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 نلٔـ٘ التنضٓض    

 دامع٘ آل البٔت     

 

 

 ٘ البهالْصْٓؼ يف التنضٓض ارتط٘ الزصاعٔ٘ لزصد

 

 

 اعه الزصد٘ ) بالعضبٔـ٘( : البهالْصْٓؼ يف التنضٓض.

 B. Sc.  In Nursingاعه الزصد٘ )باإلصتلٔظٓ٘( :   

 

 مهْىات ارتط٘ :  -أ 

( عاع٘ معتنزٗ مْطع٘ 243تتهـٌْ ارتط٘ الزصاعٔ٘ لزصد٘ البهالْصْٓؼ يف التنضٓض  مً )

 علٙ اليشْ اآلتٕ :

 الغاعات املعتنزٗ املتطلــــبىْع  التغلغل

  متطلبات ادتامع٘ ّتكغه إىل: أّاًل

 18 متطلبات ادتامع٘ اإلدباصٓ٘

 9 متطلبات ادتامع٘ االختٔاصٓ٘

 22 اجملنْع  

 23 هلٔ٘متطلبات ال ثاىًٔا

  تدصص:متطلبات ال ثالجًا

 78 اإلدباصٓ٘

 4 االختٔاصٓ٘

   صابعًا 

 132 اجملنْع

 

 

 الرتقٔه : ىظاو -ب

 

 صمْط الهلٔ٘:  -1

 الهلٔــــ٘ الضمظ

 التنضٓض 21

 

 

 صمْط املْار :  -2

0  – 9 0 - 5 1 - 4  01  10 

                                                                                                                                          

 الهلٔ٘ الكغه املغتْٚ اجملال التغلغل
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 مزلْل ميظل٘ العؾضات )اجملال( يف أصقاو املْار

 عيْاٌ زتال التدصص صمظ اجملال عيْاٌ زتال التدصص مظ اجملالص

 الطفلّ صش٘ األو 4 العاو  1

 صش٘ اجملتنع الصش٘ اليفغٔ٘ 5 األعاعٔات 2

 االختٔاصٓ٘ 6 صش٘ البالػني 3

 

 صمظ اجملال
عيْاٌ زتال 

 التدصص
 مْار اجملال

طلب٘ عله التؾضٓح عنلٕ ل  عله التؾضٓح لطلب٘ التنضٓض  العاو  1

 التنضٓض

 عله الفغْٔلْدٔا لطلب٘ التنضٓض   ٘عله الفغْٔلْدٔا عنلٕ لطلب

 التنضٓض

 عله األرّٓ٘ لطلب٘ التنضٓض   ٘الهٔنٔاٛ اذتْٔٓ٘ لطلب

 التنضٓض

 فغْٔلْدٔا األمضاض  

 أعاعٔات التنضٓض الغضٓضٖ  أعاعٔات التنضٓض   األعاعٔات 2

 ٕالتكٔٔه الصش  ٔٔه الصشٕ الغضٓضٖالتك 

 ٘ٓمكزمُ يف التػش  

-متضٓض صش٘ البالػني الغضٓضٖ   2-متضٓض صش٘ البالػني  صش٘ البالػني 3

2 

 3-متضٓض صش٘ البالػني   ٖمتضٓض صش٘ البالػني الغضٓض-

3 

 ٘متضٓض العيآ٘ اذتجٔج   ٘متضٓض العيآ٘ اذتجٔج

 الغضٓضٖ

 ٕأعالٔب البشح العلن  ٖالتزصٓب الغضٓض 

4 

 الطفلّ صش٘ األو

 ٖمتضٓض صش٘ األو الغضٓض  متضٓض صش٘ األو 

 متضٓض صش٘ الطفل  ٖمتضٓض صش٘ الطفل الغضٓض 

  ّٚمتضٓض العنلٔات ّميع العز

 )سنْص(

  ٖمتضٓض صش٘ األو الغضٓض

 )سنْص(

 ٖالينْ ّالتطْص البؾض   

صش٘ اجملتنع  5

 الصش٘ اليفغٔ٘
 ضٓض الصش٘ اليفغٔ٘مت   ٘ٔمتضٓض الصش٘ اليفغ

 الغضٓضٖ

 متضٓض صش٘ اجملتنع  ٖمتضٓض صش٘ اجملتنع الغضٓض 

  اإلراصٗ يف التنضٓض ّ أخالقٔات

 املَي٘

  أخالقٔات املَي٘ ّ التجكٔف

 الصشٕ 

متضٓض اإلععاف ّالطْاصٟ   متضٓض اإلععاف ّالطْاصٟ  االختٔاصٓ٘ 6

 الغضٓضٖ

 ٓض سزٓجٕ الْالرٗمتض  ٖمتضٓض سزٓجٕ الْالرٗ الغضٓض 

 مْضْعات شتتاصٗ يف التنضٓض  مْضْعات شتتاصٗ يف التنضٓض- 

 الغضٓضٖ
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 ( عاع٘ معتنزٗ مْطع٘ علٙ اليشْ اآلتٕ:27))أّاًل( متطلبات ادتامع٘: 

 ( عاع٘ معتنزٗ.18املتطلبات اإلدباصٓ٘: ) -أ 

 اعات معتنزٗ.( ع9املتطلبات االختٔاصٓ٘: ) -ب

 

 :مْطع٘ نالتالٕ ( عاع٘ معتنز18ٗ)املتطلبات اإلدباصٓ٘:  -أ 

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 4 *العلْو العغهضٓ٘ 711111 2

 - 4 الجكاف٘ اإلعالمٔ٘ 1212382 3

 - 4 عالمٔ٘اإليظه ال 1213461 4

 - 4 الرتبٔ٘ الْطئ٘ 1712211 5

 - 4 )2(اللػ٘ العضبٔ٘  2412212 6

 - 4 )2(اللػ٘ اإلصتلٔظٓ٘  2413212 7

 

تعترب مارٗ العلْو العغهضٓ٘ اختٔاصٓ٘ للطلب٘ غري األصرىٔني ّميهـيَه رصاعـ٘ مـارٗ اختٔاصٓـ٘ مـً      *:

 املْار اليت تطضسَا ادتامع٘ بزال عيَا.

خـاصز نلٔتـُ علـٙ  أٌ  تهـٌْ مـارٗ      ٗ خيتاصٍا الطالب مً ( عاعات معتنز9)املتطلبات االختٔاصٓ٘:  -ب

 ّاسزٗ مً نل مً اجملاالت التالٔ٘ ٍّشِ اجملاالت ٍٕ: 

 

 أّال: زتال العلْو اإلىغاىٔ٘ ّٓطه املغاقات التالٔ٘:

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 4 املزخل إىل علْو الكضآٌ ّالغي٘ 1212227 2

 - 4  اإلعالمٕساضض العامل 12112482 3

 - 4 الرتبٔ٘  إىلاملزخل  2213232 4

 1301101 4 (3) لػ٘ العضبٔ٘ال 2412213 5

 1302101 4 (3اللػ٘ االصتلٔظٓ٘ ) 2413213 6

 - 4 تاصٓذ اذتطاصٗ العضبٔ٘ اإلعالمٔ٘ 2414214 7

 - 4 تاصٓذ الكزؼ 2414213 8

 - 4 )2(اللػ٘ الفضىغٔ٘  2415212 9

  4 )2(االعباىٔ٘ اللػ٘  2415262 :

 - 4 )2(اللػ٘ االٓطالٔ٘  2415272 21

 - 4 )2( األملاىٔ٘اللػ٘  2415282 22

 - 4 )2(اللػ٘ الفاصعٔ٘  2415292 23

 - 4 )2(اللػ٘ الرتنٔ٘  24152:2 24

 

 ثاىًٔا: زتال العلْو االدتناعٔ٘ ّاالقتصارٓ٘ ّٓطه املغاقات التالٔ٘:

 املتطلب الغابل ت املعتنزٗالغاعا اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 4 مزخل إىل عله الفكُ ّ أصْلُ 1213264 2

 - 4 تيظٔه األعضٗ ّاجملتنع 1213361 3

 - 4 اإلعالو ّالكطآا املعاصضٗ 1212582 4

 - 4 الكاىٌْ يف سٔاتيا 1312221 5

 - 4 مبارٟ االقتصار 1612211 6

 - 4 )2(مبارٟ إراصٗ األعنال 1613212 7

 - 4 الزميكضاطٔ٘ ّ سكْم اإلىغاٌ  1712547 8

 - 4 مزخل إىل عله اليفػ 2213241 9

 - 4 تضبٔ٘ األطفال يف اإلعالو 2213331 :

 - 4 التاصٓذ اإلعالمٕ  ٍه يفآل البٔت ّرّص 2414216 21

 - 3 أخالقٔات املَي٘ مً ميظْص إعالمٕ 2512211 22
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 ش٘ ّٓطه املغاقات التالٔ٘:ثالجًا: زتال العلْو ّالتهيْلْدٔا ّالص

