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 كلمة العميد
لتمنح درجة البكالوريوس في التمريض.  3991نشاء كلية التمريض مع بداية إنشاء الجامعة في مطلع إتم 

كاديمية لرفع ألايير اوتقدمت الكلية بخطى سريعة وثابتة من خالل خططها الدراسية ومن خالل توظيف المع

وإكساب الطلبة المهارات والكفايات المهنية للتعامل مع التغيرات المخرجات التعليمية والتعليمية  جودة

البالغين اول -برنامج ماجستير التمريض السريري. ويعتبر الصحية والمستجدات العلمية والتقنيات الحديثة

الطوارئ و الكوارث حيث يتمكن الخريج من الحصول  برنامج دراسات عليا في المملكة يعني في تمريض

على شهادة االختصاص العالي في تمريض الطوارئ من مجلس التمريض االردني بموجب قانون منح 

 االختصاصات التمريضية. 

ة رتقاء بالمستوى العلمي لمناهجها األكاديمية والعلمية البحثية، وكذلك بالسمعة العلميإلوتسعى الكلية إلى ا

لتكون أول كلية عتماد وضمان الجودة إلاستجابة لمتطلبات الحصول على امحلية واإلقليمية والعالمية ال

هيئة كاديمية من ألتمريض  تحصل على شهادة ضمان الجودة بعد تحقيق معايير ضمان الجودة لبرامجها ا

 اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 

قيم الكلية وجامعة الزيتونة األردنية مبنى على رؤية ورسالة وغايات  –أن جو التعلم في كلية التمريض 

المنبثقة من رؤية ورسالة وغايات وقيم الجامعة والتي تركز على تقديم أعلى مستوى من الخدمات األكاديمية 

مرضين وذلك باستقطاب الكفاءات األكاديمية ذات الخبرة والطلبة المتميزين. وتلتزم هيئة التدريس بإعداد م

أفضل لجميع فئات المجتمع تمريضية ذو كفايات مهنية وقادرين على القيادة والريادة واالبداع لتقديم رعاية 

 .المحلي

ثري تجربة التعلم ويضيف خبرات للطلبة ويصقل شخصياتهم ويوسع ين تنوع جنسيات الطلبة في الكلية إ

ة لجميع فئات المجتمع ومن الثقافات المختلفة وهذا مما له دور في تقديم الممارسة السريريطالعهم وثقافتهم إ

وتركز غايات الكلية على أهمية اجراء ودولياً.  يرفع مستوى التنافس الوظيفي في سوق العمل محلياً وإقليميا

األبحاث العلمية التطبيقية من قبل أعضاء الهيئة التدريسية وتوجيه نتائجها نحو تلبية األولويات البحثية 

                           .تعزيز المسؤولية المجتمعية في مجال الصحة لجميع فئات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامةالوطنية و

 "لى كلية التمريض ذات السمعة الطيبة والمكانة المتميزةإننا سعيدون بانضمامكم "إ

 الكليه عميد

 د. دالل بشير يحيى

 مجلس الكلية
 

 دالل بشيرد. 

 رئيس المجلس –عميد الكلية 



  

 محمود الكاللدةد. 

 عضوا   –نائب عميد الكلية ورئيس قسم التمريض 

  
 د. خالد حسن سليمان

 عضوا   – قسم التمريضممثل 

 

 

 شرمألدكتورة صفاء اال

 عضوا   –ممثل المجتمع المحلي 

 

 محمد أبو حميد السيد

 عضوا  -ممثل المجتمع المحلي 

 

 

 

 

 

 الرؤية والرسالة
 

 

 ؤية الكليةر

 



 نحو كليه منافسه في مجال تعليم التمريض والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 رسالة الكلية
 

كاديمية وضمان الجودة عند تطبيق أساليب التعليم والتعلم ألوظيف المعايير ا

الحديثة لرفد سوق العمل بممرضين ذوي كفايات مهنية وقادرين على القيادة 

خالل التخطيط السليم والشراكة مع المؤسسات  بداع وذلك منألوالريادة وا

المحلية والدولية الرائدة في مجال البحث العلمي والتنمية المستدامة في 

 .المجتمع

 الكلية:غايات 

ستراتيجية بشكل دوري بما يتوافق ألمراجعة الخطة التنفيذية للخطة ا .1

 .مع رؤية الكلية ورسالتها وقيمها

 رارات مجالس الحاكمية في الكليةضمان نزاهة وشفافية وفاعلية ق .2

استحداث برامج متخصصة في مجال التمريض والتطوير المستمر  .3

للخطط الدراسية واعتماد أساليب تعليم وتعلم حديثة بحيث تتواءم مع 

 متطلبات سوق العمل

وتوصيات تشجيع البحث العلمي التطبيقي ضمن األولويات الوطنية  .4

على اإلبداع والريادة  التمريضي األردني والتركيز المجلس

 واالبتكار

وتوجيهها توظيف المصادر المالية والمادية وتأهيل الكوادر البشرية  .5

 األنشطة في الكلية نحو

التحسين المستمر للخدمات الطالبية ورفع مستوى التنافس الوظيفي  .6

 .للطلبة في سوق العمل وتفعيل آليات التواصل مع الطلبة الخريجين



ي المسؤولية المجتمعية في مجال الصحة لفئات تعزيز دور الكلية ف .7

محليا  العالقةبالمشاركة مع المؤسسات ذات  المختلفةالمجتمع 

 .ودوليا مما يسهم في التنمية المستدامة

السعي للحصول على شهادات ضمان الجودة وتحقيق مراكز متقدمة  .8

 .في التصنيفات المحلية والدولية

 م:قيال
 

 الوطني نتماءإلا .1

 لمستمرالتعلم ا .2

 العدالة في التقييم .3

 اإلخالص والنزاهة .4

 بتكارإلواالريادة  .5

 العمل الجماعي .6

 

 

 

 األقسام العلمية 

 

 

 قسم التمريض

 

 كلمة رئيس القسم

 



هدف قسم التمريض الى تزويد الطلبة بالمعلومات التمريضية ي

االساسية والمتقدمة والتي تُسهم في إعداد ممرضين مهنيين أكفاء 

 .ديم رعاية تمريضية شاملة لكافة افراد المجتمعوقادرين على تق

يُشرف القسم على االعداد والتطبيق االمثل للعملية التعليمية لجميع 

ويُعدَ التقويم المستمر للعملية التعليمية مبدأ رئيسياً لضمان  المساقات،

 .الوصول إلى الجودة والتمييز في أداء القسم

هيئة التدريسية من مختلف يضم القسم مجموعة متميزة من اعضاء ال

الُرتَب االكاديمية واالهتمامات البحثية، الذين يقومون بتدريس 

المساقات النظرية واالشراف المباشر على الطلبة في اماكن التدريب 

العملي، باإلضافة إلى دورهم في اإلشراف على مشاريع تخرج 

 .الطلبة والمشاركة في خدمة المجتمع

 

سمورئيس الق العميد نائب  

محمود الكاللدةد.   

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس القسم

 

  الصفة االسم الرقم



ً  نائب عميد الكلية ورئيس القسم د. محمود الكاللدة  .0  رئيسا

 عضواً  عميد الكلية  حيىبشريد. دالل   .8

 عضواً  عضو هيئة تدريس أ.د. شروق يعقوب  .3

 عضواً  عضو هيئة تدريس د. خالد سليمان  .4

 عضواً  ة تدريسعضو هيئ د. أيمن بني سالمة  .5

 عضواً  عضو هيئة تدريس د. سهير الغبيش  .6

 عضواً  عضو هيئة تدريس د. مها صبح  .7

 عضواً  عضو هيئة تدريس د. مروة البرماوي  .2

 عضواً  عضو هيئة تدريس د. عندليب أبو كامل  .9

 عضواً  عضو هيئة تدريس د. نجاح صياح  .01

 عضواً  عضو هيئة تدريس د. ملكة زهدي  .00

 مقرراً  ضو هيئة تدريسع م. عمر سالمة  .08

 عضواً  عضو هيئة تدريس م. وفاء جرادات  .03

 عضواً  عضو هيئة تدريس م. محمد عارف  .04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرامج االكاديمية

 
 . برنامج بكالوريوس التمريض:  0

وقد تم تحديث الخطة الدراسية للبرنامج استنادا الى  3991أنشأ برنامج البكالوريوس في جامعة الزيتونة عام 

 متطلبات التعليم العالي واالحتياجات التدريبية للطلبة والخطة المطبقة حاليا هي الخطة الدراسية رقم



