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 م     2017/            2016للعام الجامعي    تخصص النبذة حول 
 التخصصمعلومات 

 ماجستير  نوع البرنامج بكالوريوس 
 الكلية التمريض 

 العربية(باللغة اسم التخصص ) ماجستير تمريض السريري/ البالغين  
Master Clinical Nursing/ Adult   ( االنجليزيةباللغة اسم التخصص) 

 تاريخ االستحداث 2015 تاريخ االعتماد ألول مره 2015
 الطاقة االستيعابية 33 عدد ساعات الخطة الدراسية 33

على  9ال يوجد ) متوقع 
-6102الفصل الثاني 

6102 

)حتى  عدد الطلبة الخريجين
 تاريخه(

 عدد الطلبة المسجلين 39

 
 نوع المهن والتخصصات والمجاالت التي يمارسها الخريج عند تخرجه من هذا التخصص() ماهية البرنامج

 
 والقياديةكلية التمريض برامج الدراسات العليا التي تساعد الخريجين على خلق معارف جديدة فضال عن تعزيز فهم ومتابعة األدوار المهنية  تطرح

من الطالب وأعضاء هيئة التدريس الستكشاف وتطوير حلول  الا الجودة التعليمية، والتعليم السريري، والبحوث، وتشجيع ك خالل توفيروذلك من 

 التحديات الحاسمة التي تواجه نظام الرعاية الصحية. ومواجهة جودة الرعاية التمريضية  بتوفيربالتمريض وذلك  طةلمختلف القضايا المرتب

إعداد الممرضين للممارسة المتقدمة فى تخصصات مختلفه فى مجال التمريض وتقديم الرعاية الصحية التى  هوالهدف من برنامج الماجستير 

النظريات والمفاهيم في علوم التمريض وتطبيقاتها. وتستخدم البحوث لتوفير أساس  الماجستير دراسةيتضمن برنامج  تركز على المريض.

والمهارات الشخصية التي ومهارات البحث العلمي لتحسين تقنيات الرعايةالتمريضيه. كما يتاح للطالب فرصة لتطوير المعارف والمهارات القيادية، 

  .الرعاية التمريضيةتمكنهم من تحسين نظام 
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 للبرنامج   (Learning Outcomes)مخرجات التخصص 

 
1. Demonstrate expanded experience within emergency area including application evidenced-

based  practice  
2. Critically utilize research that guide updated nursing practice  
3. Demonstrate comprehensive quality of care administrated that improve patient /client care.  
4. Develop more professional growth in nursing care  
5. Utilize collaborative skills as leader and change agent in health sector  
6. Apply comprehensive professional knowledge and application.  

 
 خر لالث أعوام جامعيةحول التخصص الاحصائية 

 السنوات الدراسية البند
4102/4102 4102/4102 4102/4102 

 20 19  عدد الطلبة المسجلين
 0 0  عدد الطلبة الخريجين

 12 12  عدد أعضاء الهيئة التدريسية
 14 12  األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشرعدد 

    أعضاء الهيئة التدريسيةالى عدد الطلبة المسجلين نسبة عدد 
 1.1 0.8  الى عدد أعضاء الهيئة التدريسية األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشرنسبة عدد 

 
 اعداد

 42/0/4102 التوقيع والتاريخ د. دالل بشير  رئيس القسم
 

 اعتماد
 42/0/4102 والتاريخالتوقيع  د. لؤي ابو شحرور  عميد الكلية

 
 سخة لكل من:ن

 مكتب االعتماد وضمان الجودة  عميد الكلية المعنية  مركز الحاسوب 
 دائرة القبول والتسجيل  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  

 