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 4 اإلعذاط العلنٕ للكضآٌ 1212221 2

 - 4 الفٔظٓاٛ يف سٔاتيا 1513211 3

 - 4 الهٔنٔاٛ يف سٔاتيا 1514211 4

 - 4 بْٔلْدٔا اإلىغاٌ :151521 5

 - 4 العناصٗ اإلعالمٔ٘ 1814355 6

 - 4 علْو األصض 1912216 7

 - 4 مصارص الطاق٘ 1912224 8

 - 4 مْاصر املٔاِ 1912226 9

 - 4 البٔٝ٘ ّالتلْخ البٕٔٝ 1912228 :

 - 4 أعاعٔات ىظه املعلْمات 1:13341 21

 - 4 اإلععافات األّلٔ٘ 2112271 22

 - 4 مزخل إىل عله الفلو 2312212 23

 

ت املغتْٚ، ٓتْدب علٙ ناف٘ الطلب٘ املغذلني اعتباصًا مً بزآ٘ مالسظ٘: أما فٔنا ٓتعلل بامتشاىا

التكزو لالمتشاٌ يف اللػ٘ العضبٔ٘ ّاللػ٘ االصتلٔظٓ٘ ّاذتاعْب علٙ اٌ  3121/3122الفصل األّل 

( خاصز خطتُ ::1ٓغذل الطالب الشٖ خيفل يف اليذاح يف أٖ مً ٍشِ االمتشاىات مغاقًا اعتزصانًٔا )

 غاقات ٍٕ:الزصاعٔ٘ ٍّشِ امل

 

 املغاقات االعتزصانٔ٘:

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 4 اللػ٘ العضبٔ٘ ::24121 2

 - 4 اللػ٘ االصتلٔظٓ٘ ::24131 3

 - 4 ساعْب ::1:121 4

 
 ( عاع٘ معتنزٗ مْطع٘ علٙ اليشْ اآلتٕ:23): لهلٔ٘متطلبات ا :ثاىًٔا

 ـــارٗاعــه امل صقه املارٗ

الغاعات 

 األعبْعٔ٘
 الغاعات

 املعتنزٗ
 املتطلب الغابل

 عنلٕ ىظضٖ    

 - 4 - 4 (1)الهٔنٔاٛ العام٘  4443040

 - 4 - 4 العلْو اذتٔاتٔ٘ العام٘ )لطلب٘ التنضٓض( 4444047

العلْو اذتٔاتٔ٘ العام٘ العنلٔ٘ )لطلب٘  4444048

 التنضٓض(

متظامً  1515218 2 4 -

 مع

 - 4 - 4 عله اليفػ لطلب٘ التنضٓض 0042045

 1515218 4 - 4 عله التؾضٓح لطلب٘ التنضٓض 0440043

متظامً مع 

2112215 

0440043متزامن مع  0 3  عله التؾضٓح العنلٕ لطلب٘ التنضٓض 0440044  

 3 - 3 األسٔاٛ الزقٔك٘ )لطلب٘ التنضٓض( 4444234
4444047 

4444230متزامن مع   

 4444234متزامن مع  0 3 - سٔاٛ الزقٔك٘ العنلٔ٘ )لطلب٘ التنضٓض(األ 4444230

 4444047 3 - 3 الهٔنٔاٛ اذتْٔٓ٘ لطلب٘ التنضٓض  0440047

 0342040 2 - 2 اللػ٘ اإلصتلٔظٓ٘ لطلب٘ التنضٓض 0342044

  23 اجملنْع
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 ٘: ( عاع٘ معتنزٗ، ّتؾنل املْار اآلت78ٔ: ) متطلبات التدصص االدباصُٓ :ثالجا

 اعه املـــارٗ صقه املارٗ

الغاعات 

 الغاعات األعبْعٔ٘

 املعتنزٗ
 املتطلب الغابل

 عنلٕ ىظضٖ

 1515218 4 - 4 عله الفغْٔلْدٔا لطلب٘ التنضٓض 2112216

  2112214متظامً مع 

  2112216متظامً مع  2 4  عله الفغْٔلْدٔا العنلٕ لطلب٘ التنضٓض 2112217

 4 - 4 نضٓض أعاعٔات الت 2112222
1515218 

 2112224متظامً مع 

 2112222متظامً مع  3 7 - أعاعٔات التنضٓض الغضٓضٖ 2112224

 3 - 3 التكٔٔه الصشٕ اليظضٖ 2112225
2112214 

 2112226متظامً مع 

 2112225متظامً مع  2 4 - التكٔٔه الصشٕ الغضٓضٖ 2112226

  2112335امً مع متظ 2112216 4 - 4 فغْٔلْدٔا األمضاض 2112313

 4 - 4 عله األرّٓ٘  2112314
2112313 

 2112337متظامً مع 

 2112218 4 - 4 مكزمُ يف التػشٓ٘ 2112326

 4 - 4 ( اليظض2ٖمتضٓض صش٘ البالػني) 2112335
2112222 

 2112336ّ2112225متظامً مع 

 4 23 - ( الغضٓض2ٖمتضٓض صش٘ البالػني ) 2112336
2112224 

 2112335 متظامً مع

 4 - 4 ( اليظض3ٖمتضٓض صش٘ البالػني) 2112337
2112335 

  2112338متظامً مع 

 2112337متظامً مع   4 23 - ( الغضٓض3ٖمتضٓض صش٘ البالػني ) 2112338

 2112222 3 - 3 التْاصل العالدٕ ّ التجكٔف الصشٕ 2112352

 4 - 4 متضٓض صش٘ البالػني املتكزو  2112437
2112337 

 2112438مً مع متظا

 2112437متظامً مع   4 23 - متضٓض صش٘ البالػني املتكزو الغضٓضٖ 2112438

 2112337 4 - 4 أعالٔب البشح العلنٕ يف التنضٓض 2112439

 2112337 4 - 4 متضٓض صش٘ األو 2112442

 2112442ّ متظامً مع  4 23 - إىاخ((متضٓض صش٘ األو الغضٓضٖ 2112443

 2112442متظامً مع   2 7 - *صش٘ األو الغضٓضٖ )سنْص(متضٓض  2112444

2112445 
ــضٓضٖ     ــزّٚ الغ ــع الع ــات ّمي ــضٓض العنلٔ مت

 *)سنْص(
 2112442متظامً مع  3 9 -

 4 - 4 متضٓض صش٘ الطفل اليظضٖ 2112446
2112337 

 2112447متظامً مع 

 2112446متظامً مع  4 23 - متضٓض صش٘ الطفل الغضٓضٖ 2112447

 2112337 3 - 3 الينْ ّالتطْص البؾضٖ 2112448

 6 26 - التزصٓب الغضٓضٖ املهجف  :211253

إىَاٛ متطلبات التدصص الغضٓضٓ٘ 

عاعات  5  متظامً معّ  اإلدباصٓ٘

معتنزٗ مً املغاقات التدصص 

  االختٔاصٓ٘

 4 - 4 متضٓض الصش٘ اليفغٔ٘ اليظضٖ 2112553
 2112446أّ  2112442

 2112554متظامً مع 

 2112553متظامً مع  4 23 - متضٓض الصش٘ اليفغٔ٘ الغضٓضٖ 2112554

 4 - 4 متضٓض صش٘ اجملتنع اليظضٖ 2112555
 2112446أّ  2112442

2112556 

   2112555متظامً مع   4 23 - متضٓض صش٘ اجملتنع الغضٓضٖ 2112556

 2112446 أّ 2112442 4 - 4 اإلراصٗ يف التنضٓض ّ أخالقٔات املَي٘  2112557

  78 اجملنْع
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 ( عاعات معتنزٗ خيتاصٍا الطالب مً قاٜن٘ مْار التدصص االختٔاص4ٖمـتطلبات التدصص االختٔاصٓ٘: ) :صابعا

 اليت تطضسَا نلٔ٘ التنضٓض.