وعدد ساعاتها  7132- 7132لتخصص التمريض والتي اعتمدت للتطبيق هذا العام  7132 – 7132/ 3 

 ساعة معتمدة( وتقسم كاآلتي:  317)

 :االتية موزعة على النحو ساعة معتمد ساعة( 87أوال : متطلبات الجامعة )

 ( ساعات معتمدة لغير األردنيين.9( ساعة معتمدة لألردنيين، )31متطلبات إجبارية: ) .أ

 ( ساعة معتمدة لغير األردنيين.32( ساعة معتمدة لألردنيين، )37: )اختياريةمتطلبات  .ب

 

 ( ساعة معتمدة81الكلية اإلجبارية: ) متطلبات-ثانيا  

 ( ساعة معتمدة وموزعة على النحو اآلتي:25)ثالثا  متطلبات التخصص: 

 ( ساعة معتمدة.21المتطلبات االجبارية ) .أ

 ( ساعات معتمدة.6متطلبات التخصص االختيارية ) .ب

 .( ساعة معتمدة9المتطلبات المساندة اإلجبارية ) .ت

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم التمريض

 
 (8107/8102 – 0رقم ) (برنامج البكالوريوسلتخصص التمريض )الخطة الدراسية 

 (31/12/8107( بتاريخ )8107- 8106 /17/78بقرار مجلس العمداء رقم ) اعتمدت

 ( ساعة معتمدة038عدد ساعات الخطة )

 
 ( ساعة معتمدة87أوال : متطلبات الجامعة ) رقم المادة

 ساعة معتمدة 08المجال األول:  .أ

 مدة( ساعة معت25ثالثا : متطلبات التخصص ) رقم المادة المتطلب السابق

 ( ساعة معتمدة71متطلبات التخصص اإلجبارية ) .أ

 المتطلب السابق

  س م 7 مقدمة في علم التمريض  0301151  س م 1 العلوم العسكرية 1071313

 (3اللغة العربية ) 1071333
 (1071113) س م 1

 )ن(أساسيات التمريض  0301111
 1713363* س م 1

1113313 

 1113333* س م 7 ع() التمريضأساسيات  0301112 (1071117) س م 1 (3اللغة االنجليزية ) 1071373

 1713363 س م 7 )ن(التقييم السريري  0301213  س م 1 التربية الوطنية 1071313

 1113731* س م 7 )ع(التقييم السريري  0301214   مهارات حياتية 1071323

 0301112 س م 1 ( )ن(1)الغين تمريض الب 0301215 ( ساعة معتمدة08: )االختياريةالمتطلبات 

ساعات من  3األول والثاني وبحد أدنى ساعة معتمدة من المجاالت  08يدرس الطالب 

 كل مجال
 )ع( (1)تمريض البالغين  0301216

 س م 1
*0301215 

 0301215 س م 1 )ن( (2)تمريض البالغين  0301217 ساعات على من كل مجال( 3ساعة معتمدة ) 08المتطلبات االختيارية  .ب



 1113732* س م 1 )ن(تمريض البالغين متقدم  0301218  س م 1 تاريخ القدس  1071311

 1113732* س م 1 )ع(تمريض البالغين متقدم  0301219  س م 1 الثقافة االسالمية 1071337

 1113739 س م 1 )ن(نسائية وتوليد التمريض  0301321  س م 1 في التربية مبادئ 1071313

 1113173* س م 1 )ع(نسائية وتوليد التمريض  0301322  س م 1 الرياضة والصحة 1071310

 1113739 س م 1 الوالدة( ن( وحديثياالطفال  تمريض 0301323  س م 1 الحضارة االنسانية 1071307

 1113171* س م 1 )ع( الوالدة وحديثيتمريض االطفال  0301324  س م 1 مدخل الى علم االجتماع 0420152

 1113171* س م 1 مراحل النمو من منظور تمريضي 0301325  س م 1 الريادة واالبتكار في االعمال 0501100

 1113739 س م 1 )ن(تمريض النفسي ال 0301341  س م 1 القانون في حياتنا 1613317

 0301341* س م 7 )ع(التمريض النفسي  0301342 ج. المجال الثاني: المواد العلمية 

 1713361* س م 1 التغذية في الصحة والمرض 0301436 (1371113) س م 1 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 1371333

  س م 1 التثقيف الصحي 0301435  س م 1 النباتات الطبية 1713313

 االسعافات األولية  1113313
  س م 1

 )ن(تمريض مجتمع  0301431
 1113177 س م 1

1113170 

 1113013* س م 1 )ع(تمريض مجتمع  0301432  س م 1 يةاساسيات التغذ 1113317

  س م 1 )ن(التمريض  فياإلدارة والقيادة  0301433   علوم الطاقة مبادئ في 1916311

 ( ساعة معتمدة:81ثانيا : متطلبات الكلية )
 )ع(التمريض  فياإلدارة والقيادة  0301434

 0301433* س م 3

*0301461 

  س م 1 البحث في التمريض 0301444  س م 1 مة الكيمياء العا 0120141

  س م 1 علوم الحياة  0120151
 التدريب الميداني 0301461

في فصل  س م 1

 1371303 س م 7 كيمياء حيوية للتمريض 0201163 التخرج

0201261 
علم األمراض الوظيفي 

 للتمريض

 1713367 س م 1
 مدة( ساعات معت9ب: متطلبات التخصص المساندة )

 1713363 س م 1 علم وظائف األعضاء للتمريض 0201162 1371313 س م 7 علم األحياء الدقيقة للتمريض 0201263

 1713367 س م 1 علم األدوية للتمريض 0201262  س م 7 قضايا تاريخية ومهنية 0301352

 1371313 س م 1 علم التشريح للتمريض 0201161  س م 7 االتصال والتواصل العالجي 0301343

 ( ساعات معتمدة6ج: متطلبات التخصص االختيارية )  س م 1 واالحصاء الحيويالوبائيات  0301453

 

 *متطلب متزامن

 1113732* س م 1 رعاية الحاالت الطارئة  0301201

 1113736 س م 1 تمريض االورام  0301202

  س م 1 المعلوماتية في التمريض 0301303

مسنينرعاية ال 0301404   س م 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبرنامج البكالوريوس –وصف المساقات المختصر

 

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 1310050 3 أساسيات التمريض/ نظري 1310000
ة هذا المساق هو من المساقات االساسية في مناهج التمريض فهو متطلب إجباري للطلبة الراغبين في الحصول على درج

االحتياجات الصحية  ويدمج بينللتمريض كعلم وكفن.  والنظريات االساسيةالبكالوريوس في التمريض. يتعلم الطلبة المفاهيم 

المساق إلى تزويد الطلبة  ويهدف هذا. واالخالقية للممرضةوالروحية للفرد. ويؤكد األدوار القانونية  والنفسية،الفسيولوجية 

للرعاية التمريضية.  الالزمة والقيم المهنيةالمعرفة  الكتساب ويسهل الطرقشخصية الخاصة بهم. الخبرات ال لبناء همتين اسس

االساسية للتمريض من رعاية شاملة  ويعرض المفاهيمالتمريضية.  وصلتها بالممارسةمعنى الرعاية  ويشمل المساق تعريف



 المكتسبة. وتطبيق المعرفةللرعاية  كإطارالتمريضية والتشخيص التمريضي  ويعرف العملية للممارسةودعم 

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

المتطلب 

 المتزامن
 1310000 3 مختبر/أساسيات تمريض  1310008

تلبية ل السريرية الالزمةتوفر للطبة المبتدئين الفرصة لتطوير الكفاءات  العملية التييعتبر هذا المساق من أول المساقات 

مهارات التطبيق لغير مهددة ال االمنة بيئةطالب الللوفر ي هذا المساق نإطريقة آمنة وقانونية وأخالقية. احتياجات األفراد ب

/ الممرض الممرضة الطلبة بدورهذا المساق  وأيضا يعرفخالل التدريب في المختبرات.  وأمانة منبدقة  التمريض األساسية

حيث  لألفرادالشاملة  تعكس تلبية االحتياجات البشريةالتي خالل الكفاءات تغيير. وهذا يتحقق من لوعامل  قائدرعاية، والكمقدم 

 .وصنع القرار ومبادئ االلتزام المهني دالناقرعاية، والتفكير ال الكفاءات:تشمل هذه 

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 1810060 8 التقييم السريري/ نظري 1310803
الصحية للبالغ  ومنهجي للحالةويد طلبة التمريض بالمبادئ األساسية، والمعارف الالزمة ألداء تقييم سريري الى تز المادةتهدف 

