصٍفً

 انساػاخ انًؼرًذج ـى انًساقاس سلـى انًساق

 7 انُظش٘ انزمٛٛى انظؾٙ 8118884

 1 انزمٛٛى انظؾٙ انغشٚش٘ 8118885

 2 انؼهٕو انؼغكشٚخ 1611110

 2 (8)انهغخ انؼشثٛخ  8218818

 20 انًجًٕع

 

 

 انسُح انثاٍَح
 انفصم انثاًَ انفصم األٔل

انساػاخ  اسى انًساق سلى انًساق

 انًؼرًذج

انساػاخ  انًساق اسى سلى انًساق

 انًؼرًذج

 (2) رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ 8118776 2 انُظش٘  (1) رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ 8118774

 انُظش٘

2 

 رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ  8118772 2 انغشٚش٘ (1) غ طؾخ انجبنغٍٛٚرًش 8118775

 انغشٚش٘ (2)

2 

ف انزٕاطم انؼالعٙ ٔ انزضمٛ 8118748 2 يجبدئ الؽٛبء انذلٛمخ 1414221

 انظؾٙ

7 

 2 ػهى األدٔٚخ 8118712 8 ( 4االحياء الدقيقة العملية ) 1333004

 2 يمذيّ فٙ انزغزٚخ  8118785 2 فغٕٛنٕعٛب األيشاع 8118717

    2 انكًٛٛبء انؾٕٛٚخ نطهجخ انزًشٚغ  8118812

 84 انًجًٕع 26 انًجًٕع

               

                                       
 صم انصٍفًانف

 انساػاخ انًؼرًذج اسـى انًساق سلـى انًساق

 2 رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ انًزمذو 8118276
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 2 رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ انًزمذو انغشٚش٘ 8118272

 6 انًجًٕع

 

 

 

 

 انسُح انثانثح
 انفصم انثاًَ انفصم األٔل

انساػاخ  اسى انًساق سلى انًساق

 انًؼرًذج

اػاخ انس اسى انًساق سلى انًساق

 انًؼرًذج

رًشٚغ طؾخ انطفم  8118225 7 انًُٕ ٔانزطٕس انجشش٘ 8118222

 انُظش٘

2 

رًشٚغ طؾخ انطفم  8118226 2 رًشٚغ طؾخ األو 8118228

 انغشٚش٘

2 

 2 رًشٚغ طؾخ األو انغشٚش٘  8118227

 

أعبنٛت انجؾش انؼهًٙ فٙ  8118271

 انزًشٚغ

2 

 2 إعاليٛخ َظى 1817811 2 انضمبفخ اإلعاليٛخ 1818728

 2 انزشثٛخ انٕؽُٛخ 1618811 2 يزطهت عبيؼخ اخزٛبس٘ 

 25  24 انًجًٕع

 
 انفصم انصٍفً

 انساػاخ انًؼرًذج اسـى انًساق سلـى انًساق

 2 رًشٚغ انظؾخ انُفغٛخ انُظش٘ 8118447

 2 رًشٚغ انظؾخ انُفغٛخ انغشٚش٘ 8118442

 6 انًجًٕع

 

 

 انسُح انشاتؼح
 انثاًَ انفصم انفصم األٔل

انساػاخ  اسى انًساق سلى انًساق

 انًؼرًذج

انساػاخ  اسى انًساق سلى انًساق

 انًؼرًذج

 5 انزذسٚت انغشٚش٘ انًكضف 8118479 2 رًشٚغ طؾخ انًغزًغ انُظش٘ 8118444

 يزطهت رخظض اخزٛبس٘  2 رًشٚغ طؾخ انًغزًغ انغشٚش٘ 8118445

  انُظش٘

2 

لٛبد انًُٓخاإلداسح فٙ انزًشٚغ ٔ أخال 8118446  2    

    2 يزطهت عبيؼخ اخزٛبس٘ 

    2 يزطهت عبيؼخ اخزٛبس٘ 

 8 انًجًٕع 25 انًجًٕع
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 انًسالاخ انرً ذمذيٓا انكهٍح
 

 انساػاخ انًؼرًذج أسى انًساق سلى انًساق خ

 2 نطهجخ انزًشٚغ ػهى انزششٚؼ 8118812 8

 8 نزًشٚغانؼًهٙ نطهجخ ا ػهى انزششٚؼ 8118814 7

 2 ػهى انفغٕٛنٕعٛب نطهجخ انزًشٚغ 8118815 2

 8 ػهى انفغٕٛنٕعٛب انؼًهٙ نطهجخ انزًشٚغ 8118816 4

 2 نطهجخ انزًشٚغ   انكًٛٛبء انؾٕٛٚخ 8118812 5

 2 أعبعٛبد انزًشٚغ 8118888 6

 7 أعبعٛبد انزًشٚغ انغشٚش٘  8118882 2

 7 انزمٛٛى انظؾٙ انُظش٘ 8118884 1

 1 انزمٛٛى انظؾٙ انغشٚش٘ 8118885 9

 2 اإلعؼبفبد األٔنٛخ 8118861 81

 2 انظؾخ انٕلبئٛخ  8118868 88

 2 فغٕٛنٕعٛب األيشاع 8118717 87

 2 ػهى األدٔٚخ 8118712 82

 2 يمذيخ فٙ انزغزٚخ 8118785 84

 2 انُظش٘ (8رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ ) 8118774 85

 2 ( انغشٚش8٘رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ ) 8118775 86

 2 ( انُظش7٘رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ ) 8118776 82

 2 ( انغشٚش7٘رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ ) 8118772 81

 7 انزٕاطم انؼالعٙ ٔانزضمٛف انظؾٙ 8118748 89

 2 رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ انًزمذو 8118276 71

 2 رًشٚغ طؾخ انجبنغٍٛ انًزمذو انغشٚش٘ 8118272 78

 2 نجؾش انؼهًٙ فٙ انزًشٚغأعبنٛت ا 8118271 77

 2 رًشٚغ طؾخ ألو 8118228 72

 2 رًشٚغ طؾخ ألو  انغشٚش٘ 8118227 74

 2 رًشٚغ طؾخ انطفم انُظش٘ 8118225 75

 2 رًشٚغ طؾخ انطفم انغشٚش٘ 8118226 76

 7 انًُٕ ٔانزطٕس انجشش٘ 8118222 72

 2 رًشٚغ انظؾخ انُفغٛخ انُظش٘ 8118447 71

 2 ًشٚغ انظؾخ انُفغٛخ انغشٚش٘ر 8118442 79

 2 غ طؾخ انًغزًغ انُظش٘ٚرًش 8118444 21

 2 رًشٚغ طؾخ انًغزًغ انغشٚش٘ 8118445 28

 2 اإلداسح فٙ انزًشٚغ ٔأخاللٛبد انًُٓخ 8118446 27

 5 انزذسٚت انغشٚش٘ انًكضف 8118479 22

 2 رًشٚغ اإلعؼبف ٔانطٕاسئ 8118451 24

 2 انٕلدحرًشٚغ ؽذٚضٙ  8118452 25

 2 ٙ انزًشٚغفيخزبسح  ػٕػبديٕ 8118455 26

 2 انًؼهٕيبرٛخ فٙ انزًشٚغ 8118452 22

 2 يمذيخ فٙ رًشٚغ الٔساو  8118451 21

 2 رًشٚغ كجبس انغٍ 8118459 29

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 انرً ذمذيٓا انكهٍح  ٔصف انًسالاخ