الغاعات  اعــه املـــارٗ صقه املارٗ

 األعبْعٔ٘

 الغاعات

 املعتنزٗ

 املتطلب الغابل

 عنلٕ ىظضٖ    

 0440226 2 - 2 اليظضٖضٓض اإلععاف ّالطْاصٟ مت 0440454

متظامً مع   0440452   

متظامً مع   0440454 2 8 - متضٓض اإلععاف ّالطْاصٟ الغضٓضٖ  0440452  

0440335أو  0440330 2 - 2 اليظضٖمتضٓض سزٓجٕ الْالرٗ  0440453  

متظامً مع  0440454  

متظامً مع  0440453 2 8 - متضٓض سزٓجٕ الْالرٗ الغضٓضٖ  0440454  

 مبْافك٘ الهلٔ٘ 2 - 2 مْضْعات شتتاصٗ يف التنضٓض  0440455

متظامً مع  0440455 2 8 - مْضْعات شتتاصٗ يف التنضٓض )الغضٓضٖ(  0440456  

 
( عـاع٘ معتنـزٗ   3ٓزصؼ الشنْص مـارٗ متـضٓض العنلٔـات ّميـع العـزّٚ الغـضٓضٖ )سنـْص( بْاقـع )         *

ٗ مارٗ  متضٓض صش٘ األو الغضٓضٖ )سنـْص( بـزال مـً رصاعـ٘ مـارٗ متـضٓض       ( معتنز2باإلضاف٘ ا إىل )

 ( عاع٘ معتنزٗ.4إىاخ( بْاقع )(صش٘ األو  الغضٓضٖ
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 ارتط٘ االعرتؽارٓ٘ لطلب٘ ختصص التنضٓض

 الغي٘ األّىل   

 الفصل األّل

 الغاعات املعتنزٗ اعـه املـارٗ صقـه املـارٗ

 3 طلب٘ التنضٓض(العلْو اذتٔاتٔ٘ العام٘ )ل 4444047

 0 العلْو اذتٔاتٔ٘ العام٘ العنلٔ٘ )لطلب٘ التنضٓض( 4444048

 3 (2الهٔنٔاٛ العام٘ ) 4443040

 3 عله اليفػ لطلب٘ التنضٓض 0042045

 3 (2اللػ٘ اإلصتلٔظٓ٘ ) 0342040

 33 اجملنْع

 

 الفصل الجاىٕ

 الغاعات املعتنزٗ اعـه املـارٗ صقـه املـارٗ

 3 لطلب٘ التنضٓض التؾضٓحعله  0440043

 0 عله التؾضٓح العنلٕ لطلب٘ التنضٓض 0440044

 3 لطلب٘ التنضٓضالفغْٔلْدٔا  عله 0440045

 0 العنلٕ لطلب٘ التنضٓض الفغْٔلْدٔا عله 0440046

 3 أعاعٔات التنضٓض 0440000

 2 أعاعٔات التنضٓض الغضٓضٖ 0440003

 2 ٓضاللػ٘ اإلصتلٔظٓ٘ لطلب٘ التنض 1302100

 15 اجملنْع

 

 الفصل الصٔفٕ

 الغاعات املعتنزٗ اعـه املـارٗ صقـه املـارٗ

 2 اليظضٖ التكٔٔه الصشٕ 0440004

 0 التكٔٔه الصشٕ الغضٓضٖ 0440005

 3 العلْو العغهضٓ٘ 64444

 3 (2)اللػ٘ العضبٔ٘  0340040

 9 اجملنْع
 

 الغي٘ الجاىٔ٘

 الفصل األّل

 الغاعات املعتنزٗ ـارٗاعـه امل صقـه املـارٗ

 3 اليظضٖ (1)البالػنيمتضٓض صش٘  0440224

 3 الغضٓضٖ (1)متضض صش٘ البالػني 0440225

 3 األسٔاٛ الزقٔك٘ لطلب٘ التنضٓض 4444234

 0 لطلب٘ التنضٓض العنلٕاألسٔاٛ الزقٔك٘  4444230

 3 فغْٔلْدٔا األمضاض 0440242

 3 ضٓض الهٔنٔاٛ اذتْٔٓ٘ لطلب٘ التن 0440047

 36 اجملنْع

 

 الفصل الجاىٕ

 الغاعات املعتنزٗ اعـه املـارٗ صقـه املـارٗ

 3 اليظضٖ  (2)متضٓض صش٘ البالػني 0440226

 3 الغضٓضٖ (2)متضٓض صش٘ البالػني  0440227

 2 التْاصل العالدٕ ّ التجكٔف الصشٕ 0440240

 3 عله األرّٓ٘ 0440243

 3 مكزمُ يف التػشٓ٘  0440205

 3 الرتبٔ٘ الْطئ٘ 4640044

 12 اجملنْع

 

 

 

 

 



 : 

 

 الغي٘ الجالج٘

 الفصل األّل

 الغاعات املعتنزٗ اعـه املـارٗ صقـه املـارٗ

 2 الينْ ّالتطْص البؾضٖ 0440337

 3 متضٓض صش٘ األو 0440330

( أّمتضٓض صش٘ األو الغضٓضٖ )إىاخ 0440332  

 متضٓض صش٘ األو الغضٓضٖ )سنْص( 

لٔات ّميع العزّٚ الغضٓضٖ )سنْص(متضٓض العن  

3 

1 

2 
0440333 

0440334 

 3 الجكاف٘ اإلعالمٔ٘ 4040270

 3 متطلب دامع٘ اختٔاصٖ  -

 17 اجملنْع

 

 الفصل الجاىٕ

 الغاعات املعتنزٗ اعـه املـارٗ صقـه املـارٗ

 3 متضٓض صش٘ الطفل اليظضٖ 0440335

 3 متضٓض صش٘ الطفل الغضٓضٖ 0440336

 3 أعالٔب البشح العلنٕ يف التنضٓض 0440328

 3 متضٓض صش٘ البالػني املتكزو 0440326

 3 متضٓض صش٘ البالػني املتكزو الغضٓضٖ 0440327

 3 ىظه إعالمٔ٘ 4042044

 11 اجملنْع

 

 الفصل الصٔفٕ

 الغاعات املعتنزٗ اعـه املـارٗ صقـه املـارٗ

 3 متضٓض الصش٘ اليفغٔ٘ اليظضٖ 0440442

 3 متضٓض الصش٘ اليفغٔ٘ الغضٓضٖ 0440443

 6 اجملنْع

 

 الغي٘ الضابع٘

 الفصل األّل

 املعتنزٗ الغاعات اعـه املـارٗ صقـه املـارٗ

 3 متضٓض صش٘ اجملتنع اليظضٖ 0440444

 3 متضٓض صش٘ اجملتنع الغضٓضٖ 0440445

 3 اإلراصٗ يف التنضٓض ّ أخالقٔات املَي٘ 0440446

ع٘ اختٔاصٖمتطلب دام -  3 

 3 متطلب دامع٘ اختٔاصٖ -

 35 اجملنْع

 

 الفصل الجاىٕ

 الغاعات املعتنزٗ اعـه املـارٗ صقـه املـارٗ

 5 التزصٓب الغضٓضٖ املهجف 0440429

 2  اليظضٖ متطلب ختصص اختٔاصٖ -

 2 الغضٓضٖمتطلب ختصص اختٔاصٖ  -

 9 اجملنْع
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 تكزمَا الهلّٔ٘صف املْار اليت 

 

 (عاعات معتنزٗ 3) لطلب٘ التنضٓض عله التؾضٓح 3003303

 Anatomy for Nursing ( 0404307) :املتطلب الغابل

 (300304ّمتظامً مع )

أدَظٗ ادتغه ، لرتنٔظ علٙ تيظٔه ادتغه البؾضٖ ّتؾضٓح اإلىغاٌ مع ا ٍشا املغام مكزم٘ عام٘ عً

ٔهل دغه اإلىغاٌ ّاملبارٟ التؾضحئ٘ اليت تْفض سلو ، ٓياقؿ ٍ ّعالّٗ علٙ .ّاالجتاٍات التؾضحئ٘

للفشص الطيب ، ّالتؾدٔص ، ّالعالز يف املناصع٘ الغضٓضٓ٘. ٓياقؿ املغام ما ٓلٕ : دَاط ادتلز  األعاؼ 

ّالكلب ّالزّصٗ الزمْٓ٘ ّادتَاط التيفغٕ ّادتَاط  ، اهلٔهل العظنٕ ، العطالت ، ّادتَاط العصيب

ّظاٜف األعطاٛ ّاليت تػطٕ  ٓزصؼ ٍشِ املغام إىل داىب مغام عله .الصناٛ اهلطنٕ ، ّالبْلٔ٘ ّالػزر

  .ّظٔف٘ نل دَاط يف ادتغه

 

 )عاع٘ معتنزٗ( العنلٕ لطلب٘ التنضٓض عله التؾضٓح 3003304

 Anatomy for Nursing -Laboratory  املتطلب الغابل: متظامً مع

(300303 ) 

للنشاضضات ّ املفأٍه الـيت ىْقؾـت يف املغـام اليظـضٖ      ُ التطبٔلاملهٌْ املدتربٖ هلشِ املغام ٓعظط أّد

اليغٔذٔ٘ ّاملْار اهلٔهل العظنٕ، ّغريٍا مً مناسز األدَـظٗ سات   مً خالل اعتدزاو اليناسز، ّالؾضاٜح

  .الصل٘

 

 عاعات معتنزٗ( 3) عله الفغْٔلْدٔا لطلب٘ التنضٓض 3003305

 Physiology for Nursing  

 

 (0404307)ابل:املتطلب الغ

 ( 300303)ّمتظامً مع 

الطضّصٓ٘ لفَه ّظٔفـ٘ ّالتيظـٔه للذغـه البؾـضٖ ّالتهامـل       ْٓفض ٍشا املغام للطالب املبارٟ األعاعٔ٘

ٓزصؼ ٍشا اىل املغام داىب مغـام التؾـضٓح    .ادتغه للشفاظ علٙ تْاطٌ األدَظٗ الفغْٔلْدٔ٘ لألدَظٗ