واستخدام مهارات التفكير النقدي لتحديد التغيرات الفعلية أو المحتملة في مجال الصحة. وينصب التركيز على أنشطة تعزيز 

النفسي واالجتماعي، والثقافي من ، التنموي، تركز على البعد الوظيفيمع األفراد األصحاء، وكذلك  وتقييم الصحةالصحة 

صحة المريض. وسيتم التركيز على مهارات إجراء المقابالت واالتصاالت في أخذ التاريخ الصحي والتفريق بين نتائج 

تعرف على المشاكل وسيتم تطبيق عملية التشخيص المتعلقة بالصحة للكبار للبالفحص الجسماني في حالة الصحة والمرض 

 الصحية الشائعة عند إجراء الفحص البدني الشامل.
 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 1310803 8 / مختبر السريريالتقييم  1310804
رات التقييم السريري النظري ليساعد طلبة التمريض على تطوير مها التقييمان مساق التقييم السريري العملي متزامن مع مساق 

الى مهارات االتصال. ويركز المساق على تقييم تطوير مهارات االتصال اثناء القيام بالفحص  باإلضافةوالفحص الجسماني 

الجسماني في حالة الصحة والمرض. ويشمل ايضا التركيز على عملية توثيق التقييم الجسماني باستخدام االسلوب المنهجي 

 االعتبار الجوانب االخالقية عند تطبيق مهارات التقييم الجسماني داخل المختبر بشكل امن.   وتحليل المقابالت اخذين بعين

 

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 1310008 3 ()نظري 0 تمريض بالغين 1310805
الفكرية المستمدة من المنهاج الدراسي.  االطر والمبنية علىالزمة ليهدف المساق الى تزويد طلبة التمريض بالمعرفة االساسية ا

 باإلضافة تفاعلي،من منظور  والبيئة المحيطةحيث ينصب التركيز على بلورة نظرة الطالب للمفهوم الصحي ليشمل المريض 

الناحية القانونية  ومبنية علىالروحانية بطرق امنة و النفسيةو لصحة االساسية كالناحية الوظيفيةالى دراسة محددات ا

 العنايةفريق الرعاية الصحية. وتقدم  وفاعل فيمهم  التمريض كعضو.   كما يشدد هذا المساق على تعزيز دور االخالقيةو

 على العملية التمريضية. بالمريض بناء

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق



)عملي( 0تمريض بالغين  1310806  3 1310805 
ريف طلبة التمريض المبتدئين بمجال الممارسة التمريضية. والتركيز على تطبيق المفاهيم والمهارات تم اعداد هذا المساق لتع

المتعلقة بالرعاية التمريضية في المستشفيات. تركز التجربة السريرية على تقديم الرعاية األساسية للمريض البالغ الذي يعاني 

ة كإطار لتحديد وتوفير الرعاية التمريضية. ويتم التركيز على تطوير . وتستخدم العملية التمريضيومشاكل صحيةمن تغييرات 

الالزمة لتقييم وتنفيذ وضبط التدخالت التمريضية المختارة والتكنولوجيات. مهارات التواصل العالجي والمهارات المهارات 

 .والقضايا القانونية واألخالقية وااللتزام المهني

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 1310805 3 )نظري( 8تمريض بالغين  1310807
من  ومزمنةلمرضى البالغين الذين يعانون من حاالت مرضيه حاده اب التمريضية العنايةيهدف هذا المساق الى تطوير عمليات 

 التمريضيةوالمهارات  الحاالت واستراتيجيات التعلم والتفكير الناقد لتطوير التشخيص والعمليات استخدام منهجيةخالل 

 .  العالجيةمع النظم  والمتوافقة

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

)نظري( تمريض البالغين متقدم 1310802  3 1310807 
من  ومزمنةلمرضى البالغين الذين يعانون من حاالت مرضيه حاده با التمريضية العنايةيهدف هذا المساق الى تطوير عمليات 

 التمريضيةالحاالت واستراتيجيات التعلم والتفكير الناقد لتطوير التشخيص والعمليات والمهارات  استخدام منهجيةخالل 

 .  العالجيةمع النظم  والمتوافقة

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

)عملي( تمريض البالغين متقدم 0301219  3 1310802 
 يةالمساق على نطاق الممارسة التمريضية. ويهدف البرنامج إلى تزويد الطالب بالمهارات التمريض ذافي هبنصب التركيز 

والنفسية واالجتماعية والتعليمية  ة لتلبية االحتياجات الفسيولوجيةالستخدام العملية التمريضي المتقدمةالسريرية األساسية و

  الفائقة.جة في اقسام العناية والحر الحادةللمرضى ذوي الحاالت  والصحية والسالمة

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 1310809 3 (نظري) تمريض نسائية وتوليد 1310380
تم اعداد هذا المساق لتعريف طلبة التمريض بالمفاهيم النظرية االساسية لتمريض النسائية والتوليد وصحة االم خالل الفترة 

ا المساق الى تزويد الطلبة بالمعلومات النظرية المبنية على المعرفة البحثية والعلمية المتعلقة بالصحة االنجابية. ويهدف هذ

االنجابية االسرية لالم خالل فترة ما قبل الحمل واثناء الحمل وما بعد الوالدة وتقديم الرعاية التمريضية الشاملة والمتكاملة 

ليب ومنهجيات االتصال والتواصل العالجي لتحقيق المستوى االفضل من الصحة. كما المبنية على التفكير العلمي واستخدام اسا

القرار االسري لتنظيم  المختلفة لدعموطرق تنظيم االسرة واستخدام اساليب المشورة  بأساليبويهدف المساق الى تعريف الطلبة 

 .االسرة

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

(عملي) يض نسائية وتوليدتمر 1310388  3 1310380 
من المعارف والمهارات النظرية المكتسبة من تمريض النسائية  في االستفادةتم تصميم هذه المساق لطلبة التمريض لمساعدتهم 



رة اإلنجاب. فت المرأة فيوالتوليد لتطبيقها في اثناء التدريب السريري. ومن المتوقع ان يتفهم الطلبة المشاكل التي تعاني منها 

مرحلة الحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة.   وأسرهم فيباإلضافة إلى توفير فرصة التفاعل والتواصل الفعال مع النساء 

وسيقوم الطلبة بتطبيق العملية التمريضية اثناء تقديم الرعاية التمريضية للمرأة في مرحلة الحمل والوالدة ومرحلة ما بعد الوالدة 

 .لى االدلة العلمية. كما يتوقع من الطلبة الرعاية التمريضية التي ترتكز على العائلة اثناء فترة االنجاب وتنظيم االسرةوالمبنية ع

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

)نظري( الوالدة وحديثيتمريض األطفال  1310383  3 1310809 
ة باستخدام التفكير الناقد أثناء القيام بالعملية التمريضية لتعزيز الحماية والحفاظ يركز هذا المساق على تطبيق نهج حل المشكل

 .المراهق( مع األخذ في االعتبار دور األسرة في العناية-على صحة الطفل في مختلف المستويات اإلنمائية )الوليد

وسوف تستكشف القضايا القانونية  لألطفال رعايةالاثناء تقديم ممرضة الودور  ةوالتطور والصحتأكيد على مفاهيم النمو يتم ال

 .المتصلة بالرعاية الصحية لألطفالواألخالقية 

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

)عملي( الوالدة وحديثيتمريض األطفال  1310384  3 1310383 
اية بالطفل السليم والمريض على حد سواء ومتابعة الموجه للعن وفرص التدريبيتضمن المساق تزويد الطلبة بمختلف الخبرات 

وذلك وفق تطبيق خطوات العملية  حالته الصحية في مختلف مراحل النمو والتي تشمل الحاالت البسيطة والمعقدة منها

الصحة من خالل التثقيف  االمراض وتحسينمنع حدوث لالوظيفة الصحية  ألنماطالتمريضية وباتباع اسس التقييم الشامل 

تطبيق المعلومات النظرية في المجال العملي واستخدام التفكير ب بوسيقوم الطال. االم وباألخصاالسرة  ألفرادالزم لالصحي ا

االعتبار اخذين بعين  والتقييم الشاملحيث سيتم تطبيق العملية التمريضية  الناقد في التعامل مع حل المشكالت الصحية

في مختلف اماكن تقديم  للطفل واالسرةوالروحانية  االجتماعيةو االدراكيةو العاطفيةو ةمن الناحية الفيزيولوجي تاالحتياجا

 بما في ذلك المبادئ األخالقية والقانونية للتمريض. الرعاية الصحية للطفل واالسرة 

 