 
              

 يؼرًذج( ساػاخ 3) نطهثح انرًشٌط ػهى انرششٌح 2002203

Anatomy for Nursing Students ( 0404202) :انًرطهة انساتك  

زششٚؼ عغى اإلَغبٌ يغ انزشكٛض ػهٗ ػًهٛخ  رُظٛى انغغاى انجشاش٘ نٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ رمذٚى انًجبدئ األعبعٛخ 

انًجاابدئ رنااك ، ُٚابلي ْٛكام عغااى اإلَغابٌ ٔ ٔػاالٔح ػهاٗ انغغاى انًخزهفااخ، ٔالرغبْابد انزشاشٚؾٛخ نااّ ألعٓاضح

نهفؾض انطجٙ ، ٔانزشخٛض ، ٔانؼالط فٙ انًًبسعخ انغشٚشٚخ. ُٔٚابلي انًغابق ياب  انزششٚؾٛخ انزٙ رٕفش األعبط

ٔانمهات ٔاناذٔسح انذيٕٚاخ ٔانغٓابص انزُفغاٙ  ٚهٙ : عٓابص انغهاذ ، انٓٛكام انؼظًاٙ ، انؼؼاالد ، ٔانغٓابص انؼظاجٙ

ٔظابئف األػؼابء ٔاناز٘  ِ انًغبق إنٗ عبَت يغبق ػهاىٚذسط ْزٔ  .انظًبء ٔانغٓبص انٓؼًٙ ، ٔانجٕنٛخ ٔانغذد

   .ٚغطٙ ٔظٛفخ كم عٓبص فٙ انغغى

 

 يؼرًذج ح( ساػ2) انؼًهً نطهثح انرًشٌط ػهى انرششٌح 2002204

Anatomy-Laboratory for Nursing Students 

 

 )2002203) انًرطهة انساتك:

 أٔ يرضايٍ

نًفابْٛى انزااٙ َٕلشاذ فااٙ انًغابق انُظااش٘ ياٍ خااالل اعاازخذاو نهًؾبػااشاد ٔا ٚؼاضص ْاازا انًغابق أٔعااّ انزطجٛاك

هخ ثزشاشٚؼ عغاى ًَابرط األعٓاضح انجشاشٚخ راد انظا انُغاٛغٛخ ٔانٓٛكام انؼظًاٙ، ٔهٛشْاب ياٍ انًُابرط، ٔانشاشائؼ

   .اإلَغبٌ
 

 ج( ساػاخ يؼرًذ3) ػهى انفسٍٕنٕجٍا نطهثح انرًشٌط 2002205

Physiology for Nursing Students  (0404202) انساتك:انًرطهة  

 انؼشٔسٚخ نفٓى ٔظبئف اػؼبء انغغاى ٔانزكبيام انفغإٛنٕعٙ ألعٓاضح انًجبدئ األعبعٛخ نهطهجخٕٚفش ْزا انًغبق 

انًغابق  اناٗ عبَات يغابق انزشاشٚؼ اناز٘ ٚغطاٙ عًٛاغ  إنٗٚذسط ْزا ٔ  .انغغى نهؾفبظ ػهٗ انزٕاصٌ انؼبو نهغغى

ٔانغٓاابص انزُفغااٙ  انؼؼااهٙ ، ٔانؼظااجٙ ٔانمهاات ٔانااذٔسح انذيٕٚااخاَظًااخ انغغااى يضاام انغهااذ ، انٓٛكاام انؼظًااٙ ٔ

   .ٔانغٓبص انٓؼًٙ ، ٔأعٓضح انغغى انجٕنٛخ ٔانغذد انظًبء
 

 جيؼرًذ ح( ساػ2) ػهى انفسٍٕنٕجٍا انؼًهً نطهثح انرًشٌط 2002206

Physiology-Laboratory for Nursing Students :أٔ  2002205) انًرطهة انساتك

 )يرضايٍ

 ٚزؼاشف ٔ انًؾبػاشاد انُظشٚاخ فاٙ يغابق ػهاى ٔظابئف األػؼابء انجشاشٚخ ْازا انًغابق انًخجاش٘ نٛشافاك ىطً

ػاٍ كام عٓابص ياٍ أعٓاضح  ػهٗ انزطجٛاك انغاشٚش٘ ٔاخزجابساد انزشاخٛض انغاشٚش٘ اناز٘ ًٚكاٍ انمٛابو ثٓاب انطهجخ

   .يبدح ػهى انفغٕٛنٕعٛب انُظش٘انغغى انًشًٕنخ فٙ 

 
 

 ( ساػاخ يؼرًذج 3) نطهثح انرًشٌط   حانكًٍٍاء انحٌٍٕ 2002207

Biochemistry for Nursing Students :(0404202) انًرطهة انساتك  

ٔعٛزى اؽاالع  .يضم انجشٔرٍٛ ، ٔانذٌْٕ ٔانكشثْٕٛذساد ٚؼشع ْزا انًغبق دٔس انغضٚئبد انجٕٛنٕعٛخ األعبعٛخ ،

ٔهٛشْااب يااٍ انغضٚئاابد  ٛااخ ، ٔانغااكشٚبد ،ػهااٗ ْٛكاام ٔٔظاابئف األؽًاابع انُٕٔٚااخ ، ٔاألؽًاابع األيُٛ انطهجااخ

 اإلَضًٚبد ، انطبلخ انؾٕٛٚخ ،ػًهٛابد  انٓاذو ، ٔرُظاٛى انزؼجٛاش انجٕٛنٕعٛخ انٓبيخ. ٔرشًم يٕػٕػبد انًغبق ػهى

   .غ  ٔهٛشْب يٍ أعبعٛبد انكًٛٛبء انؾٕٛٚخ.انغُٛٙ ، ٔانزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ ، ٔانزُظٛى انٓشيَٕٙ نألٚ
 

 

 ( ساػاخ يؼرًذج 3) ًشٌطأساسٍاخ انر 2002222

Fundamentals of Nursing 

 

( 0404202) انًرطهة انساتك:

  (2002223ٔيرضايٍ يغ )



 12 

 

ٚٓاذف ْاازا انًغابق إنااٗ انزًٓٛااذ نًغابلبد انزًااشٚغ األخااشٖ، فٛزُابٔل انًفاابْٛى األعبعااٛخ نًُٓاخ انزًااشٚغ، َؾاإ: 

ٕسٚخ، ٔالعزًبػٛااخ انًًٓااخ فااٙ انشػبٚااخ َظشٚاابد انًااشع ٔانشاافبء، ٔانًفاابْٛى انفغاإٛنٕعٛخ، ٔانُفغااٛخ، ٔانشااؼ

انزًشٚؼٛخ انشبيهخ ٔانؼًهٛخ انزًشٚؼٛخ. ٔٚمذو رؼشٚفب ثًفبْٛى انؾًبٚخ، ٔانٕلبٚخ، ٔرؼضٚاض انظاؾخ نًزهماٙ انشػبٚاخ  