ه يف ٍشا املغـام تؾـنل ادتلـز ، اهلٔهـل العظنـٕ      ادتغ ادتغه أدَظٗ الشٖ ٓػطٕ ٍٔهل نل ىظاو

ّادتَاط التيفغٕ ّادتَـاط اهلطـنٕ ، ّأدَـظٗ ادتغـه البْلٔـ٘       العطلٕ ، العصيب ّالكلب ّالزّصٗ الزمْٓ٘

  .ّالػزر الصناٛ

 

 )عاع٘ معتنزٗ( عله الفغْٔلْدٔا العنلٕ لطلب٘ التنضٓض 3003306

 Physiology for Nursing- Laboratory متظامً مع ب الغابل: املتطل

(300305) 
٘        مت تصنٔه ٍشا املغام املدربٖ لريافـل   ّ احملاضـضات اليظضٓـ٘ يف مغـام علـه ّظـاٜف األعطـاٛ البؾـضٓ

عـً نـل    الطالب علٙ التطبٔل الغضٓضٖ ّاختباصات التؾدٔص الغضٓضٖ الشٖ ميهً الكٔاو بَا ٓتعضف

  .يظضٖدَاط مً أدَظٗ ادتغه املؾنْل٘ يف الربىامر الزصاعٕ ال

 
 (عاعات معتنزٗ 3) للتنضٓض الهٔنٔاٛ اذتْٔٓ٘ 3003307

 Biochemistry for Nursing :(0404307)املتطلب الغابل 

 .مجل الربّتني ، ّالزٌٍْ ّالهضبٍْٔزصات ٓعضض ٍشا املغام رّص ادتظٓٝات البْٔلْدٔ٘ األعاعٔ٘ ،

 ألمحاض األمٔئ٘، ّالغهضٓات،ّعٔته اطالع الطالب علٙ ٍٔهل ّّظاٜف األمحاض اليّْٓ٘ ، ّا

ّتؾنل مْضْعات املغام  ّآلٔاتَا ّعٔته تػطٔ٘ اإلىظميات .ّغريٍا مً ادتظٓٝات البْٔلْدٔ٘ اهلام٘

ادتٔين، ّالتهيْلْدٔا اذتْٔٓ٘،  اإلىظميات ، الطاق٘ اذتْٔٓ٘ ،عنلٔات  اهلزو ، ّتيظٔه التعبري عله

  .ّالتيظٔه اهلضمْىٕ لألٓض
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 (عاعات معتنزٗ 3) ٔات التنضٓضأعاع 3003333

 Fundamentals of Nursing 

 

( 0404307)املتطلب الغابل:

  (3003333)ّمتظامً مع 

َٓزف ٍشا املغام إىل التنَٔز ملغاقات التنضٓض األخضٚ، فٔتياّل املفأٍه األعاعٔ٘ ملَي٘ التنضٓض، ضتْ: 

ّالؾعْصٓ٘، ّاالدتناعٔ٘ املَن٘ يف الضعآ٘  ىظضٓات املضض ّالؾفاٛ، ّاملفأٍه الفغْٔلْدٔ٘، ّاليفغٔ٘،

التنضٓطٔ٘ الؾامل٘ ّالعنلٔ٘ التنضٓطٔ٘. ّٓكزو تعضٓفا مبفأٍه اذتنآ٘، ّالْقآ٘، ّتعظٓظ الصـش٘  

ملتلكٕ الضعآ٘؛ للْصْل إىل أعلٙ مغتْٓات الصش٘ يف مضاسل سٔاتَه املدتلفـ٘. ننـا ٓكـزو تعضٓفـا     

 خيتص باملناصعات ّاألعاخ ّاالستٔادات األخضٚ يف الينْ ّالْعٕ. بالكْاعز األخالقٔ٘ ّالكاىْىٔ٘ فٔنا 

 

 (تاٌمعتنز تاٌعاع) أعاعٔات التنضٓض الغضٓضٖ 3003333

 Fundamentals of Nursing-Clinical    ًاملتطلـــب الغـــابل: أّ املتـــظام

(3003333) 
ٔطـع الطـالب يف جتضبـ٘    َٓزف ٍشا املغام إىل التعضٓف بالتنضٓض بْصفُ سكال للنناصع٘ ّالتطبٔل، ف

املدترب، ّمماصع٘ التعلٔه الشاتٕ. ّٓتْقع ميَه يف ٍشا املغام تطبٔـل بعـض املَـاصات مجـل: أمـْص اليظافـ٘       

األعاعٔ٘، ّالعالمات اذتْٔٓ٘، ّالتػشٓ٘، ّتكزٓه األنغذني، ّميع العزّٚ، ّتكزٓه األرّٓ٘، ّتزًّٓ 

ـ   أعاعـٔات التنـضٓض   ع املعلْمـات اليظضٓـ٘ يف مـارٗ)    املعلْمات. ّتكزو ٍشِ املَاصات األعاعٔ٘ متظاميـ٘ م

  ( ّبتطبٔل العنلٔ٘ التنضٓطٔ٘.2112222) اليظضٖ

 

 (تاٌمعتنز تاٌعاع) التكٔٔه الصشٕ اليظضٖ 3003334

 Health Assessment :(3003303)املتطلب الغابل 

 (3003335)ّمتظامً مع 

ـ  اصات املطلْبـ٘؛ ملعآيـ٘ صـش٘ األفـضار يف مضضـَه أّ      َٓزف ٍشا املغام إىل تظّٓز الطالب باملعلْمات، ّاملَ

صشتَه يف مضاسل سٔاتَه املدتلف٘، إس عْٔدُ الطالب العـتدزاو مَـاصات االتصـال الفعـال، ّسلـو فٔنـا       

ٓتعلل ظنع املعلْمات الـيت ختـص التـاصٓذ املضضـٕ، ّعنـل الفشْصـات الغـضٓضٓ٘ بيـاٛ علـٙ األّضـاع           

  ٔ٘ ّالفهض ارتالم النتؾاف اختالالت صش٘ األفضار.الْظٔفٔ٘. ّعتغتدزو املعلْمات الطب

 
 (معتنزٗ ٘عاع) التكٔٔه الصشٕ الغضٓضٖ 3003335

 Health Assessment-Clinical  املتطلب الغابل: متظامً مع

(3003334) 
َٓزف ٍشا املغام إىل تطبٔل املَـاصات الـيت تعلنَـا الطـالب يف مغـام التكٔـٔه الصـشٕ اليظـضٖ للنضضـٙ          

اٛ، ّعٔيال الطالب فضص٘ اعتدزاو شتتلف املَاصات لتطبٔل الفشـص الغـضٓضٖ الؾـامل  ّعـتطبل     ّاألصش

  طضم اذتصْل علٙ التاصٓذ املضضٕ، ّإدضاٛ الفشص الغضٓضٖ يف املدتربات املعزٗ لشلو.
 

 

 (عاعات معتنزٗ 3) عله األرّٓ٘ لطلب٘ التنضٓض 3003003

 Clinical Pharmacology for Nursing 

 

 (3003000):طلــــب الغــــابلاملت

 (3003006)ّمتظامً مع 

للعنل األرّٓـ٘ ، ّنٔـف أىَـا تـعثض علـٙ أدَـظٗ ادتغـه         ٓطلع ٍشا املغام الطالب علٙ املبارٟ األعاعٔ٘

ارتلفٔـ٘ الالطمـ٘ لفَـه     ننا ْٓفض .ادتغه ّٓياقؿ تفاعل األرّٓ٘ مع أىغذ٘ .املدتلف٘ ّظضّف املضض

ادتزٓزٗ ّ املغتكبلٔ٘ املغتدزم٘  ٘ ّٓضنظ املغام علٙ ّاألرّٓ٘عنل األرّٓ٘ ّ ّإعتدزماتَا الغضٓضٓ

  .يف إراصٗ األرّٓ٘ ّ العالز رّص التنضٓض ننا ّٓياقؿ االعتباصات التنضٓض لألرّٓ٘ ّ .عضٓضٓا
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 (عاعات معتنزٗ 3) ىظضٖ لطلب٘ التنضٓض -األسٔاٛ الزقٔك٘ 0404030

   Microbiology for Nursing 

 

 (0404307)غــــابل:املتطلــــب ال

 (0404331)ّمتظامً مع 

   ٘ ّٓيـاقؿ أٓطـا العالقـ٘ بـني الهاٜيـات       .ٓياقؿ ٍشا املغام الهاٜيات الزقٔكـ٘ ّالبْٔلْدٔـا األعاعـٔ

ً     اذتٔ٘ الزقٔك٘ لإلىغاٌ  ّاألؽهال اذتٔ٘ األخضٚ ، مبا يف سلو أٍنٔتَا البٔٝٔـ٘ ّالعالقـ٘ الغـببٔ٘ مـ