 

 

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 1310383 3 مراحل النمو من منظور تمريضي 1310385
ان هذا المساق صمم لطلبة كلية التمريض والذي يهدف الى دراسة مادة مراحل النمو مع بعض النظريات الخاصة بالتطور 

عن مراحل تطور  شاملتوضيح المادة  التمريض. وتتضمنتطبيقاته لممارسة مهنة التركيز على  الحياة معخالل جميع مراحل 

كي يدرك الطالب اهمية التعامل مع  والروحية( واالجتماعية والفسيولوجية )النفسيةموه من مختلف الجوانب االنسان ون

ويوفر للطالب اسس نظرية في كيفية التعامل  الحياة.احتياجات االنسان من منظور علمي متكامل والتطور في جميع مراحل 

 والمتقدمة.وتقييم احتياجات الفرد في المراحل العمرية المختلفة 

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 1310809 3 التمريض النفسي )نظري( 0301341
يهدف هذا  والعقلية.تم اعداد هذا المساق لتعريف طلبة كلية التمريض بالمفاهيم النظرية االساسية لتمريض الصحة النفسية 

الحياة, لمية لالضطرابات النفسية خالل مراحل المساق الى تزويد الطلبة بالمعلومات النظرية المبنية على المعرفة البحثية والع

يهدف الى تعريف الطلبة بنظريات النمو والتطور ودورها في فهم الصحة النفسية واالضطرابات النفسية واستخدام مهارات  اكم

اع عن حقوقه االتصال والتواصل االجتماعي ضمن المنظومة االجتماعية والثقافية .ويتعرف الطلبة على العناية بالمريض والدف



,العالج النفسي وتقديم  باألدويةضمن اطار معايير واخالقيات المهنة وكذلك سيتم تعريف الطلبة بطرق العالج المختلفة )العالج 

 .المشورة(المبنية على تطبيق العملية التمريضية

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

(عملي) التمريض النفسي 0301342  3 1310340 
المساق لطلبة التمريض لمساعدتهم في تطبيق المعارف والمهارات واالتجاهات المكتسبة المتعلقة بالصحة النفسية  اذه عدادإتم 

يهدف المساق الى مساعدة الطلبة في تقديم الرعاية التمريضية للمشاكل النفسية التي يعاني منها  المبنية على المعرفة البحثية.

 وذلك من خالل التفاعل والتواصل الفعال مع المرضى وعائالتهم.المرضى النفسيين 

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 1310340 8 االتصال والتواصل العالجي 1310343
شاكل ان عملية االتصال جانب مهم من جوانب الحياة للفرد والتي ان لم يتم استخدامها بطريقة جيدة فد تؤدي الى ظهور الم

والمعيقات في االتصال مع االخرين. يهدف هذا المساق الى تعريف طلبة التمريض بعملية االتصال والتواصل والعوامل التي 

تؤثر فيها. كما ويطرح المساق االساليب والمنهجيات الصحيحة في االتصال والتواصل العالجي مع جميع الفئات العمرية 

لرعاية التمريضية وحل المشكالت. كما ويهدف المساق الى بناء مهارات االتصال والحالة الصحية للمريض بهدف تسهيل ا

والتواصل اللفظي والغير لفظي لدى طلبة التمريض للتعامل مع اعضاء الفريق الصحي والمرضى وعائالتهم ضمن المنظومة 

 المهني لدى الطلبة.   وتطوير االداءاالجتماعية 

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 1810063 3 التغذية في الصحة والمرض 1310436
الصحة  اثناءوفي جميع مراحل الحياة  هامع تغير والتغذيةالمتعلق بالغذاء  الطالب بالمعلوماتإلى تزويد  هذا المساقهدف ي

الحتياجات و ن خالل الغذاءم لحفاظ على الصحةا وكذلك . المجتمع في المعلومات الغذائية والتغذيةهذه  تطبيق. ووالمرض

والغذاء ية عملية التمريضالمرض، سيتم استخدام جميع المعلومات عن طريق اتباع نهج حل المشاكل والالتغذية السريرية في 

دور ووظيفة التمريض في تعزيز الصحة والعافية خالل دورة  سوف يناقشو .ا على الحالة الصحية لألفرادموالبيئة وتأثيره

 .الحياة

 

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 - 3 التثقيف الصحي 1310435
الرعاية الصحية وظهور  المستمر فيلتغيير ا مع يتناسب التعليمي والذيالتمريض لدورهم  لبةط لتحضير قهذا المساتم تصميم 

التعلم التدريس و ركز على عمليةي قلمساهذا االعصر التكنولوجي الذي يدعم زيادة فرص الحصول على المعلومات الصحية. 

كمصدر )األفراد واألسر والجماعات والمجتمع( كمشاركين نشطين وطالب التمريض  المرضىأساسي على  التركيز بشكلو

في  التعليم. كما أنه يساعد الطالب على تطبيق مبادئ نظريات التعلم واستراتيجيات لحاالت المرضى ومتابعينللمعلومات 

. سوف يكون الطالب قادرين على التعرف على االحتياجات معينةفي منطقة  معينينلبرامج التي تم تصميمها لسكان الخطط وا

الناتج تعزيز هو ال. للمريض، وتنظيم عملية التعليم والتعلم، والمشاركة بإيجابية في إعداد الخطة التعليمية للمرضىالتعليمية 

 مريضوالتعلم والتحسن في الرعاية الصحية لل تجربة التعليم كأساس لتقييمالذي يعتبر 

 

 المتطلب السابقعدد  المساق رقم المساق



 الساعات
(نظري) تمريض المجتمع 1310430  3 0301322 

0301324 
يهدف هذا المساق الى تعليم المفاهيم المختلفة لتمريض صحة المجتمع؛ على مختلف مستويات الوقاية والرعاية الصحية األولية، 

وسوف يتم  المجتمع.زيز الصحة. وينصب التركيز على تمريض صحة المجتمع في العافية والمرض في مختلف حقول وتع

الطالب على الممارسات  اطالعالتأكيد على استراتيجيات تعزيز الصحة والوقاية من األمراض في الرعاية الصحية األولية.  

والمهارات المكتسبة في متطلبات سابقة. سيتم التركيز  واالتجاهاتقيم في تمريض صحة المجتمع والتي تبنى على المعرفة، وال

هذا المساق  زوالمعافى. يعزلفرد المريض لمرض في مستويات الوقاية الثالثة على االدوار القانونية واألخالقية المهنية لل

ردني وذلك باتباع العملية التمريضية مهارات التفكير الناقد وأسلوب حل المشكالت من خالل المشاكل المتعلقة بالمجتمع األ

 .نظري كإطار

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

(عملي) تمريض صحة المجتمع 1310438  

 

3 0301431 

هذا المساق يطلع الطلبة على المفاهيم النظرية لممارسة تمريض صحة المجتمع. وسيتم التركيز على تعزيز الصحة المجتمعية 

مريض صحة ت وتقييم بحوثأدوار تمريض صحة المجتمع والممارسات األساسية التمريضية لصحة المجتمع  تركيز علىالمع 

ومن ثم  جراءاتلإلونظم تقديم الرعاية الصحية. سيقوم الطالب بالتقييم والتشخيص والتخطيط والتطبيق  المجتمع والصحة البيئية

 والجماعات والمجتمعات داخل المناطق الحضرية والريفيةواألسر  يشمل األفرادو تقييم الحالة الصحية

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

(نظري)التمريض  في والقيادةاإلدارة  1310433  3 - 
ويهدف إلى توفير المادة النظرية من المعرفة التي من شأنها  اإلدارة،عملية  حول تمريض يتمحورلاي فان مساق اإلدارة 

ساعدة طالب التمريض في تلبية المطالب المتغيرة باستمرار في تقديم رعاية المرضى. وهي مصممة لتعليمهم حول عملية م

التخطيط لعملية االدارة وتشمل  المفاهيم والمناقشة وإطاراإلدارة والقيادة، وتزويدهم بالخبرات لتطبيقها من خالل المشاركة 

من خاللها يمكن للطالب التنبؤ بيئة العمل المستقبلية واألدوار المنتظر تطبيقها. ان هذا التي ووالتنظيم والتوجيه والسيطرة، 

في المناقشات الصفية وتشجيعهم على اظهار االهتمام في  العالية والمساهمةالطالب على المشاركة المساق يتضمن تشجيع 

 االوضاع االدارية داخل بيئة العمل الخاصة بهم.