نهٕطٕل إنٗ أػهٗ يغزٕٚبد انظؾخ فاٙ يشاؽام ؽٛابرٓى انًخزهفاخ. كًاب ٚماذو رؼشٚفاب ثبنمٕاػاذ األخاللٛاخ ٔانمبََٕٛاخ 

  األعبعٛخ نإلَغبٌ فٙ ؽبلد انظؾخ ٔانًشع.بنًًبسعبد ٔاألثؾبس ٔالؽزٛبعبد فًٛب ٚخزض ث

 ( ساػح يؼرًذج1) أساسٍاخ انرًشٌط انسشٌشي  2002223

Fundamentals of Nursing Clinical :يرضايٍ يغ  انًرطهة انساتك

(2002222 ) 

فاٙ رغشثاخ انًخزجاش،  انطهجاخجٛاك، فٛؼاغ ٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ انزؼشٚف ثبنزًشٚغ ثٕطفّ ؽماال نهًًبسعاخ ٔانزط

ٔيًبسعااخ انزؼهااٛى اناازارٙ. ٔٚزٕلااغ ياآُى فااٙ ْاازا انًغاابق رطجٛااك ثؼااغ انًٓاابساد يضاام: أياإس انُظبفااخ األعبعااٛخ، 

ٔانؼاليبد انؾٕٛٚخ، ٔانزغزٚخ، ٔرماذٚى األكغاغٍٛ، ٔيُاغ انؼاذٖٔ، ٔرماذٚى األدٔٚاخ، ٔراذٍٔٚ انًؼهٕيابد. ٔرماذو ْازِ 

( 8118888) أساسووٍاخ انرًووشٌط انُظووشيايُااخ يااغ انًؼهٕياابد انُظشٚااخ فااٙ يغاابق) انًٓاابساد األعبعااٛخ يزض

 ٔثزطجٛك انؼًهٛخ انزًشٚؼٛخ. 

 

 ( ساػح يؼرًذج1) انرمٍٍى انصحً انُظشي 2002224

Health Assessment ( 2002203): انًرطهة انساتك

  (2002225ٔيرضايٍ يغ )

ثبنًؼهٕياابد، ٔانًٓابساد انًطهٕثاخ  نًؼبُٚااخ طاؾخ األفااشاد فاٙ يشػاآى أٔ  انطهجاخٚٓاذف ْازا انًغاابق إناٗ رضٔٚااذ 

طااؾزٓى فااٙ يشاؽاام ؽٛاابرٓى انًخزهفااخ، إر عاإٛعّ انطااالة لعاازخذاو يٓاابساد الرظاابل انفؼاابل، ٔرنااك فًٛااب ٚزؼهااك 

ثغًااغ انًؼهٕياابد انزااٙ رخااض انزاابسٚو انًشػااٙ، ٔػًاام انفؾٕطاابد انغااشٚشٚخ ثُاابء ػهااٗ األٔػاابع انٕظٛفٛااخ. 

 ذاو ْزِ انًؼهٕيبد انطجٛخ ٔانفكش انخالق لكزشبف اخزاللد طؾخ األفشاد. ٔاعزخ

 

 

 ( ساػح يؼرًذج1) انرمٍٍى انصحً انسشٌشي 2002225

Health Assessment Clinical 

 

يرضايٍ يغ  :انًرطهة انساتك

(2002224)  

انظااؾٙ انُظااش٘ نهًشػااٗ فااٙ يغاابق انزمٛااٛى  انطهجااخٚٓااذف ْاازا انًغاابق إنااٗ رطجٛااك انًٓاابساد انزااٙ رؼهًٓااب 

ٔاألطؾبء، ٔٚمذو نهطالة فشطخ اعزخذاو يخزهاف انًٓابساد نزطجٛاك انفؾاض انغاشٚش٘ انشابيم  ٔعازطجك ؽاشق 

 انؾظٕل ػهٗ انزبسٚو انًشػٙ، ٔإعشاء انفؾض انغشٚش٘ فٙ انًخزجشاد انًؼذح نزنك. 

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) اإلسؼافاخ األٔنٍح 2002260

First Aid ال ٌٕجذ :انًرطهة انساتك 

ْزا انًغبق انًجبدئ األعبعٛخ نإلعؼبفبد األٔنٛخ ٔأْذافٓب، ٔ يؾزٕٚبد طٛذنٛخ انًُضل ٔياهْالد انًغاؼف.  ٚزُبٔل

ثبإلػبفخ إنٗ كٛفٛخ إعؼبف انًشٚغ ثشكم أٔنٙ ياٍ ػاذد ياٍ انؾإادس انطبسئاخ يضام انكغإس ٔانؾاشٔق ٔانُاضف 

 ٚٓااذف ْاازا انًغاابق إنااٗنًشااكالد ٔانزفكٛااش اإلثاذاػٙ. ٔانظاذيخ ٔالخزُاابق ٔهٛشْااب. ٔرنااك ثبعازخذاو ؽااشق ؽاام ا

اعاازخذاو ؽااشق ؽاام انًشااكالد . ٔرًكااٍٛ انطهجااخ يااٍ اكزغاابة انًؼشفااخ انالصيااخ نزطجٛااك يجاابدئ اإلعااؼبفبد األٔنٛااخ

ٔانزفكٛااش اإلثااذاػٙ يااٍ خااالل انًؾبػااشاد انُظشٚااخ ٔاعاازخذاو انًغغااًبد انزؼهًٛٛااخ. ٔ فٓااى أدٔاس ٔٔاعجاابد يُمااز 

   ٔرطشػ نغٛش ؽهجخ انزًشٚغ. .انؾٕادسانؼشس انفٛضٚبئٙ )انغغذ٘( انُبرظ ػٍ  انؾٛبح. ٔ رمٛٛى

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) انصحح انٕلائٍح           2002262

Health Promotion  ال ٌٕجذ :انًرطهة انساتك 

نغغاًٛخ ٚٓذف ْزا انًغبق انٗ رؼشٚف انطهجخ ثًفٕٓو طؾخ الَغبٌ انشًٕنٙ ٔكٛفٛخ السرمبء ثًغازٕٖ انظاؾخ ا

ٔانُفغٛخ ٔالعزًبػٛخ. ٔرُبلي ْزِ انًبدح يفبْٛى يزؼهمخ ثظؾخ انفشد ٔانؼبئهخ ٔطؾخ انًغزًغ ثًب فٛٓب يغاهٔنٛخ 

 ٔرطشػ نغٛش ؽهجخ انزًشٚغ. الفشاد ٔانًغزًؼبد فٙ انًؾبفظخ ػهٗ طؾزٓى ٔالسرمبء ثٓب.