٘       املؾاصن٘ يف اإل ّ آلٔ٘ األمضاض املعزٓ٘  ىتاز ّاملضض. ننـا ٓيـاقؿ ٍـشا املغـام طـضم الْقآـ٘ املارٓـ

  .ضز املضض ّالتصزٖ لُ ّالهٔنٔأٜ٘ ّإدضاٛات التعكٔه ّالتطَري ّرفاعات ادتغه غري

 

 (معتنزٗ ٘عاع) العنلٕ لطلب٘ التنضٓض -األسٔاٛ الزقٔك٘ 0404033

 Microbiology for Nursing -Laboratory 

 

ً مع املتطلب الغابل: متظام

(0404030) 
 

الصـــبػات املتيْعــ٘ ّ الطـــضم   باعــتدزاو حتطــري األّعــاغ الػشأٜـــ٘ ّ طصعتَــا ّعظهلـــا ّ تصــئفَا     

 الهٔنْسْٔٓ٘ ّارتصاٜص الفغْٔلْدٔ٘ هلا

    

 (عاعات معتنزٗ 3) التػشٓ٘مكزمُ يف  3003035

 Introduction to Nutrition  :(3003307)املتطلب الغابل 

 ّ اليت تؾنل الفٝات الغت مً اإلىغاٌالطضّصٓ٘ لتػشٓ٘  ظضٗ عام٘ علٙ املْار املػشٓ٘ٓلكٙ ٍشا املغام ى

    ٌ ٘  املػشٓات ّٓكزو حمل٘ عام٘ عً التْصٔات ارتاص٘ باليظـاو الػـشاٜٕ لتعظٓـظ ّصـْ  املْاضـٔع  .الصـش

ّالتــْاطٌ ، ّخاصــ٘  تؾــنل تْصــٔات اهلــضو الػــشاٜٕ لألفــضار يف رتٔــع أضتــاٛ فــرتٗ اذتٔــاٗ ، ّالطاقــ٘ ،

الػشأٜ٘  مَاصات املهتغب٘ يف ٍشا املغام تؾنل تكٔٔه التػشٓ٘ ّحتلٔل الْدبات .التعزٓالت الػشأٜ٘

 للفضر. ، ّ التعزٓالت يف اليظه الػشأٜ٘ لتلبٔ٘ االستٔادات الصشٔ٘

 

 (عاعات معتنزٗ 3) األمضاضفغْٔلْدٔا  3003000

 Pathophysiology  

 

 (3003305)املتطلب الغابل:

 (3003004)ع ّمتظامً م

َٓــزف ٍــشا املغــام لتظّٓــز الطالــب بــالفَه الؾــامل لهٔفٔــ٘ ســزّخ األمــضاض. ّلكــز صــنه لتعضٓفــُ 

باملصطلشات األعاعٔ٘ لعله فغْٔلْدٔا األمضاض ّتأثريِ علٙ العنلٔات اذتْٔٓ٘ اليت تـْثض باإلىغـاٌ عـرب    

ت التؾـضٓح ّالفغـْٔلْدٔا   مضاسلُ العنضٓـ٘ املدتلفـ٘.  ٍـشا املغـام مـبين علـٙ األعـػ الغـابك٘ ملغـاقا         

  ّالهٔنٔاٛ اذتْٔٓ٘.

 

 (عاعات معتنزٗ 3) اليظضٖ (1متضٓض صش٘ البالػني ) 3003004

 Adult Health Nursing(1)-Theory :(3003333)املتطلب الغابل  

 ( 3003005)ّمتظامً مع 

 ّ(3003333) 

، ّاالدتناعٔ٘ يف اذتاالت املضضـٔ٘  َٓزف ٍشا املغام إىل الْقْف علٙ االعتذابات البْٔلْدٔ٘، ّاليفغٔ٘

ّاملعضض٘ للدطض، اليت تعثض يف أطْاص صش٘ الؾدص الْظٔفٔ٘، اليت تهٌْ إما سارٗ أّ مظميـ٘. ّٓتيـاّل   

ٍشا املغام املْاضٔع املدتاصٗ: تيظٔه الغْاٜل، ّاألّعٔ٘ الزمْٓ٘، ّادتَاط التيفغٕ، ّادتَاط الزّصٖ، ّطضم 

تعلٔه، ّطضم التعلٔه املدتلف٘.  ّتغتدزو العنلٔـ٘ التنضٓطـٔ٘ إطـاصا    التجكٔف الصشٕ، ّالزافعٔ٘ يف ال

يف صٔاغ٘ التؾدٔص التنضٓطٕ، ّتعضٓـف اإلدـضاٛات التنضٓطـٔ٘، فتهـٌْ ٍـشِ اإلدـضاٛات مْدَـ٘        

 لتعظٓظ صش٘ البالػني ّعاٜالتَه، ّاحملافظ٘ علَٔا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

 ٗ(عاعات معتنز 3) ( الغضٓض1ٖمتضٓض صش٘ البالػني ) 3003005

 Adult Health Nursing (1) -Clinical  :(3003330)املتطلب الغابل 

 (3003004)متظامً مع  

َٓزف ٍشا املغام الغضٓضٖ إىل إتاس٘ الفضص٘ للطالب لتكزٓه  العيآـ٘  التنضٓطـٔ٘ للنضضـٙ البـالػني     

ّالـتفهري اذتجٔـح،    يف مضافل املغتؾفٙ املدتلف٘، ّسلو لتطْٓض مَاصاتَه يف  اختاس  الكضاصات الصـشٔ٘ ، 

ّمَاصات االتصـال، ّاعـرتاتٔذٔات التعلـٔه ّالـتعله، مـع احملافظـ٘ علـٙ املعلْمـات اذتزٓجـ٘، ّاألعـالٔب            

  األخالقٔ٘.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) ( اليظض2ٖمتضٓض صش٘ البالػني ) 3003006

 Adult Health Nursing(2) -Theory  :(3003004)املتطلب الغابل  

 (3003007) متظامً معو 

َٓزف ٍشا املغام إىل تكزٓه معلْمات عً البالػني سّٖ االضطضابات الصشٔ٘، ّلٔهٌْ امتـزارا للنغـام   

(، فٔتياّل اعـتذابات اذتـاالت املضضـٔ٘ اذتْٔٓـ٘، ّاليفغـٔ٘، ّاالدتناعٔـ٘، الـيت تـعثض يف          2112335)

مي٘. ننا عتغتدزو العنلٔ٘ أّضاعَه الْظٔفٔ٘ الصشٔ٘، اليت قز تهٌْ فَٔا ٍشِ اذتاالت سارٗ أّ مظ

التنضٓطــٔ٘ إطــاصا يف صــٔاغ٘ التؾــدٔص التنضٓطــٕ ّتعضٓــف اإلدــضاٛات الــيت تعــظط صــش٘ البــالػني  

ّعــاٜالتَه ّحتــافي علَٔــا، ّسلــو يف ســاالت االخــتالل يف األّضــاع الْظٔفٔــ٘ ألىظنــ٘ ادتغــه مجــل:  

 الػشأٜ٘، ّاألٓطٔ٘، ّالعصبٔ٘، ّالػزرٓ٘، ّاإلصتابٔ٘.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) ( الغضٓض2ٖضٓض صش٘ البالػني )مت 3003007

   Adult Health Nursing (2) -Clinical ًمع املتطلب الغابل: متظام         

(3003006) 
َٓزف ٍشا املغام إىل إتاس٘ الفضص٘ للطلب٘ للعيآ٘ بالبالػني الشًٓ ٓعاىٌْ مً أمضاض، ّٓتلكٌْ العالز 

الطـالب فٔـُ إىل اذتـاالت األنجـض تعكٔـزا، ّاذتـاالت ارتاصـ٘ الـيت          يف املغتؾفٔات املدتلف٘. ّٓتعـضف 

تؾذعَه علٙ اعتدزاو مَاصات االتصال الفعال٘، ّاعرتاتٔذٔات التعله ّالتعلٔه، ّاختاس الكضاص، ّالتفهري 

اذتجٔح، ّاعتدزاو املَاصات املدتلف٘. ّسلو باعتدزاو املعلْمات اليت تغتيز اىل اليظضٓات نأعاعـٔات يف  

  طبٔل اليادح.الت

 

 (تاٌمعتنز تاٌعاع) التْاصل العالدٕ ّ التجكٔف الصشٕ 3003043

 Therapeutic Communication and Health 

Education  
 (3003333)املتطلب الغابل:

َٓــزف ٍــشا املغــام إىل حتغــني قــزصات الطــالب يف ختطــٔت اعــرتاتٔذٔات ّتكئــات االتصــال املياعــب٘   

ــف ال ــا، ّالتجكٔ ــاٜالت     ّتطبٔكَ ــضار ّالع ــش٘ األف ــظ ص ــل تعظٓ ــً أد ــتعله، م ــٔه ّال ــضم التعل ــشٕ، ّط ص

 ّاجملتنعات. ننا تعضف الطالب بزّص املَئني الصشٔني ّأخالقٔات املَي٘.