 

 

عدد  قالمسا رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

+ 0301433 0 (عملي) التمريض فياإلدارة والقيادة  1310434

1310460 
مؤسسات داخل  التمريض مدراء فرصة الستكشاف دورب عملي تهدف الى تزويد الطالب التمريض والقيادة في دارةاإل مادة إن

فهم دور مدير التمريض في مؤسسات الرعاية الصحية. للطالب فرصة للحصول على  كما يوفر المساق الصحية.الرعاية 

والتنظيمية إلدارة  ة المهنية والقانونية واألخالقيةدارة والمبادئ التوجيهياالوسوف تتاح الفرصة للطالب لتطبيق عناصر 

 ظائفالوو والهيكلة الرعاية من حيث تقديم على دراسة آليات التمريض مساق االدارة عملي يركز االتمريض. كمخدمات 

 .الصحيةالرعاية  مؤسساتوالسياسات واإلجراءات والبروتوكوالت داخل 

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق



 - 3 البحث في التمريض 1310444
 بالمستوى الصحي المقدمة لالرتقاءيعتبر البحث العلمي جزءاً حيوياً في القطاعات الصحية وذلك لتحسين جودة الرعاية 

ويتضمن مساق البحث في التمريض تعريف الطلبة بالخطوات األساسية في منهجيات البحث العلمي بنوعيه الكمي  لألفراد.

والنوعي ابتداًء من تحديد المشكلة الصحية ومراجعة االدبيات وصياغة الفرضيات. يتيح هذا المساق للطلبة القدرة على تحديد 

ليل البيانات ومناقشتها . سيتعرض الطلبة للتدريب على تحوجمع المعلوماتالمناسبة  عينةوباختيار الالمنهجية البحثية الفضلى 

استنادا الى االدبيات السابقة العالمية والعربية والمحلية المتعلقة بالمشكلة ومن ثم تقديم الخالصة والتوصيات المستقبلية. إضافة 

 إلى ذلك يعرف الطلبة في كيفية استخدام مصادر ومواقع البحث المعتمدة في المجالت العلمية الورقية وااللكترونية.

 

عدد  المساق م المساقرق

 الساعات

 المتطلب السابق

 فصل التخرج 3 التدريب الميداني 1310460
على جميع الكفاءات المكتسبة من المساقات السابقة التي تعمل على تمكين طالب التمريض من  الميدانييستند مساق التدريب 

اذ النقدي واتخ رالتفكي :المباشرةممارسة السريرية فرص لتطبيق الكفاءات لل ويصبح لديهمالدخول لممارسة مهنة التمريض 

ينصب التركيز في  العملي.والتدريب والدعوة الى استخدام البحوث في سياق التطبيق  والتغيير والتعاونالقرارات والقيادة 

درة على تصميم من أجل إثبات الق لمساقات السابقةا  والمهارات من وتطبيق المعارفعلى التكامل  لميدانيامساق التدريب 

الى فتح المجال امام الطالب لتسهيل انتقال الدور للتدرب في  الميدانييهدف مساق التدريب  الرعاية. كماوتنسيق  وتقديم وإدارة

 مجاالت مختلفة في الرعاية الصحية.

مثل إدارة  بالبيئة، متصلة آمنةكما يمكن مساق التدريب السريري الطالب من ممارسة التطبيقات العملية وتقديم رعاية          

سيقوم الطالب باالستفادة من مهارات  ذلك،ورصد ومراقبة األدوية ويتم التركيز على منع انتقال العدوى. وباإلضافة إلى 

 ةالتمريضي والرعاية اهيم األساسية للعمليةجميع الفئات العمرية. المف واألسر فيالتفكير الناقد في تعزيز صحة األفراد 

هذه وسوف تستخدم  والتعليم والتعلم،والرعاية الذاتية  الثقافةو األخالقية والتوثيق والقضاياالعالجي  والتواصل واالتصال

وسوف  المهني.مع مقدمي الخدمة الصحية. وسيتم استكشاف الفرص الستمرار النمو بالتعاون في رعاية المرضى المهارات 

 .مدى الحياة وااللتزام بالتعلم والتقييم،والتوقعات  ،الوظيفييناقش الطالب العوامل المتصلة باألداء 

 

 

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 - 8 قضايا تاريخية ومهنية 1310358
ويبحث في االتجاهات التي نشأت  مهنة التمريض تتحدىالقضايا الراهنة التي لبحث البراهين العلمية  أحدثهذا المساق يستخدم 

ويناقش  فهم مهنة التمريض وفهم خصائصهاالمساق في  يبحث هذاو التاريخ،وممارستها على مر  مهنة التمريضم في علو

 اليوم باإلضافةتواجه التمريض  والقضايا التيفي ذلك االعتمادات بين مقدمي الرعاية الصحية  واالخالقية بماالقانونية  المساءلة

 ممارسة مهنة التمريض.  وتأثيره على وصنع القرارفة الى قضايا االخالقيات البيولوجية المختل

القضايا المعاصرة واالتجاهات التي لها تأثير مباشر على تطوير علوم التمريض وممارسته  الكثير منعلى  يؤكد المساقو

ن خالل وتعليمه.  باإلضافة إلى ذلك فإنه يؤكد على االنتقال من مرحلة الممرض الطالب الى مرحلة الممرض المحترف م

ويساعد المساق الطالب على تطوير تفكيرهم الناقد  والمجتمع. والمساءلة أمام النفس والمهنة   استكشاف المسؤوليات المهنية

في الحاضر  يعملون بهاومهارات االتصال لديهم في التعامل مع المشاكل االخالقية التي تظهر في كل المجاالت التي 

لى تحسين المهنية في التعامل مع هذه المشاكل بطريقة تعكس االهتمام والرعاية والمسؤولية والمستقبل. كذلك يساعد المساق ع

 والمحاسبية

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 - 8 مقدمة في علوم التمريض 1310050



 
بالمستوى الصحي  لمقدمة لالرتقاءايعتبر البحث العلمي جزءاً حيوياً في القطاعات الصحية وذلك لتحسين جودة الرعاية 

ويتضمن مساق البحث في التمريض تعريف الطلبة بالخطوات األساسية في منهجيات البحث العلمي بنوعيه الكمي  لألفراد.

والنوعي يعتبر هذا المساق كمقدمة لطلبة السنة االولى في تخصص التمريض. يبدأ المساق بمقدمة حول نظام الرعاية الصحية 

الى مصطلحات تتعلق بالتمريض المعاصر. يهدف هذا المساق الى تنمية معلومات الطلبة  باإلضافةكمهنة هذا  مريضوحول الت

حول مفاهيم هامة في مجال التمريض مثل: المهنية، الرعاية، الشعور بالعافية، الصحة، تعزيز الصحة، التواصل الفاعل، 

 .واخالقيات المهنةقد، الرعاية الشمولية، التعليم والتعلم، التفكير النا

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 الوبائيات واإلحصاء الحيوي 1310453

 

3 - 

محددات الصحة والمرض في  وتوزيعلتقييم الحيوي والطرق المستخدمة  لمفاهيم علم الوبائيات واإلحصاء المساق مقدمةهذا 

ليب تحليل البيانات لفهم المؤشرات الصحية إلدارة صحة المجتمعات. وتدريب المجتمعات. يركز المساق على مبادئ وأسا

 الطلبة للعمل كأعضاء في فريق البحث.

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 اإلسعافات األولية 1310010

 

3 - 

وحاالت  والحوادث، الضحايا،زمة لمساعدة يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب لمبادئ اإلسعافات األولية والمهارات الال

كما يتناول المساق الوقاية من الحوادث في  الشخصية،الطوارئ والكوارث. وتشمل التدابير التي يتعين اتخاذها لضمان السالمة 

 ،والجروح النزيف، صدمة،جزءا من هذا المساق سيكرس إلتقان مهارات اإلسعافات األولية في حالة  والمجتمع.المنزل 

وإجراءات السالمة  وإصابات األطفال. الوعي والخنق والتسمم وفقدان اللدغ، والعضات، وق،والحر واالضطرابات، والكسور،

 .األولي سعافاإلالمناسبة تعتمد بالسيطرة على الحالة المعينة في القواعد والطرق الحديثة متخذا أجهزة جسم األنسان دليل على 

عدد  المساق رقم المساق

 عاتالسا

 المتطلب السابق

 1310802 3 رعاية الحاالت الطارئة 1310810
يركز هذا المساق على المعرفة النظرية حول الرعاية في حاالت الطوارئ والذي هو عنصر أساسي في نظام تقديم الرعاية 

ت الطوارئ ودور تصميم هذا المساق إلعطاء الطالب الفرصة الكتساب فهم عميق لطبيعة الرعاية في حاال مالصحية. ت

مؤسسات الرعاية الصحية في تلبية االحتياجات المختلفة للمرضى. ويزود الطالب بالمعرفة التي من شأنها مساعدتهم على تقديم 

يشتمل هذا المساق على ثالثة  فالمستشفيات. وسورعاية فعالة في حاالت الطوارئ سواء في بيئة ما قبل المستشفى أو في 

اإلسعافات األولية والرعاية الطارئة للصدمات في أجهزة الجسم المختلفة  الطارئة،اسيات رعاية الحاالت أجزاء رئيسية وهي أس

 واإلسعافات األولية والرعاية لحاالت الطوارئ الطبية المحددة. وسوف يركز على التفكير النقدي وحل المشكالت.