  
 

 ( ساػاخ يؼرًذ3ِ) فسٍٕنٕجٍا األيشاض 2002101

Pathophysiology (2002205):  انًرطهة انساتك  

نؼهاى  ثبنًظاطهؾبد األعبعاٛخ ىنزؼاشٚفٓ ٔ،فٓى انشابيم نكٛفٛاخ ؽاذٔس األياشاعثبن انطهجخٚٓذف ْزا انًغبق نزضٔٚذ 
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ػهاٗ انؼًهٛابد انؾٕٛٚاخ انزاٙ رإصش ثبإلَغابٌ ػجاش يشاؽهاّ انؼًشٚاخ انًخزهفاخ.  ْازا ب فغٕٛنٕعٛب األياشاع ٔرثصٛشْا

 بثمخ نًغبلبد انزششٚؼ ٔانفغٕٛنٕعٛب ٔانكًٛٛبء انؾٕٛٚخ. انًغبق يجُٙ ػهٗ األعظ انغ

 

 

 

 يؼرًذج اخ( ساػ3) ػهى األدٌٔح 2002103

Clinical Pharmacology ( :2002101انًرطهة انساتك ) 

األدٔٚاخ ، ٔكٛاف أَٓاب راهصش ػهاٗ أعٓاضح انغغاى انًخزهفاخ  نؼًام ػهاٗ انًجابدئ األعبعاٛخ انطهجاخْزا انًغابق  ٚؼشف

انخهفٛااخ انالصيااخ نفٓااى ػًاام األدٔٚااخ  كًااب ٚاإفش .انغغااى ُٔٚاابلي رفبػاام األدٔٚااخ يااغ أَغااغخ .ٔظااشٔف انًااشع

كًااب ُٔٚاابلي  انغذٚااذح ٔانًغاازمجهٛخ انًغاازخذيخ عااشٚشٚب. انغااشٚشٚخ ٔٚشكااض انًغاابق ػهااٗ األدٔٚااخ يبرٓبأاعاازخذ

   .فٙ إداسح األدٔٚخ ٔانؼالط الػزجبساد انزًشٚؼٛخ نألدٔٚخ ٔدٔس انزًشٚغ

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) يمذيح فً انرغزٌح 2002125

Introduction to Nutrition :(2002207) انًرطهة انساتك  

ٔٚماذو نًؾاخ ػبياخ ػاٍ انزٕطاٛبد انخبطاخ  نإلَغابٌانؼاشٔسٚخ  ٚهمٗ ْزا انًغبق َظشح ػبيخ ػهٗ انًٕاد انًغزٚاخ

 غ انًطشٔؽاخ فاٙ ْازا انًغابقٛػاانظاؾخ نًشاؽام انًُإ انًخزهفاخ . ٔرشاًم انًٕا ثبنُظبو انغزائٙ نزؼضٚض ٔطإٌ

ٔانزإاصٌ ، ٔخبطاخ انزؼاذٚالد انغزائٛاخ ٔانًٓابساد انًكزغاجخ فاٙ ْازا  رٕطٛبد انٓشو انغزائٙ نألفشاد ، ٔانطبلخ ،

 انغزائٛخ ، ٔ انزؼاذٚالد فاٙ اناُظى انغزائٛاخ نزهجٛاخ الؽزٛبعابد انًُبعاجخ انًغبق رشًم رمٛٛى انزغزٚخ ٔرؾهٛم انٕعجبد

 نظؾٛخ ٔانًشػٛخ. نهفشد فٙ انؾبلد ا

 

 

  ( ساػاخ يؼرًذج3) انُظشي (2) ذًشٌط صحح انثانغٍٍ 2002114

Adult Health Nursing (1) Theory 

 

( ٔ 2002222انًرطهة انساتك: )

ٔ -( 2002115يرضايٍ يغ )

 أٔ يرضايٍ(  2002101)

ػٛااخ فااٙ انؾاابلد انًشػااٛخ ٚٓااذف ْاازا انًغاابق إنااٗ انٕلاإف ػهااٗ العاازغبثبد انجٕٛنٕعٛااخ، ٔانُفغااٛخ، ٔالعزًب

ٔانًؼشػخ نهخطش، انزٙ رهصش فٙ أؽٕاس طؾخ انشاخض انٕظٛفٛاخ، انزاٙ ركإٌ إياب ؽابدح أٔ يضيُاخ. ٔٚزُابٔل ْازا 

انًغبق انًٕاػٛغ انًخزبسح يضم: رُظٛى انغٕائم، ٔاألٔػٛخ انذيٕٚخ، ٔانغٓابص انزُفغاٙ، ٔانغٓابص اناذٔس٘، ٔؽاشق 

ٔؽاشق انزؼهاٛى انًخزهفاخ.  ٔرغازخذو انؼًهٛاخ انزًشٚؼاٛخ إؽابسا فاٙ طاٛبهخ  انزضمٛف انظؾٙ، ٔانذافؼٛخ فٙ انزؼهاٛى،

انزشخٛض انزًشٚؼاٙ، ٔرؼشٚاف اإلعاشاءاد انزًشٚؼاٛخ، فزكإٌ ْازِ اإلعاشاءاد يٕعٓاخ نزؼضٚاض طاؾخ انجابنغٍٛ 

 ٔػبئالرٓى، ٔانًؾبفظخ ػهٛٓب. 

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) ( انسشٌشي2ذًشٌط صحح انثانغٍٍ ) 2002115

Adult Health Nursing (1) Clinical ( ٔ 2002223) ًرطهة ساتك:ان

ٔ -( 2002114يرضايٍ يغ )

   أٔ يرضايٍ( 2002225)

نزماذٚى  انؼُبٚاخ  انزًشٚؼاٛخ نهًشػاٗ انجابنغٍٛ فاٙ يشافاك  انطهجاخٚٓذف ْزا انًغبق انغاشٚش٘ إناٗ إربؽاخ انفشطاخ 

انظؾٛخ ، ٔانزفكٛش انؾضٛش، ٔيٓبساد الرظابل، انًغزشفٗ انًخزهفخ، ٔرنك نزطٕٚش يٓبسارٓى فٙ  ارخبر  انمشاساد 

 ٔاعزشارٛغٛبد انزؼهٛى ٔانزؼهى، يغ انًؾبفظخ ػهٗ انًؼهٕيبد انؾذٚضخ، ٔاألعبنٛت  األخاللٛخ. 

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) ( انُظشي1ذًشٌط صحح انثانغٍٍ ) 2002116

Adult Health Nursing (2) Theory :( ٔ 2002114) انًرطهة انساتك

ٔ -( 2002117يغ )يرضايٍ 

  أٔ يرضايٍ( 2002103)

ٚٓاااذف ْااازا انًغااابق إناااٗ رماااذٚى يؼهٕيااابد ػاااٍ انجااابنغٍٛ رٔ٘ الػاااطشاثبد انظاااؾٛخ، ٔنٛكااإٌ ايزاااذادا نهًغااابق 

(، فٛزُبٔل اعزغبثبد انؾبلد انًشػاٛخ انؾٕٛٚاخ، ٔانُفغاٛخ، ٔالعزًبػٛاخ، انزاٙ راهصش فاٙ أٔػابػٓى 8118774)

فٛٓاب ْازِ انؾابلد ؽابدح أٔ يضيُاخ. كًاب عزغازخذو انؼًهٛاخ انزًشٚؼاٛخ إؽابسا فاٙ انٕظٛفٛخ انظؾٛخ، انزٙ لذ ركإٌ 

طٛبهخ انزشخٛض انزًشٚؼٙ ٔرؼشٚف اإلعشاءاد انزٙ رؼضص طؾخ انجبنغٍٛ ٔػبئالرٓى ٔرؾابفع ػهٛٓاب، ٔرناك فاٙ 