 

 (عاعات معتنزٗ 3) متضٓض صش٘ البالػني املتكزو 3003306

 Advanced Adult Health Nursing 

 

 (3003006)املتطلــــب الغــــابل:

 (3003307)ّاملتظامً مع 

َٓــزف ٍــشا املغــام إىل الْقــْف علــٙ االعــتذابات ادتغــزٓ٘ ّاليفغــٔ٘ للنضضــٙ، الــشًٓ ٓعــاىٌْ مــً  

سجٔج٘ يف صشتَه. ّٓتياّل اعتدزاو التهيْلْدٔا الطبٔ٘ أعاعا للنعلْمات اليظضٓ٘، ّسلو  اضطضابات

ص، ّتجكٔف املضضٙ، بتطبٔكَا علٙ العيآ٘ التنضٓطٔ٘ املضنظٗ، ّعتغتدزو طضم التفهري، ّصيع الكضا

ّحتلٔل ىتاٜر األعاخ؛ لبياٛ ىظاو للتعضٓف باالضطضابات الْظٔفٔ٘ اليفغٔ٘ ّاالدتناعٔ٘، ّاالعتذابات 

الضّسٔ٘ اليت ختص العيآ٘ اذتجٔج٘. ّسلـو بَـزف إدـار إدـضاٛات متضٓطـٔ٘ مياعـب٘. ننـا عـٔتياّل         

 اذتجٔج٘.الكطآا الكاىْىٔ٘ ّاألخالقٔ٘ املضتبط٘ بالعيآ٘ التنضٓطٔ٘ 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 (عاعات معتنزٗ 3) متضٓض صش٘ البالػني املتكزو )الغضٓضٖ( 3003307

 Advanced Adult Health Nursing -Clinical  :متظامً مع  املتطلب الغابل

(3003306) 
ّىظضٓات مغتكاٗ مـً علـْو التنـضٓض، ّعلـه الْظـاٜف، ّاألرّٓـ٘،        مبارَٟٓزف ٍشا املغام إىل تطبٔل   

ه الصشٕ، ّالتكئات الطبٔـ٘؛ لتكـزٓه الضعآـ٘ التنضٓطـٔ٘ للنـضٓض. ّٓتيـاّل املغـام عياصـض         ّالتكٔٔ

ّأرّاص ممضض٘ العيآ٘ اذتجٔج٘ يف اذتفاظ علـٙ املـضٓض، ّاعـتدزاو التكئـات الطبٔـ٘ يف تكٔـٔه ّضـع        

 املضٓض الصشٕ يف اذتاالت اذتضد٘ ّارتطضٗ.

 
 (عات معتنزٗعا 3) أعالٔب البشح العلنٕ يف التنضٓض 3003308

 Methods of Research in Nursing (3003006):املتطلب الغابل 

َٓزف ٍشا املغام إىل تياّل مؾهالت البشـح األعاعـٔ٘، ّأٍزافـُ، ّميـاٍر رتـع املعلْمـات ّحتلٔلـَا،        

ّاالٍتناو، يف املكاو األّل، بتطبٔل عنلٔ٘ البشـح ّإدضاٛاتـُ يف زتـال التنـضٓض ّاملؾـهالت املتعلكـ٘       

  ش٘.بالص

 
 (عاعات معتنزٗ 3) متضٓض صش٘ أالو 3003333

 Maternal Health Nursing (3003006):املتطلب الغابل 

َٓزف ٍشا املغام إىل رصاع٘ صش٘ املضأٗ يف شتتلف مضاسل سٔاتَـا العنضٓـ٘، يف اإلصتـاب أّ يف مضسلـ٘     

صـش٘ ادتيغـٔ٘، ّالتدطـٔت    عً الٔأؼ، ّسلو بتياّل مفـأٍه الصـش٘ اإلصتابٔـ٘، ّاألمْمـ٘ اآلميـ٘، ّال     

لألعضٗ باليغب٘ للشنل ّاإلصتاب، ّإدضاٛات العيآ٘ بًَ.   ّعٔعتنز يف سلو علٙ املعلْمات املغـتكاٗ مـً   

العلْو اذتْٔٓ٘ ّاإلىغاىٔ٘، ّالينْ ّالتطْص؛ للْصْل إىل الضعآ٘ الؾامل٘ للنضأٗ ّعاٜلتَا يف املغتؾـفٙ،  

ل املغام الصش٘ غري اإلصتابٔ٘، الـيت حتـٔت بـاملضأٗ، مجـل:     ّعنلَا ّعهيَا. ننا ٓتياّ إقامتَاّأمانً 

 العيف األعضٖ، ّقطآا ادتيػ، ّاألمْص الجكافٔ٘ اليت تَه صش٘ املضأٗ.

 
 عاعات معتنزٗ( 3) إىاخ( - متضٓض صش٘ أالو ) الغضٓضٖ 3003330

 Maternal Health Nursing- Clinical 

(females students)  

مً مع  املتطلب الغابل: متظا

(3003333) 
(؛ للشصْل علٙ أراٛ مياعب 2112442َٓزف ٍشا املغام إىل تطبٔل املعضف٘ املتعلن٘ يف املارٗ اليظضٓ٘ )

يف تطبٔكات الصش٘ اإلصتابٔ٘ ّاألمْم٘ اآلمي٘، ّعتطبل الطالبات شتتلف املَاصات؛ لتشزٓز ّمعضف٘ 

ألخالقٔ٘ يف زتال الصش٘ اإلصتابٔ٘ التعامل مع املؾهالت الصشٔ٘، ّالعاطفٔ٘، ّاالدتناعٔ٘، ّا

ّاألمْم٘ اآلمي٘، ّاملؾهالت اليت ال تتعلل بالصش٘ اإلصتابٔ٘. ّعتغتدزو العنلٔ٘ التنضٓطٔ٘ يف 

 تطبٔل املناصعات العنلٔ٘ يف املغتؾفٔات، ّاملضانظ الصشٔ٘؛ للنشافظ٘ علٙ صش٘ األو ّاملْالٔز ادتزر.

 
 )عاع٘ معتنزٗ( (نْصس -متضٓض صش٘ أالو  ) الغضٓضٖ  3003333

 Maternal Health Nursing- Clinical  

(males students)  

 املتطلب الغابل: متظامً مع

(3003333) 
(؛  2113442َٓزف ٍشا املغام إىل إرصاز ّاعتدزاو املعلْمات املهتغب٘ يف مغـام متـضٓض صـش٘ األو  )   

ّاألمْمـ٘ اآلميـ٘، ّعتغـتدزو املَـاصات     للشصْل علٙ أراٛ مياعب يف زتال تطبٔكات الصش٘ اإلصتابٔـ٘،  

ــشٔ٘،       ــ٘، ّالص ــهالت الفٔظٓأٜ ــع املؾ ــل م ــ٘ التعام ــ٘ نٔفٔ ــز ّمعضف ــض ّحتزٓ ــ٘، لتكضٓ التطبٔكٔ

ّالعاطفٔ٘، ّاالدتناعٔ٘، ّاألخالقٔ٘ فٔنا خيص الصش٘ اإلصتابٔ٘، ّاألمْم٘ اآلمي٘، ّاملؾهالت الـيت  

ٓطٔ٘ يف تطبٔل املناصعات العنلٔ٘ يف شتتلـف  ال تتعلل بالصش٘ اإلصتابٔ٘. ّعتغتدزو العنلٔ٘ التنض

 األمانً الصشٔ٘؛ لعالز صش٘ األو ّسزٓجٕ الْالرٗ ّاحملافظ٘ علَٔا.
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 (عاعتاٌ معتنزتاٌ) متضٓض العنلٔات ّميع العزّٚ الغضٓضٖ 3003334

 Theater Nursing and Infection Prevention-

Clinical   

التطلب الغابل: متظامً مع 

(3003333) 
َٓزف ٍشا املغام إىل تظّٓز الطالب بارتربٗ العنلٔ٘ يف زتال العنلٔات ّاألمانً املضتبط٘ بَا، بتطبٔل 

رّص التنضٓض يف العنلٔات، ننا عٔتعضف الطالب بهٔفٔ٘ تطبٔـل طـضم ميـع العـزّٚ املياعـب٘، الـيت       

عنلٔـات، ّالتـزصب علـٙ    حتز مً  خطْصٗ ىكل العزّٚ يف شتتلف األمانً الصـشٔ٘  ّخاصـ٘ غضفـ٘ ال   

التعكٔه ادتضاسٕ، ّنٔفٔـ٘ احملافظـ٘ علـٙ البٔٝـ٘ املعكنـ٘، ّمعادتـ٘ األرّات، ّالتعامـل مـع األرّات         

 اذتارٗ، ّنٔفٔ٘ التدلص مً اليفآات الطبٔ٘ ّغري الطبٔ٘.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) متضٓض صش٘ الطفل اليظضٖ 3003335

  Child Health Nursing-Theory 

 