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

ريض األورامتم 1310818  3 1310802 
وإثراء المعرفة عن طريق توضيح المفاهيم األساسية  خبراتهم،يهدف هذا المساق الى مساعدة طالب التمريض على تطوير 

وفي مجال األورام  التمريضي فيلتخصص تمريض األورام الذي يساعد الطالب على تطوير المهارات المتقدمة للتدخل 

على تطوير هذا المجال  وقادرا أيضان الطالب قادرا على تقديم الرعاية المثلى لمرضى األورام يكو فالمختلفة. وسو الظروف

 بشكل فعال.



 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

 - 3 المعلوماتية في التمريض 1310313
 التمريض للعناية بالمرضى يقدم المساق المعارف والمهارات الالزمة الستخدام تكنولوجيا المعلومات من جانب

مرضى وإدارة مرافق الرعاية الصحية. محتوى المساق يتضمن الوعي بالقضايا القانونية واألخالقية لللممرضات تعليم و 

المرتبطة باستخدام التمريض المعلوماتية في التمريض، فضال عن استكشاف تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالممارسة 

الوصول إلى نتائج و الرصد والتوثيق الطلبة لعملياتكذلك فهم  المستشفيات.وفي عيادات الخارجية ومرضى ال السريرية،

 وبيئة العمل. تعليم المريضو التعليم والنهوض بالصحةو البحوث

 

عدد  المساق رقم المساق

 الساعات

 المتطلب السابق

  3 رعاية المسنين 1310414
 ية لكبار السنلتمريضللرعاية اأساسا  هذا المساق يوفرورعاية كبار السن. ب لمهتمينالخدمة طالب التمريض  مساقال اهذ صمم

لمسنين. ا واحتياجاتالنمو كإطار لتقديم المشاكل الصحية التطور وونظريات الشيخوخة و فيةالمعلومات الديموغراباستخدام 

عملية الوالرعاية الصحية للمسنين باستخدام نهج  يةواالقتصاد شة القضايا القانونية واألخالقيةمناق في هذا المساق تميو

كما سيقدم هذا المساق  .لكبار السن الفردية للطالب لتوسيع معارفهم حول االحتياجات المساق فرصة اهذ يوفرس. يةالتمريض

 .لكبار السنوالثقافية  والروحية والعاطفية واالجتماعية نهج شامل يتضمن الجوانب المادية تباعا
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البالغين اول برنامج دراسات عليا في المملكة يعنى في تمريض -يعد برنامج ماجستير التمريض السريري

الطوارئ والكوارث حيث يتمكن الخريج من الحصول على شهادة االختصاص العالي في تمريض الطوارئ 

منح االختصاصات التمريضية. وينقسم البرنامج التي يتكون من  من مجلس التمريض االردني بموجب قانون

 ساعة معتمدة إلى مسارين: 11

 

 أ. مسار الرسالة      

 ساعة  31أوال: المواد اإلجبارية 

 ساعات 9 االختياريةثانيا: المواد 

 ساعات 9الرسالة: 

 

 ب. المسار الشامل      

 70أوال: المواد اإلجبارية: 

 9: ختياريةاالثانيا: المواد 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قسم التمريض

 

 (8106/ 8105– 0رقم )للماجستير الخطة الدراسية 

 33المعتمدة  اتمجموع الساع

 
 

 برنامج الماجستير بمسار الرسالة .0

 
 عملي ساعة نظري ساعة معتمدة ساعة المادة اسم المادة رقم

 ( ساعة معتمدة:33)برنامج الماجستير مسار الرسالة -أوال
 ( ساعة معتمدة:05) اإلجبارية تطلبات: المأ

 1 0 2 السريري المتقدم التقييم 1310700
 1 2 3  0البالغين المتقدم  تمريض 1310708
 1 2 3 2البالغين المتقدم  تمريض 1310703
 2 1 3  الطوارئ والكوارث المتقدم تمريض 1310706

 - 8 8 النظريات التمريضية اسس 1310780
 - 2 2 البحث العلمي اساليب 1310788

 :( ساعات معتمدة9اإلختيارية ) المتطلبات: ب

  3 3 األمراض الوظيفي المتقدم لطلبة التمريض علم 1810710
  3 3 االدوية المتقدم لطلبة التمريض علم 1810788
  3 3 الحيوي المتقدم للتمريض االحصاء 0301723
  3 3 والقيادة في التمريض المتقدم اإلدارة 1310730
  3 3 بالصحة والتعليم النهوض 1310738

 :( ساعات معتمدة9الماجستير ) رسالة: ج



  3 3 الماجستير رسالة 1310760
  6 6 الماجستير  رسالة 0301762
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 عملي ساعة نظري ساعة معتمدة ساعة المادة اسم المادة رقم

 ( ساعة معتمدة:33الماجستير المسار الشامل ) امجبرن-ثانيا  
 ( ساعة معتمدة:84) اإلجبارية : المتطلباتأ

 1 0 2 السريري المتقدم التقييم 1310700
 1 2 3 0البالغين المتقدم  تمريض 1310708
 1 2 3 2البالغين المتقدم  تمريض 1310703
 2 1 3 الطوارئ والكوارث المتقدم تمريض 1310706

 - 8 8 النظريات التمريضية اسس 1310780
 - 2 2 العلمي لبحثا اساليب 1310788
 - 3 3 الحيوي المتقدم للتمريض االحصاء 0301723
 - 3 3 األمراض الوظيفي المتقدم لطلبة التمريض علم 1810710
 - 3 3 االدوية المتقدم لطلبة التمريض علم 1810788

 معتمدة: ( ساعات9) االختيارية المتطلبات: ب

  3 3 التلطيفية المتقدمة الرعاية 1310707
  3 3 والقيادة في التمريض المتقدم اإلدارة 1310730
  3 3 بالصحة والتعليم النهوض 1310738
  3 3 العالجي المتقدم التواصل 1310740

 ( ساعات معتمدة:1الشامل ) االمتحان: ج

  1 1 املالش االمتحان 0301763

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 الوصف المختصر للمواد الدراسية

 

الرسالةمسار   

 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  2 التقييم السريري المتقدم 1310700
إلى مساعدة الطالب على صقل وأخذ التاريخ المرضي، والتقييم النفسي واالجتماعي، ومهارات تهدف هذه المادة 

لتقييم الوظيفية. يركز المحتوى على تقييم األفراد في مختلف مراحل العمر. ويتم التركيز على أخذ التاريخ ا

وامثله الصحي، والتمايز، والتفسير، وتوثيق النتائج العادية وغير العادية. وتتضمن المادة محاضرات، مناقشات، 

 من أخذ التاريخ والتقييم البدني المتكامل.