 خ، ٔاإلَغبثٛخ. ؽبلد الخزالل فٙ األٔػبع انٕظٛفٛخ ألَظًخ انغغى يضم: انغزائٛخ، ٔاألٚؼٛخ، ٔانؼظجٛخ، ٔانغذدٚ
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 ( ساػاخ يؼرًذج3) ( انسشٌشي1ذًشٌط صحح انثانغٍٍ ) 2002117

Adult Health Nursing (2) Clinical :( 2002115) انًرطهة انساتك

  (2002116ٔيرضايٍ يغ )

ط فااٙ ٚٓااذف ْاازا انًغاابق إنااٗ إربؽااخ انفشطااخ نهطهجااخ نهؼُبٚااخ ثبنجاابنغٍٛ اناازٍٚ ٚؼاابٌَٕ يااٍ أيااشاع، ٔٚزهماإٌ انؼااال

انًغزشافٛبد انًخزهفااخ. ٔٚزؼاشف انطااالة فٛااّ إناٗ انؾاابلد األكضااش رؼمٛاذا، ٔانؾاابلد انخبطااخ انزاٙ رشااغؼٓى ػهااٗ 

اعاازخذاو يٓاابساد الرظاابل انفؼبنااخ، ٔاعاازشارٛغٛبد اناازؼهى ٔانزؼهااٛى، ٔارخاابر انمااشاس، ٔانزفكٛااش انؾضٛااش، ٔاعاازخذاو 

 زُذ انٗ انُظشٚبد كثعبعٛبد فٙ انزطجٛك انُبعؼ. انًٓبساد انًخزهفخ. ٔرنك ثبعزخذاو انًؼهٕيبد انزٙ رغ

 

 ( ساػح يؼرًذج1) انرٕاصم انؼالجً ٔانرثمٍف انصحً 2002142

Therapeutic Communication and Health Education ً(2002222) رطهة انساتك:ان  

نًُبعااجخ ٔرطجٛمٓااب، فااٙ رخطااٛؾ اعاازشارٛغٛبد ٔرمُٛاابد الرظاابل ا انطهجااخٚٓااذف ْاازا انًغاابق إنااٗ رؾغااٍٛ لااذساد 

ٔانزضمٛااف انظااؾٙ، ٔؽااشق انزؼهااٛى ٔاناازؼهى، يااٍ أعاام رؼضٚااض طااؾخ األفااشاد ٔانؼاابئالد ٔانًغزًؼاابد. كًااب رؼااشف 

 ثذٔس انًٍُٓٛٛ انظؾٍٛٛ ٔأخاللٛبد انًُٓخ.  انطهجخ

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) ذًشٌط صحح انثانغٍٍ انًرمذو 2002316

Advanced Adult Health Nursing 

 

( ٔ 2002116) ساتك:انًرطهة ان

  (2002317يرضايٍ يغ )

ؽضٛضاخ  اػاطشاثبدٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ انٕلٕف ػهٗ العزغبثبد انغغذٚخ ٔانُفغٛخ نهًشػٗ، انزٍٚ ٚؼابٌَٕ ياٍ 

فاااٙ طاااؾزٓى. ٔٚزُااابٔل اعااازخذاو انزكُٕنٕعٛاااب انطجٛاااخ أعبعاااب نهًؼهٕيااابد انُظشٚاااخ، ٔرناااك ثزطجٛمٓاااب ػهاااٗ انؼُبٚاااخ 

زخذاو ؽاشق انزفكٛااش، ٔطاُغ انماشاس، ٔرضمٛاف انًشػااٗ، ٔرؾهٛام َزابئظ األثؾابس  نجُاابء انزًشٚؼاٛخ انًشكاضح، ٔاعا

َظبو نهزؼشٚف ثبلػاطشاثبد انٕظٛفٛاخ انُفغاٛخ ٔالعزًبػٛاخ، ٔالعازغبثبد انشٔؽٛاخ انزاٙ رخاض انؼُبٚاخ انؾضٛضاخ. 

انًشرجطااخ ثبنؼُبٚااخ  ٔرنااك ثٓااذف إٚغاابد إعااشاءاد رًشٚؼااٛخ يُبعااجخ. كًااب عااٛزُبٔل انمؼاابٚب انمبََٕٛااخ ٔاألخاللٛااخ

 انزًشٚؼٛخ انؾضٛضخ. 

 

 يؼرًذج  اخ( ساػ3) ذًشٌط صحح انثانغٍٍ انًرمذو انسشٌشي 2002317

Advanced Adult Health Nursing Clinical ( ٔ 2002117) تك:انًرطهة انسا

  (.2002316يرضايٍ يغ )

ٔػهاى انٕظابئف، ٔاألدٔٚاخ، ٔانزمٛاٛى  َٔظشٚابد يغازمبح ياٍ ػهإو انزًاشٚغ، يجابدئٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ رطجٛاك 

انظؾٙ، ٔانزمُٛبد انطجٛخ  نزمذٚى انشػبٚخ انزًشٚؼٛخ نهًاشٚغ. ٔٚزُابٔل انًغابق ػُبطاش ٔأدٔاس يًاشع انؼُبٚاخ 

انؾضٛضخ فٙ انؾفبظ ػهٗ انًشٚغ، ٔاعزخذاو انزمُٛبد انطجٛخ فٙ رمٛٛى ٔػغ انًشٚغ انظؾٙ فٙ انؾبلد انؾشعاخ 

 ٔانخطشح. 

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) ٍة انثحث انؼهًً فً انرًشٌطأسان 2002318

Methods of Research in Nursing ( :2002116انًرطهة انساتك)  

ٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ رُبٔل يشكالد انجؾش األعبعاٛخ، ٔأْذافاّ، ٔيُابْظ عًاغ انًؼهٕيابد ٔرؾهٛهٓاب، ٔالْزًابو، 

 لد انزًشٚغ  انًخزهفخ ٔانًشكالد انًزؼهمخ ثبنظؾخ. فٙ انًمبو األٔل، ثزطجٛك ػًهٛخ انجؾش ٔإعشاءارّ فٙ يغب

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) ذًشٌط صحح أالو 2002332

Maternal Health Nursing :( ٔ 2002117) انًرطهة انساتك

  (2002331يرضايٍ يغ )

خ عاٍ ٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ دساعخ طؾخ انًاشأح فاٙ يخزهاف يشاؽام ؽٛبرٓاب انؼًشٚاخ، فاٙ اإلَغابة أٔ فاٙ يشؽها

انٛااثط، ٔرنااك ثزُاابٔل يفاابْٛى انظااؾخ اإلَغبثٛااخ، ٔاأليٕيااخ اٜيُااخ، ٔانظااؾخ انغُغااٛخ، ٔانزخطااٛؾ نألعااشح ثبنُغااجخ 

نهؾًاام ٔاإلَغاابة، ٔإعااشاءاد انؼُبٚااخ ثٓااٍ.   ٔعااٛؼزًذ فااٙ رنااك ػهااٗ انًؼهٕياابد انًغاازمبح يااٍ انؼهاإو انؾٕٛٚااخ 

نهًشأح ٔػبئهزٓب فٙ انًغزشفٗ، ٔأيابكٍ البيزٓاب ٔػًهٓاب ٔاإلَغبَٛخ، ٔانًُٕ ٔانزطٕس  نهٕطٕل إنٗ انشػبٚخ انشبيهخ 
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ٔعكُٓب. كًب ٚزُبٔل انًغبق انظاؾخ هٛاش اإلَغبثٛاخ، انزاٙ رؾاٛؾ ثابنًشأح، يضام: انؼُاف األعاش٘، ٔلؼابٚب انغاُظ، 

 ٔاأليٕس انضمبفٛخ انزٙ رٓى طؾخ انًشأح. 