 (3003006)غابل:املتطلب ال

  (3003336)ّمتظامً مع 

َٓزف ٍشا املغام إىل تكزٓه املعلْمات العلنٔـ٘، الـيت تغـاعز الطـالب علـٙ تطـْٓض اجتاٍـاتَه العنلٔـ٘         

ّالتعلٔنٔ٘ للعيآ٘ باألطفال ّعاٜالتَه. فٔتياّل ٍشا املغـام مفـأٍه تعظٓـظ الصـش٘ ّاحملافظـ٘ علَٔـا،       

ـ    ا عـٔتياّل شتتلـف املؾـهالت الْظٔفٔـ٘ املضتبطـ٘ بالعنلٔـات       ّالْقآ٘ مً األمـضاض ّاذتـْارخ.  نن

التيفغٔ٘، ّاألٓطٔ٘، ّالهلٙ، ّالعصبٔ٘، ّالػزر، ّالكلبٔ٘، ّغريٍا مً املؾهالت الـيت تَـه األطفـال،    

ننا عٔتياّل املؾهالت الصشٔ٘ اليفغٔ٘، اليت تْادُ األطفال، ّتطه الفؾـل غـري العطـْٖ ، ّإٍنـال     

ـ  ٔتياّل العيآـ٘ التنضٓطـٔ٘، الـيت ختـص نـل سالـ٘ باالعتنـار علـٙ العنلٔـ٘          الطفل ّاإلعاٛٗ  لُ. ّع

التنضٓطــٔ٘، ّاليظضٓــات التطْصٓــ٘، ّمعؽــضات الصــش٘ اذتالٔــ٘، ّالطــضم اذتزٓجــ٘ يف عــالز األطفــال 

 ّالعيآ٘ بَه.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) الغضٓضٖ – متضٓض صش٘ الطفل 3003336

 Child Health Nursing- Clinical ب الغابل: متظامً مع املتطل

(3003335) 
(، ّمغـام  2112446َٓزف ٍشا املغام إىل رمر  ّاعتدزاو املعلْمات مً مغـام متـضٓض صـش٘ الطفـل )    

الينْ ّالتطْص ّاألرّٓ٘. ّسلو لتكزٓه مغتْٚ صعآ٘ عال لألطفال ّعاٜالتَه. ّعـٔطبل الطـالب املفـأٍه    

 ٗ ّبالعنلٔــ٘ التنضٓطــٔ٘ يف صعآــ٘ صــش٘ الطفــل    الــيت تــضتبت بــالينْ ّالتطــْص، ّبالبشــح ، ّبالكٔــار

ّعاٜالتَه، ّاذتفاظ علَٔا، بتكزٓه الطالب يف شتتلف أمانً التزصٓب الغضٓضٖ، عـْاٛ أنـاٌ سلـو يف    

مضانظ األمْم٘ ّالطفْل٘، أو يف املغتؾفٔات، أو مضانظ إعارٗ التأٍٔـل، سٔـح تطبـل الضعآـ٘ الؾـامل٘      

 الصش٘، ّاذتفاظ علَٔا، ّإعارٗ التأٍٔل.التنضٓطٔ٘ بالْقآ٘ األّلٔ٘، ّتعظٓظ 

 

 (عاعتاٌ معتنزتاٌ) الينْ ّالتطْص البؾضٖ 3003337

 Human Growth and Development :(3003006)املتطلب الغابل 

َٓزف ٍشا املغام إىل تظّٓز الطالب باملعلْمات األعاعٔ٘ اليت تـضتبت بينـْ اإلىغـاٌ ّتطـْصِ،اليت تغـاعز      

 ْ اإلىغـاٌ الطبٔعٔـ٘، ّتطـْصِ، ّمعآيتَـا يف مضاسـل سٔاتـُ، ّ معضفـُ املؾـهالت          علٙ فَه عنلٔ٘ منـ

 ّاالستٔادات  يف شتتلف مضاسل سٔاتُ.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) متضٓض الصش٘ اليفغٔ٘ اليظضٖ 3003440

 Mental Health Nursing-Theory :أّ (3003335 )املتطلــب الغــابل   

ــع   (3003333) ــظامً مــــ ّمتــــ

(3003443)  
زف ٍـشا املغـام إىل تعضٓـف الطـالب مبدتلـف اليظضٓـات الـيت تتعلـل بالصـش٘ اليفغـٔ٘، ّبالينـاسز            َٓ

املدتلف٘ اليت تغاعز األؽداص املعضضني للتْتضـ بطضٓك٘ صشٔ٘. ّعـٔكزو املغـام املفـأٍه املدتلفـ٘ يف     

الينـاسز العالدٔـ٘   زتال الصش٘ اليفغٔ٘، ّأمضاضَا. ّٓعيٙ بتطْٓض املَاصات الشاتٔ٘، ّمَاصات االتصال، ّ

العاطفٔ٘ ّالعكلٔ٘. ّعٔكْو الطالب بتطبٔل العنلٔ٘ التنضٓطٔ٘ فٔنـا   االضطضاباتاملدتلف٘، اليت تعاجل 

العكلٔ٘، ّسلو ّفل األبعـار ادتغـزٓ٘، ّاالدتناعٔـ٘، ّاملعضفٔـ٘،      ّاالضطضاباتخيص الصش٘ اليفغٔ٘، 

 ّالعاطفٔ٘، ّالضّسٔ٘ للؾدص.
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 عاعات معتنزٗ( 3) الغضٓضٖ –ٔ٘ متضٓض الصش٘ اليفغ 3003443

 Mental Health Nursing- Clinical  التطلب الغابل: متظامً مع

(3003440) 
َٓــزف ٍــشا املغــام إىل تطبٔــل املعلْمــات اليظضٓــ٘ املهتغــب٘ يف مغــام متــضٓض الصــش٘ اليفغــٔ٘    

ٔـ٘ ّعاطفٔـ٘   (، فٔتٔح الفضص٘ للطالب بالتْاصل مع املضٓض الشٖ ٓعاىٕ مً اضـطضبات عكل 2112562)

ّىفغٔ٘؛ لتكزٓه الضعآ٘ التنضٓطٔ٘ باالعـتيار إىل املعلْمـات مـً العلـْو البْٔلْدٔـ٘، ّاالدتناعٔـ٘،       

ّاليفغٔ٘، ّاإلىغاىٔ٘، ّعلْو التنضٓض، ّالضدْع إلَٔا؛ ملغاعزٗ املضٓض ّعاٜلتُ علـٙ اختٔـاص الطضٓكـ٘    

ىل العنـل مـع األؽـداص املطـطضبني     املجلٙ يف التهٔف ّالتعامـل مـع التـْتضات يف سٔـاتَه، باإلضـاف٘ إ     

 عاطفٔا ّعكلٔا بَزف احملافظ٘ علَٔه، ّأعارتَه إىل أقصٙ مغتْٚ مً الصش٘.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) متضض صش٘ اجملتنع اليظضٖ 3003444

 Community Health Nursing-Theory   أّ  3003335):املتطلب الغابل

ّمتظامً مع  (3003333)

(3003445) 
غام إىل تكزٓه اليظضٓـات ّاملناصعـات املَنـ٘ يف رتـع املعلْمـات ّالتدطـٔت، ّاإلدـضاٛات،        َٓزف ٍشا امل

ّتكٔٔه األؽداص ّالعاٜالت ّادتناعات ّاجملتنـع ىفغـُ،  يف شتتلـف مضاسـل اذتٔـاٗ. ّٓعيـٙ بزصاعـ٘        

ّتطبٔل رّص املنضض/ املنضض٘ يف اجملتنـع فٔنـا خيـص مفـأٍه تعظٓـظ الصـش٘، ّاذتنآـ٘، إىل داىـب         

ْقآ٘ مً األمضاض، ّسلو باالعتنار علٙ مفأٍه الضعآ٘ الصـشٔ٘ األّلٔـ٘. ّاالعتنـار علـٙ الزصاعـات      ال

الْبأٜ٘ ألٍزاف تتعلل بتعظٓظ الصش٘ ّمحآ٘ اجملتنـع، بـالتشهه بـاألمضاض الياجتـ٘ عـً االتصـال،       

فآـ٘ األفـضار   ّعٔتياّل املغام مْاضٔع أخضٚ، مجل: التطْص االدتناعٕ، ّاملؾاصن٘ الطْعٔ٘، ّعـزو ن 

 يف اجملتنعات.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) متضٓض صش٘ اجملتنع الغضٓضٖ 3003445

 Community Health Nursing/ Clinical  

 

املتطلب الغابل: متظامً مع 

(3003444) 
(،  فٔتـٔح الفضصـ٘   2112555َٓزف ٍشا املغام إىل تطبٔل املعضف٘ املهتغب٘ يف مغام صش٘ اجملتنـع ) 

ه العيآ٘ التنضٓطـٔ٘، ّاملؾـاصن٘، ّالعنـل باعـتكاللٔ٘، باعـتدزاو املَـاصات ّالتكئـات        للطالب لتكزٓ

املغتيزٗ علٙ احملافظ٘ علٙ الصش٘، إىل داىب الْقآ٘ مً اإلمضاض، ّسلـو يف تكـزٓه الضعآـ٘ للفٝـات     

 املغتَزف٘ يف أمانً الضعآ٘ الصشٔ٘ األّلٔ٘ مجل: العٔارات، ّاملياطل، ّاملزاصؼ، ّغريٍا.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) اإلراصٗ يف التنضٓض ّ أخالقٔات املَي٘ 3003446

 Nursing Management and Ethics in 

Nursing 

أّ  3003333) :املتطلب الغابل

(3003335) 
َٓزف ٍشا املغام إىل تعضٓف الطالب بأعػ تيظٔه الضعآـ٘ الفعالـ٘ يف األمـانً الغـضٓضٓ٘ املدتلفـ٘.      