 المتطلب السابق عدد الساعات لمسمىا رقم المادة

  8 أساليب البحث العلمي 1310788
. يتم فحص مفهوم الممارسة المبنية العلمي عملية البحثلدراسة منهجية وتطبيق ب الطلبةتزويد تهدف هذه المادة إلى 

 العلمي المختلفةف منهجيات البحث سيتم استكشاو التمريضية.في الممارسات  وآلية تطبيقهاعلى الدليل العلمي 

 سيتم تفصيل خطوات كتابة البحوث المقترحة لطالب الماجستير.و

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  3  0تمريض البالغين المتقدم  1310708
 الذين يعانون منتهدف هذه المادة إلى تزويد طلبة الماجستير بالمعرفة المتقدمة والمتخصصة لرعاية المرضى 

 مختلفة والتعرف على التطبيقات الطبية والتمريضية التي تعتمد على الخطوات التمريضية. ةالصحي حاالت

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  3  8تمريض البالغين المتقدم  1310703
في الممارسة التمريضية الذي يستخدمه الطالب  التفكير الناقدو لمهاراتاتهدف هذه المادة الى صقل وتوليف 

والقدرة على تحليل وإدارة الرعاية  ويعزز المعرفةالقائمة على األدلة،  النظريات والممارسة ويرتكز علىمتقدمة ال

 . المستشفى مختلف أقسام ووحدات والمسنين في البالغين للكبار ةالتمريضي

 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة



  8 النظريات التمريضيةأسس  1310780
تهدف هذه المادة إلى التعريف طلبة الماجستير بالعلماء األوائل في التمريض ونظرياتهم التمريضية واستكشاف 

على  المبنيةالتمريض. سيتم توفير الفرص للطالب لنقد وتقييم األبحاث التمريضية  البحث في ةوعملي لتطورا

 في الممارسة السريرية التمريضية يات والبحوثالنظرواستكشاف تطبيق نظريات التمريض 

 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  3 والكوارث المتقدمتمريض الطوارئ  1310706
في  وادوار التمريضتهدف هذه المادة إلى تقديم المفاهيم المتقدمة في تمريض الطوارئ وإدارة الكوارث، وأهمية 

تناقش إدارة الكوارث الطارئة والوقاية منها في المراحل المختلفة.  وتشمل المواضيع حاالت الكوارث. وسوف 

للضحايا، وإنشاء  وتوفير الرعايةالكوارث،  وعمليات الفرز فيالرئيسية تقييم الكوارث، وإدارة حاالت الطوارئ، 

 والتأهب للكوارث. والرعاية الذاتية والمعلوماتية،نظام الخدمة الناشئة 

 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى المادةرقم 

علم األمراض الوظيفي المتقدم لطلبة  1810710

 التمريض

3  

تهدف هذه المادة الى تحليل العالقة بين علم وظائف األعضاء الطبيعي والظواهر المرضية. ويتم فحص 

الحالية بشأن  البحوث العلمية يقوالية تطب ق المرض والعالج عبر فترة الحياةاالستجابات الفسيولوجية لطرائ

 التغيرات المرضية.

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  3 علم األدوية المتقدم لطلبة التمريض 1810788
تهدف هذه المادة إلى توضيح المفاهيم والنظرية النسبية للعوامل الصيدالنية واألجهزة المستخدمة في مجال الرعاية 

وردود المرضية  الفسيولوجيا. ويشمل المحتوى الدراسي على العوامل الصيدالنية، المرضينن قبل الصحية م

 األدوية مع جميع الفئات العمرية من المرضى. واألخالقية الستخدامالمرضية، واالعتبارات القانونية  الفعل

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  3 التمريض المتقدم ة فيوالقياداالدارة  1310730
المختلفة والمشاركة  المؤسسات الصحيةتهدف هذه المادة الى إعداد طالب الماجستير لممارسة الدور القيادي في 

 والقيادة وبناء علىمن خالل العناصر األساسية في تمريض اإلدارة  ية القطاعات والسياسات والقواعدفي تنم

 يقية. والتطبالنظريات والقواعد العملية 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  3 اإلحصاء الحيوي المتقدم للتمريض 1310783
أساليب التحليل  والمتعلقة بإجراءبالمعارف والمهارات الرئيسة  الماجستير تزويد طالبتهدف هذه المادة الى 

يتوفر للطلبة فرص إلجراء  المختلفة، وسوفي اإلحصائية األساسية والمتقدمة. وسيتم شرح طرق التحليل اإلحصائ

 .واالستداللي بتعمقوسيتم استكشاف كل من التحليل الوصفي  بأبحاثهم.التحليل اإلحصائي الخاص 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  3 والتعليمالنهوض بالصحة  1310738
في التمريض على فهم المفاهيم المتعلقة بتعزيز الصحة والوقاية  تهدف هذه المادة الى إثراء طلبة الدراسات العليا

إثبات قدرته على الوصول إلى المنتجات والخدمات؛ المعلومات الصحية الصحيحة وتعزيز الصحة ومن األمراض 



افة وإثبات القدرة على ممارسة السلوكيات المعززة للصحة، والحد من المخاطر المتعلقة بالصحة وتحليل تأثير الثق

على استخدام مهارات االتصال بين  وإظهار القدرةواإلعالم، والتكنولوجيا، وغيرها من العوامل على الصحة 

 األفراد لتعزيز الصحة.

 

 

 

 

 

 الوصف المختصر للمواد الدراسية

 

 مسار الشامل 

 

 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة 

  8 أسس النظريات التمريضية 131780
تهدف هذه المادة إلى التعريف طلبة الماجستير بالعلماء األوائل في التمريض ونظرياتهم التمريضية واستكشاف 

على  المبنيةالتمريض. سيتم توفير الفرص للطالب لنقد وتقييم األبحاث التمريضية  البحث في ةوعملي لتطورا

 السريرية التمريضية في الممارسة النظريات والبحوثواستكشاف تطبيق نظريات التمريض 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  8 التقييم السريري المتقدم 1310700

إلى مساعدة الطالب على صقل وأخذ التاريخ المرضي، والتقييم النفسي واالجتماعي، ومهارات تهدف هذه المادة 

تلف مراحل العمر. ويتم التركيز على أخذ التاريخ التقييم الوظيفية. يركز المحتوى على تقييم األفراد في مخ

وامثله الصحي، والتمايز، والتفسير، وتوثيق النتائج العادية وغير العادية. وتتضمن المادة محاضرات، مناقشات، 

 من أخذ التاريخ والتقييم البدني المتكامل.

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  2 ث العلميأساليب البح 1310788
. يتم فحص مفهوم الممارسة المبنية العلمي عملية البحثلدراسة منهجية وتطبيق ب الطلبةتزويد تهدف هذه المادة إلى 

 ف منهجيات البحث العلمي المختلفةسيتم استكشاو التمريضية.في الممارسات  وآلية تطبيقهاعلى الدليل العلمي 

 .حة لطالب الماجستيرسيتم تفصيل خطوات كتابة البحوث المقترو

 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  3  0تمريض البالغين المتقدم  1310708
الذين يعانون من تهدف هذه المادة إلى تزويد طلبة الماجستير بالمعرفة المتقدمة والمتخصصة لرعاية المرضى 

 .لتمريضية التي تعتمد على الخطوات التمريضيةمختلفة والتعرف على التطبيقات الطبية وا ةالصحي حاالت

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة



  3  8تمريض البالغين المتقدم  1310703
الذي يستخدمه الطالب في الممارسة التمريضية  التفكير الناقدو لمهاراتاتهدف هذه المادة الى صقل وتوليف 

والقدرة على تحليل وإدارة الرعاية  ويعزز المعرفةالقائمة على األدلة،  الممارسةالنظريات و ويرتكز علىمتقدمة ال

 . المستشفى مختلف أقسام ووحدات والمسنين في البالغين للكبار ةالتمريضي

 

 

 

 

 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  3 اإلحصاء الحيوي المتقدم للتمريض 1310783
أساليب التحليل  والمتعلقة بإجراءبالمعارف والمهارات الرئيسة  الماجستير تزويد طالبلى تهدف هذه المادة ا

يتوفر للطلبة فرص إلجراء  المختلفة، وسوفاإلحصائية األساسية والمتقدمة. وسيتم شرح طرق التحليل اإلحصائي 

 .تداللي بتعمقواالسوسيتم استكشاف كل من التحليل الوصفي  بأبحاثهم.التحليل اإلحصائي الخاص 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

علم األمراض الوظيفي المتقدم لطلبة  1810710

 التمريض

3  

تهدف هذه المادة الى تحليل العالقة بين علم وظائف األعضاء الطبيعي والظواهر المرضية. ويتم فحص 

الحالية بشأن  البحوث العلمية والية تطبيق رة الحياةق المرض والعالج عبر فتاالستجابات الفسيولوجية لطرائ

 التغيرات المرضية.