 

 

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) ذًشٌط صحح أالو  انسشٌشي  2002331

Maternal Health Nursing Clinical  :( ٔ 2002117) انًرطهة انساتك

  (2002332يرضايٍ يغ )

(  نهؾظٕل ػهٗ أداء يُبعت فاٙ 8118228ٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ رطجٛك انًؼشفخ انًزؼهًخ فٙ انًغبق انُظشٚخ )

انزؼبيام يااغ رطجٛمابد انظاؾخ اإلَغبثٛاخ ٔاأليٕياخ اٜيُاخ، ٔعازطجك انطبنجاابد يخزهاف انًٓابساد  نزؾذٚاذ ٔيؼشفاخ 

انًشاااكالد انظاااؾٛخ، ٔانؼبؽفٛاااخ، ٔالعزًبػٛاااخ، ٔاألخاللٛاااخ فاااٙ يغااابل انظاااؾخ اإلَغبثٛاااخ ٔاأليٕياااخ اٜيُاااخ، 

ٔانًشاكالد انزاٙ ل رزؼهااك ثبنظاؾخ اإلَغبثٛااخ. ٔعزغازخذو انؼًهٛااخ انزًشٚؼاٛخ فااٙ رطجٛاك انًًبسعاابد انؼًهٛاخ فااٙ 

 نًٕانٛذ انغذد. انًغزشفٛبد، ٔانًشاكض انظؾٛخ  نهًؾبفظخ ػهٗ طؾخ األو ٔا

 

 

  ( ساػاخ يؼرًذج3) ذًشٌط صحح انطفم انُظشي 2002335

Child Health Nursing Theory 

 

( 2002117) :انًرطهة انساتك

ٔ -( 2002336ٔيرضايٍ يغ )

  أٔ يرضايٍ( 2002337)

ًهٛااخ ٔانزؼهًٛٛااخ ػهااٗ رطاإٚش ارغبْاابرٓى انؼ انطهجااخٚٓااذف ْاازا انًغاابق إنااٗ رمااذٚى انًؼهٕياابد انؼهًٛااخ، انزااٙ رغاابػذ 

نهؼُبٚخ ثبألؽفبل ٔػبئالرٓى. فٛزُبٔل ْزا انًغبق يفبْٛى رؼضٚاض انظاؾخ ٔانًؾبفظاخ ػهٛٓاب، ٔانٕلبٚاخ ياٍ األياشاع 

ٔانؾااإادس.  كًاااب عاااٛزُبٔل يخزهاااف انًشاااكالد انٕظٛفٛاااخ انًشرجطاااخ ثبنؼًهٛااابد انزُفغاااٛخ، ٔاألٚؼاااٛخ، ٔانكهاااٗ، 

الد انزٙ رٓاى األؽفابل، كًاب عاٛزُبٔل انًشاكالد انظاؾٛخ انُفغاٛخ، ٔانؼظجٛخ، ٔانغذد، ٔانمهجٛخ، ٔهٛشْب يٍ انًشك

انزٙ رٕاعّ األؽفابل، ٔرؼاى انفشام هٛاش انؼؼإ٘ ، ٔإًْابل انطفام ٔاإلعابءح  ناّ. ٔعاٛزُبٔل انؼُبٚاخ انزًشٚؼاٛخ، 

انزااٙ رخااض كاام ؽبنااخ ثبلػزًاابد ػهااٗ انؼًهٛااخ انزًشٚؼااٛخ، ٔانُظشٚاابد انزطٕسٚااخ، ٔيه ااشاد انظااؾخ انؾبنٛااخ، 

 ق انؾذٚضخ فٙ ػالط األؽفبل ٔانؼُبٚخ ثٓى. ٔانطش

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) ذًشٌط صحح انطفم انسشٌشي 2002336

Child Health Nursing Clinical 

 

( 2002117) :انًرطهة انساتك

  (2002335ٔيرضايٍ يغ )

ق انًُإ (، ٔيغاب8118225ٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ ديظ  ٔاعزخذاو انًؼهٕيبد يٍ يغابق رًاشٚغ طاؾخ انطفام )

انًفاابْٛى انزااٙ رااشرجؾ  انطهجااخٔانزطاإس ٔاألدٔٚااخ. ٔرنااك نزمااذٚى يغاازٕٖ سػبٚااخ ػاابل نألؽفاابل ٔػاابئالرٓى. ٔعااٛطجك 

ثبنًُٕ ٔانزطٕس، ٔثبنجؾش ، ٔثبنمٛبدح  ٔثبنؼًهٛاخ انزًشٚؼاٛخ فاٙ سػبٚاخ طاؾخ انطفام ٔػابئالرٓى، ٔانؾفابظ ػهٛٓاب، 

ٕاء أكاابٌ رنااك فااٙ يشاكااض األيٕيااخ ٔانطفٕنااخ، أٔ فااٙ ثزمااذٚى انطااالة فااٙ يخزهااف أياابكٍ انزااذسٚت انغااشٚش٘، عاا

انًغزشفٛبد، أٔ يشاكض إػبدح انزثْٛم، ؽٛش رطجك انشػبٚخ انشابيهخ انزًشٚؼاٛخ ثبنٕلبٚاخ األٔنٛاخ، ٔرؼضٚاض انظاؾخ، 

 ٔانؾفبظ ػهٛٓب، ٔإػبدح انزثْٛم. 

 

 ( ساػح يؼرًذج1) انًُٕ ٔانرطٕس انثششي 2002337

Human Growth and Development :(2002116) انًرطهة انساتك  

ثبنًؼهٕيبد األعبعٛخ انزٙ رشرجؾ ثًُٕ اإلَغبٌ ٔرطإسِ،انزٙ رغابػذ ػهاٗ فٓاى  انطهجخٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ رضٔٚذ 

ػًهٛخ ًَٕ اإلَغبٌ انطجٛؼٛخ، ٔرطٕسِ، ٔيؼبُٚزٓب فٙ يشاؽم ؽٛبرّ انًخزهفخ، ٔيؼشفّ انًشكالد ٔالؽزٛبعبد  فاٙ 

 يخزهف يشاؽم ؽٛبرّ. 