تٔ٘: اإلراصٗ، ّالكٔارٗ، ّىظضٓات التػري، ّعنلٔ٘ التدطٔت، ّالتيظٔه، ّإراصٗ األفضار، فٔتياّل املْضْعات اآل

 ّتزًّٓ املعلْمات، ّعنلٔ٘ صيع الكضاص، ّالتكٔٔه، ّالتْتض، ّنٔفٔ٘ إراصٗ الْقت.

 

 عاعات معتنزٗ( 5) التزصٓب الغضٓضٖ املهجف 3003409

 Intensive Clinical Training 

 

) املغاقات اإلدباصٓ٘  :املتطلب الغابل

( 4العنلٔ٘ ناف٘ ّاملتظامً مع رصاع٘ )

عاعات معتنزٗ مً مغاقات التدصص 

 االختٔاصٓ٘(

َٓزف ٍشا املغام إىل  إتاس٘ الفضص٘ لطالب الغي٘ الضابع٘ ملناصع٘ التنـضٓض باعـتكاللٔ٘، يف شتتلـف    

ات الغـابك٘ ّتطبٔكَـا، فٔكـْو    أمانً التزصٓب يف املغتؾفٔات، ّسلو مً خالل مماصعـ٘ املعضفـ٘ ّاملَـاص   

الطالب بتنجل أرّاص شتتلف٘، ننكزمٕ صعآ٘، ّاألرّاص الكٔارٓ٘، ّاإلراصٓـ٘، ّعْامـل تػـٔري، ّحتنـل     

املغعّلٔ٘ بالتعاٌّ مع املغعّلني ّاملـزصبني الغـضٓضًٓ يف شتتلـف أمـانً الضعآـ٘ الصـشٔ٘؛ لتشكٔـل        

 أٍزاف الربىامر يف ختاو ٍشِ التذضب٘.
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 دصص االختٔاصٓ٘متطلبات الت

 

 (عاعتاٌ معتنزتاٌ) متضٓض اإلععاف ّالطْاصٟ  اليظضٖ 3003450

 Accident and Emergency Nursing-

Theory     

 

( أّ املتظامً 3003006) :املتطلب الغابل

 (3003450)مع 

ؾـهالت  َٓزف ٍشا املغام إىل تكزٓه املفأٍه ّالكطآا اليت تضتبت باحملافظ٘ علٙ الصش٘، مبعادتـ٘ امل 

الصشٔ٘ اليت تضتبت مبداطض العنـل التنضٓطـٕ، ّبـاملضٓض ّبـاجملتنع. ّٓعيـٙ املغـام مبفـأٍه تتعلـل         

بالطْاصٟ، ّالعيآ٘ باإلصابات اليت تتطنً ساالت تَـزر اذتٔـاٗ. ّطـضم اذتفـاظ علـٙ اذتٔـاٗ، ّإدـضاٛات        

 الغالم٘ املضتبط٘ بالتنضٓض ّاملضضٙ يف اذتاالت الطاصٜ٘.

 

 (عاعتاٌ معتنزتاٌ) الغضٓضٖ  - ّالطْاصٟاإلععاف  متضٓض 3003450

 Accident and Emergency -Clinical 

 

املتطلب الغابل: متظامً مع  

(3003450) 
املضتبط٘ باحملافظـ٘ علـٙ الصـش٘، ّسـل املؾـهالت الصـشٔ٘ الـيت         املبارَٟٓزف ٍشا املغام إىل تطبٔل 

تنعـات، سٔـح تطبـل ستـاسٓض األمـاٌ، ّالْقآـ٘،       تتعلل مبدـاطض العنـل التنضٓطـٕ، ّاملـضادعني  ّاجمل    

 ّمعادت٘ سْارخ البٔٝ٘، ّالتدطٔت اآلمً، باالعتيار إىل العنلٔ٘ التنضٓطٔ٘.

 

 (عاعتاٌ معتنزتاٌ) متضٓض سزٓجٕ الْالرٗ اليظضٖ 3003453

 Neonatal Nursing-Theory 

 

  أّ  (3003333):املتطلب الغابل

ّمتظامً مع  (3003335)

(3003454) 
َٓزف ٍشا املغام إىل تكزٓه املْاضٔع األعاعٔ٘ للضعآ٘ التنضٓطٔ٘ ذتزٓجٕ الـْالرٗ، فٔتيـاّل املْاضـٔع    

املضتبط٘ باملْالٔز ادتزر الطبٔعٔني، أّ ممً ٓتعضضٌْ للدطض، أّ االختالالت يف أىظن٘ ادتغـه الكلبٔـ٘،   

ـ     ل: االختياقـات، ّمؾـانل   ّالعصبٔ٘، ّالتيفغٔ٘. ننا ٓتياّل املْالٔز ادتـزر مبطـاعفات داىبٔـ٘ مج

التػشٓ٘، ّمؾهالت املياعـ٘، ّاضـطضابات االلتَابـات، ّأطفـال ألمَـات مصـابات بالغـهضٖ، أّ أطفـال         

 .خاطٞألمَات تعاطني األرّٓ٘، أّ تعضضً ألخش األرّٓ٘ بؾهل 

 

 (عاعتاٌ معتنزتاٌ) الغضٓضٖ –متضٓض سزٓجٕ الْالرٗ  3003454

 Neonatal Nursing-Clinical مع لب الغابل: متظامً املتط

(3003453) 

(، للعيآـ٘ باألطفـال املْالٔـز ادتـزر     2112564َٓزف ٍـشا املغـام إىل تطبٔـل مغـام  سـزٓجٕ الـْالرٗ)      

الطبٔعٔني، ّسّٖ املؾهالت الصشٔ٘، ّسلو يف أمانً الضعآـ٘ الصـشٔ٘ الجاىْٓـ٘: نأقغـاو ارتـزاز      

ــو     ــشٕ، ّسل ــالتجكٔف الص ــام ب ــٙ املغ ــا ٓعي ــفٔات. نن ــب٘  ّاملغتؾ ــات املياع ــات باملعلْم ــز األمَ لتظّٓ

 ّالطضّصٓ٘ لضعآ٘ أبياًَٜ.

 

 (عاعتاٌ معتنزتاٌ) مْاضٔع شتتاصٗ قٕ التنضٓض ىظضٖ 3003455

 Selected Topics in Nursing-Theory   تطضح مبْافك٘ الهلٔ٘ ّسغـب

 اإلمهاٌ

 

 
 

 (عاعتاٌ معتنزتاٌ) مْاضٔع شتتاصٗ قٕ التنضٓض الغضٓضٖ 3003456

 Selected Topics in Nursing- Clinical 

 

تطضح مبْافك٘ الهلٔ٘ ّسغـب  

 اإلمهاٌ
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 املْار اليت تطضسَا الهلٔ٘ لطلب٘ ادتامع٘

 معتنزٗ( اتعاع 3) اإلععافات األّلٔ٘ 3003360

 First Aid  
امليـظل ّمـعٍالت   تتياّل ٍشِ املارٗ املبارٟ األعاعـٔ٘ لإلعـعافات األّلٔـ٘ ّأٍـزافَا، ّ ستتْٓـات صـٔزلٔ٘       

املغعف. باإلضاف٘ إىل نٔفٔ٘ إععاف املضٓض بؾهل أّلٕ مً عزر مً اذتْارخ الطاصٜ٘ مجل الهغـْص  

ّاذتضّم ّاليظف ّالصزم٘ ّاالختيام ّغريٍا. ّسلو باعتدزاو طضم سل املؾهالت ّالتفهري اإلبـزاعٕ.  

ـ  َٓزف ٍشا املغام إىل ٘   متهني الطلب٘ مً انتغاب املعضف٘ الالطم٘ لتطبٔ . ّ ل مبـارٟ اإلعـعافات األّلٔـ

اعتدزاو طضم سل املؾهالت ّالتفهري اإلبزاعٕ مً خالل احملاضـضات اليظضٓـ٘ ّاعـتدزاو اجملغـنات     

 .اذتْارخالتعلٔنٔ٘. ّ فَه أرّاص ّّادبات ميكش اذتٔاٗ. ّ تكٔٔه الطضص الفٔظٓاٜٕ )ادتغزٖ( الياتر عً 

 

 