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) ذًشٌط انصحح انُفسٍح انُظشي 2002441

Mental Health Nursing Theory 

 

أٔ  2002332) انًرطهة انساتك:

( ٔيرضايٍ يغ 2002335

(2002443)  

ثًخزهاف انُظشٚابد انزاٙ رزؼهاك ثبنظاؾخ انُفغاٛخ، ٔثبنًُابرط انًخزهفاخ انزاٙ  انطهجاخٚٓذف ْزا انًغابق إناٗ رؼشٚاف 

بص انًؼشػٍٛ نهزٕرش ثطشٚمخ طؾٛخ. ٔعٛمذو انًغبق انًفابْٛى انًخزهفاخ فاٙ يغابل انظاؾخ انُفغاٛخ، رغبػذ األ خ



 16 

 

ٔأيشاػاآب. ٔٚؼُااٗ ثزطاإٚش انًٓاابساد انزارٛااخ، ٔيٓاابساد الرظاابل، ٔانًُاابرط انؼالعٛااخ انًخزهفااخ، انزااٙ رؼاابنظ 

ب ٚخاااض انظاااؾخ انُفغاااٛخ، ثزطجٛاااك انؼًهٛاااخ انزًشٚؼاااٛخ فًٛااا نهطهجاااخانؼبؽفٛاااخ ٔانؼمهٛاااخ. ٔعاااٛمٕو  دالػاااطشاثب

 انؼمهٛخ، ٔرنك ٔفك األثؼبد انغغذٚخ، ٔالعزًبػٛخ، ٔانًؼشفٛخ، ٔانؼبؽفٛخ، ٔانشٔؽٛخ نهشخض. دٔالػطشاثب

 

  

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) ذًشٌط انصحح انُفسٍح انسشٌشي 2002443

Mental Health Nursing Clinical 

 

انًرطهة انساتك: يرضايٍ يغ 

(2002441)  

(، 8118447انًغابق إناٗ رطجٛاك انًؼهٕيابد انُظشٚاخ انًكزغاجخ فاٙ يغابق رًاشٚغ انظاؾخ انُفغاٛخ ) ٚٓذف ْازا

ػمهٛاخ ٔػبؽفٛاخ َٔفغاٛخ  نزماذٚى انشػبٚاخ  داػاطشاثبثبنزٕاطم يغ انًشٚغ انز٘ ٚؼبَٙ ياٍ  نهطهجخفٛزٛؼ انفشطخ 

فغٛخ، ٔاإلَغابَٛخ، ٔػهإو انزًاشٚغ، انزًشٚؼٛخ ثبلعزُبد إنٗ انًؼهٕيبد يٍ انؼهٕو انجٕٛنٕعٛخ، ٔالعزًبػٛخ، ٔانُ

ٔانشعٕع إنٛٓاب  نًغابػذح انًاشٚغ ٔػبئهزاّ ػهاٗ اخزٛابس انطشٚماخ انًضهاٗ فاٙ انزكٛاف ٔانزؼبيام ياغ انزإرشاد فاٙ 

ؽٛبرٓى، ثبإلػابفخ إناٗ انؼًام ياغ األ اخبص انًؼاطشثٍٛ ػبؽفٛاب ٔػمهٛاب ثٓاذف انًؾبفظاخ ػهاٛٓى، ٔأػابدرٓى إناٗ 

 ألظٗ يغزٕٖ يٍ انظؾخ. 

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) ط صحح انًجرًغ انُظشيٌذًش 2002444

Community Health Nursing Theory 

 

( 2002336) انًرطهة انساتك:

( ٔيرضايٍ يغ 2002331)ٔ

(2002445)  

ٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ رمذٚى انُظشٚبد ٔانًًبسعبد انًًٓاخ فاٙ عًاغ انًؼهٕيابد ٔانزخطاٛؾ، ٔاإلعاشاءاد، ٔرمٛاٛى 

ٔانغًبػاابد ٔانًغزًااغ َفغااّ،  فااٙ يخزهااف يشاؽاام انؾٛاابح. ٔٚؼُااٗ ثذساعااخ ٔرطجٛااك دٔس األ ااخبص ٔانؼاابئالد 

انًًشع/ انًًشػخ فٙ انًغزًغ فًٛب ٚخض يفبْٛى رؼضٚض انظاؾخ، ٔانؾًبٚاخ، إناٗ عبَات انٕلبٚاخ ياٍ األياشاع، 

رزؼهاك ثزؼضٚاض  ٔرنك ثبلػزًبد ػهاٗ يفابْٛى انشػبٚاخ انظاؾٛخ األٔنٛاخ. ٔالػزًابد ػهاٗ انذساعابد انٕثبئٛاخ ألْاذاف

انظااؾخ ٔؽًبٚااخ انًغزًااغ، ثاابنزؾكى ثاابأليشاع انُبرغااخ ػااٍ الرظاابل، ٔعااٛزُبٔل انًغاابق يٕاػااٛغ أخااشٖ، يضاام: 

 انزطٕس العزًبػٙ، ٔانًشبسكخ انطٕػٛخ، ٔػذو كفبٚخ األفشاد فٙ انًغزًؼبد. 

 

 ( ساػاخ يؼرًذج3) ذًشٌط صحح انًجرًغ انسشٌشي 2002445

Community Health Nursing Clinical  انًرطهة انساتك: يرضايٍ يغ

(2002444 ) 

 نهطهجاخ(،  فٛزاٛؼ انفشطاخ 8118444ٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ رطجٛك انًؼشفاخ انًكزغاجخ فاٙ يغابق طاؾخ انًغزًاغ )

نزمذٚى انؼُبٚخ انزًشٚؼٛخ، ٔانًشابسكخ، ٔانؼًام ثبعازمالنٛخ، ثبعازخذاو انًٓابساد ٔانزمُٛابد انًغازُذح ػهاٗ انًؾبفظاخ 

ؾخ، إنااٗ عبَاات انٕلبٚااخ يااٍ اإليااشاع، ٔرنااك فااٙ رمااذٚى انشػبٚااخ نهفئاابد انًغاازٓذفخ فااٙ أياابكٍ انشػبٚااخ ػهااٗ انظاا

 انظؾٛخ األٔنٛخ يضم: انؼٛبداد، ٔانًُبصل، ٔانًذاسط، ٔهٛشْب. 

 

 ( ساػاخ يؼرًذج 3) اإلداسج فً انرًشٌط ٔأخاللٍاخ انًُٓح 2002446

Nursing Management and Ethics in Nursing أٔ  2002332) ًرطهة انساتك:ان

2002335 ) 

ٚٓااذف ْاازا انًغاابق إنااٗ رؼشٚااف انطااالة ثثعااظ رُظااٛى انشػبٚااخ انفؼبنااخ فااٙ األياابكٍ انغااشٚشٚخ انًخزهفااخ. فٛزُاابٔل 

انًٕػاإػبد اٜرٛااخ: اإلداسح، ٔانمٛاابدح، َٔظشٚاابد انزغٛااش، ٔػًهٛااخ انزخطااٛؾ، ٔانزُظااٛى، ٔإداسح األفااشاد، ٔرااذٍٔٚ 

 ُغ انمشاس، ٔانزمٛٛى، ٔانزٕرش، ٔكٛفٛخ إداسح انٕلذ. انًؼهٕيبد، ٔػًهٛخ ط

 

 

 ( ساػاخ يؼرًذج5) انرذسٌة انسشٌشي انًكثف 2002419

Intensive Clinical Training 

 

( 2002445) انًرطهة انساتك:

أٔ أٌ ٌكٌٕ انطانة خشٌجاً ػهى 

 رنك انفصم

انًخزهفاخ  د انزاٙ رؼهًْٕاب فاٙ انًغابلبد انؼًهٛاخنًًبسعاخ انًٓابساانغاُخ انشاثؼاخ   نطهجاخٕٚفش ْزا انًغابق انفاشص 

ٔػُظاش  ٔاإل شافيٍ خالل ْزا انًغبق ثزطجٛك ادٔاس يخزهفخ يضم انمٛبدح  انطهجخمٕو ثؾٛش ٚاعزمالنٛخ  أكضشثشكم 
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ٔأيااابكٍ انشػبٚااخ انظاااؾٛخ  فااٙ انًغزشاافٛبد ٔانًشاكاااض انظااؾٛخ انزغٛٛااش ٔارخاابر انماااشاساد انزًشٚؼااٛخ انًخزهفاااخ

 ٔٔاعجبرٓى ثكم كفبٚخ ٔيغهٔنٛخ .  ثثدٔاسْىانمٛبو  انطهجخ.ٔانزٕلغ يٍ  انًخزهفخ ًؼٛخٔانًشاكض انًغز

 

 

 

 
2002450 

 

 ( ساػح يؼرًذج3)  ٔانطٕاسئ اإلسؼافذًشٌط 

Accident and Emergency Nursing :( 2002116) انًرطهة انساتك 

فظاخ ػهاٗ انظاؾخ، ثًؼبنغاخ انًشاكالد انظاؾٛخ ٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ رمذٚى انًفابْٛى ٔانمؼابٚب انزاٙ راشرجؾ ثبنًؾب

انزٙ رشرجؾ ثًخبؽش انؼًم انزًشٚؼٙ، ٔثبنًشٚغ ٔثبنًغزًغ. ٔٚؼُاٗ انًغابق ثًفابْٛى رزؼهاك ثابنطٕاسئ، ٔانؼُبٚاخ 

ثبإلطبثبد انزٙ رزؼًٍ ؽبلد رٓذد انؾٛبح. ٔؽشق انؾفبظ ػهٗ انؾٛابح، ٔإعاشاءاد انغااليخ انًشرجطاخ ثابنزًشٚغ 

 انطبسئخ. ٔانًشػٗ فٙ انؾبلد

 

  

 ( ساػح يؼرًذج3) ذًشٌط حذٌثً انٕالدج           2002453

Neonatal Nursing  :أٔ  2002332) انًرطهة انساتك

 ( أٔ يرضايٍ  2002335

ٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ رمذٚى انًٕاػٛغ األعبعٛخ نهشػبٚخ انزًشٚؼٛخ نؾاذٚضٙ انإلدح، فٛزُابٔل انًٕاػاٛغ انًشرجطاخ 

انطجٛؼٛااٍٛ، أٔ يًااٍ ٚزؼشػاإٌ نهخطااش، أٔ الخاازاللد فااٙ أَظًااخ انغغااى انمهجٛااخ، ٔانؼظااجٛخ،  ثبنًٕانٛااذ انغااذد

انًٕانٛااذ انغااذد ثًؼاابػفبد عبَجٛااخ يضاام: الخزُبلاابد، ٔيشاابكم انزغزٚااخ، ٔيشااكالد طااؾخ  ٔانزُفغااٛخ. كًااب ٚزُاابٔل 

ٓابد رؼابؽٍٛ األدٔٚاخ، أٔ أليٓابد يظابثبد ثبنغاكش٘، أٔ أؽفابل ألئاألؽفابل انًُبػخ، ٔاػطشاثبد النزٓبثابد، 

 . خبؽئرؼشػٍ ألخز األدٔٚخ ثشكم 

 

 

 ( ساػح يؼرًذج3) يٕاظٍغ يخراسج لً انرًشٌط  2002455

Selected Topics in Nursing  :( 2002116) انًرطهة انساتك 

ٚٓااذف ْاازا انًغاابق إنااٗ اػطاابء انفشطااخ نطااشػ يٕػاإػبد يغاازغذح ٔؽذٚضااخ فااٙ ػهااى انزًااشٚغ كًااب ٚٓااذف ْاازا 

 بق إنٗ يُؼ انطهجخ انفشطخ نضٚبدح يؼشفزٓى فٙ يٕاػٛغ نى رُبلي فٙ انًغبلبد األخشٖ . انًغ

 

 ( ساػح يؼرًذج3انًؼهٕياذٍح فً انرًشٌط                                                 )               2002457

                           Nursing Informatics                                       ( 2002116انًرطهة انساتك) 

 

لبدسٍٚ ػهٗ انزؼبيم يغ يفابْٛى ركُٕنٕعٛاب انًؼهٕيابد فاٙ انُبؽٛاخ انغاشٚشٚخ، ٔانزؼهًٛٛاخ،  ؽهجخٚٓذف انًغبق إلػذاد 

انظؾٛخ ياٍ لطابع ركُٕنٕعٛاب انًؼهٕيابد ٔرطجٛمبرٓاب انظاؾٛخ  ٔانًهعغبدٔانجؾضٛخ. ٕٔٚػؼ يذٖ اعزفبدح انًشٚغ 

 هفخ.انًخز

 

 

 ( ساػح يؼرًذج3)     يمذيح فً ذًشٌط االٔساو   1001458

                    Introduction to Oncology Nursing                           ( 2002116انًرطهة انساتك) 

 

انًغبق ٚٓذف ْزا انًغبق انٗ رمذٚى انًؼشفخ انُظشٚخ ثزًشٚغ األٔساو ٔدٔس يًشع األٔساو ٔيغهٔنٛبرّ. ْزا 

ؽشق انؼالط انًخزهفخ ٔدٔس ٔفغٕٛنٕعٛخ يشع انغشؽبٌ ٔؽشق رظُٛفّ ٔؽشق ػالط يشع انغشؽبٌ  ٚششػ

 ٚزطشق نهؼالعبد انكًٛبٔٚخ ٔيؼبنغخ الػشاع ٔؽبلد انطٕاسئ ٔانشػبٚخ انزهطٛفٛخ.ٔانًًشع فٛٓب. ٔكًب 
 
 

 ( ساػح يؼرًذج3)                                  ذًشٌط كثاس انسٍ                                           2002459

                          Gerontological Nursing                                       ( 2002116انًرطهة انساتك) 
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ط اناٗ سػبٚاخ ْزِ انفئخ انًزُبيٛخ فٙ انًغزًاغ ٔانزاٙ رؾزاب ٍ،ثزًشٚغ كجبس انغُ انطهجخْزا انًغبق انٗ رؼشٚف ٚٓذف 

ٓابساد: انزمٛاٛى انظاؾٙ نكجابس ي انطهجاخ إكغابةخبطخ ٔفٓى أػًك نؾبعبرٓب. ٚزؼًٍ انًغبق ػذح ٔؽذاد رٓذف اناٗ 

ٔكٛف ٚخزهف ػٍ رمٛٛى األطغش عُب، سػبٚخ األعش انًؾزٕٚخ ػهٗ كجبس انغٍ، انؾشكخ ٔانمٛبو ثٕظابئف انؾٛابح، انغٍ، 

يُخ، انظؾخ انُفغٛخ نكجابس انغاٍ، رغزٚاخ كجابس انغاٍ، أػابدح رثْٛام كجابس انًؼبنغخ انذٔائٛخ نكجبس انغٍ، األيشاع انًض

 يغ انزشكٛض فٙ كم ْزِ انغٕاَت ػهٗ انشػبٚخ انشًٕنٛخ ٔانزضمٛف انظؾٙ ٔكٛفٛخ رؼضٚض انظؾخ نكجبس انغٍ. ،انغٍ