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  3 والكوارث المتقدمتمريض الطوارئ  1310706
في  وادوار التمريضتهدف هذه المادة إلى تقديم المفاهيم المتقدمة في تمريض الطوارئ وإدارة الكوارث، وأهمية 

حاالت الكوارث. وسوف تناقش إدارة الكوارث الطارئة والوقاية منها في المراحل المختلفة.  وتشمل المواضيع 

للضحايا، وإنشاء  وتوفير الرعايةالكوارث،  وعمليات الفرز فيالرئيسية تقييم الكوارث، وإدارة حاالت الطوارئ، 

 والتأهب للكوارث والرعاية الذاتية والمعلوماتية،نظام الخدمة الناشئة 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  3 علم األدوية المتقدم لطلبة التمريض 1810788
تهدف هذه المادة إلى توضيح المفاهيم والنظرية النسبية للعوامل الصيدالنية واألجهزة المستخدمة في مجال الرعاية 

وردود المرضية  الفسيولوجيادراسي على العوامل الصيدالنية، الصحية من قبل الممرضين. ويشمل المحتوى ال

 . رضىاألدوية مع جميع الفئات العمرية من الم واألخالقية الستخدامالمرضية، واالعتبارات القانونية  الفعل

 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  3 التمريض المتقدم والقيادة فياإلدارة  1310730
المختلفة والمشاركة  المؤسسات الصحيةهذه المادة الى إعداد طالب الماجستير لممارسة الدور القيادي في  تهدف

 والقيادة وبناء علىمن خالل العناصر األساسية في تمريض اإلدارة  ية القطاعات والسياسات والقواعدفي تنم

 والتطبيقية. النظريات والقواعد العملية 



 المتطلب السابق الساعات عدد المسمى رقم المادة

  3 والتعليمالنهوض بالصحة  1310738
تهدف هذه المادة الى إثراء طلبة الدراسات العليا في التمريض على فهم المفاهيم المتعلقة بتعزيز الصحة والوقاية 

الصحة إثبات قدرته على الوصول إلى المنتجات والخدمات؛ المعلومات الصحية الصحيحة وتعزيز ومن األمراض 

وإثبات القدرة على ممارسة السلوكيات المعززة للصحة، والحد من المخاطر المتعلقة بالصحة وتحليل تأثير الثقافة 

على استخدام مهارات االتصال بين  وإظهار القدرةواإلعالم، والتكنولوجيا، وغيرها من العوامل على الصحة 

 األفراد لتعزيز الصحة.

 

 

 المتطلب السابق ساعاتعدد ال المسمى رقم المادة

  3 التواصل العالجي المتقدم 1310740
واالستفادة من  وسالمة المريضتهدف هذه المادة إلى تعزيز مهارات التواصل العالجي وتعزيز الجودة في الرعاية 

فردية مع المعلومات إلعداد الطلبة الستخدام مهارات االتصال والتواصل العالجي أثناء العمل من خالل العالقات ال

 القيادية.المحلية وفي األدوار  والمجتمعاتسرهم واالمرضى، 

 

 المتطلب السابق عدد الساعات المسمى رقم المادة

  3 الرعاية التلطيفية المتقدمة 1310707
من عن المفاهيم المتقدمة في الرعاية التلطيفية لألفراد وأسرهم الذين يعانون  معلوماتتهدف هذه المادة الى تقديم 

أمراض خطيرة داخل فريق متعدد التخصصات.  يركز هذا المساق على النظريات والممارسات التمريضية بناء 

الجوانب المتعددة من خالل نظام شامل للرعاية.  وسوف يتم تحليل  الرعاية فيعلى األدلة القائمة على معايير 

 م الموارد المتاحة في الرعاية التلطيفية.تؤثر وتوفر الرعاية الجيدة باستخدا والتطبيقات التيالنظريات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المختبرات

 
يوجد بالكلية مجموعة من المختبرات المميزة والمجهزة باألجهزة واألدوات الحديثة ومجسمات المحاكات 

طلبة المهارات كافة، تسهم هذه المختبرات والتجهيزات بتحقيق األهداف التعليمية للمساقات المختلفة وتكسب ال

والكفايات الالزمة التي تساعدهم على البدء بتطبيق المهارات والتعامل مع الحاالت المرضية الحقيقية في 

 المختبرات التالية: وتحتوي الكليةأماكن التدريب العملي. 

 مختبر أساسيات التمريض .3

 مختبر تمريض صحة البالغين  .7

 مختبر تمريض صحة األم .1

 مختبر تمريض صحة الطفل .0

 مختبر تمريض صحة كبار السن .1

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 التعليم اإللكتروني

بالمستوى  االرتقاءتتبع الكلية نظام التعليم اإللكتروني لمساقات التمريض مما يسهم في  7112منذ عام 

الطلبة  األكاديمي للطلبة ويتماشى مع المتطلبات التكنولوجية في التعليم باإلضافة إلى تسهيل التواصل ما بين

 وأعضاء هيئة التدريس.

 

 

 الكلية في خدمة المجتمع:

تقدم الكلية خدمة فعالة في خدمة المجتمع المحلي وذلك من خالل األنشطة المنهجية والالمنهجية من خالل 

 متعددة مثل: بأنشطةالمحلي بالقيام  ومؤسسات المجتمعالتعاون بين اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة 

رعاية كبار السن )حملة تطعيم األنفلونزا وتشجيع شرب الحليب( المقام في مركز  تنفيذ برنامج .3

 اليوبيل بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى

إقامة معرض الرعاية الصحية على هامش الملتقى الطالبي اإلبداعي الذي أقيم على مسرح الجامعة  .7

 الرئيس بالتعاون مع عدد من شركات المستلزمات الطبية.

كة بفعاليات يوم التغير الصحي في جامعة الزيتونة ومستشفى البشير / قسم التوليد والمركز المشار .1

 الوطني للصحة النفسية

عقد محاضرة توعوية حول االنفلونزا الموسمية في الجامعة للطلبة واإلداريين وأعضاء هيئة  .0

 التدريس

 

 
 الملتقى االبداعي الطالبي

في رحاب جامعة الزيتونة ليكون ملتقى  سنوياالبداعي الطالبي بشكل  دأبت كلية التمريض الى عقد الملتقى

لجميع طلبة كليات التمريض في الجامعات االردنية لعرض االبداعات الفنية واالدبية وخدمة المجتمع. ولكون 

من هذا النشاط هو منصة لجميع الطلبة من مختلف الجامعات، فان عملية تقييم االبداعات تتم بشفافية كامله 

قبل لجنة محايدة يتم تعيينها في كل ملتقى ليتم االعالن عن الفائزين في نهاية الملتقى. وباإلضافة الى عرض 

ملتقى الخريجين على هامش الملتقى االبداعي ليكون  7132االبداعات، فقد اضافت كلية التمريض في عام 

 حلقة وصل بين الكلية وبين الخريجين.
 

 

 

 
 اء الهيئة التدريسيةالتبادل الطالبي وأعض

 

قامت كلية التمريض بعمل عدة اتفاقيات تبادل طالبي وأعضاء هيئة التدريس مع مؤسسات اكاديمية 

عالمية مثل جامعة نبراسكا في الواليات المتحدة االمريكية التي نتج عنها ارسال مجموعتين من الطلبة الى 

ت االندماج مع طلبة كلية التمريض نتضم 7132-7136جامعة الزيتونة االردنية لمده شهر خالل السنوات 

في المواد النظرية والمواد العملية. بالمقابل فان فرصة التبادل الطالبي لطلبة كلية التمريض قائمة لجميع 

 الطلبة والى اماكن متعددة من العالم منها الواليات المتحدة االمريكية وتركيا ومصر ودول أخرى.

 

 



 الهيئة التدريسية واإلداريةأعضاء أداء مركز تطوير 

 

 الرؤية:

تحقيق التميز في تنظيم البرامج واألنشطة المنهجية والتميز في تزويد أعضاء الهيئة التدريسية 

 بالخبرات والمهارات التدريسية والبحثية إليجاد أستاذ جامعي متميز.

 

 الرسالة:

عضاء الهيئة التدريسية تتركز رسالة المركز في وضع البرامج والخطط وتقديم الخدمات أل

لتنمية قدراتهم ومهاراتهم التدريسية والبحثية ألجل إثراء وتحسين أساليب طرق التدريس 

وترسيخ مفهوم الجودة الشاملة وضمان معاييرها خدمة للمجتمع، الجامعي والبحث العلمي 

من أن تكون األكاديمية والمهنية ألعضاء هيئة التدريس وأيضا لتمكينها  االحتياجاتومعالجة 

 مبتكرة وفعالة في التدريس والعمل.

 

 هدف المركز:

تنمية خبرات أعضاء هيئة التدريس عن طريق إكسابهم المعلومات والمهارات التي تساعد على 

 بالكفايات والمهارات التدريسية والبحثية لدى أعضاء هيئة التدريس. واالرتقاءالتطوير 
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 وحـــــدة صحــــــــة المـرأة

 

 مقدمة 

عرفت منظمة الصحة العالمية اإلنجابية على "أنها الوصول إلى حالة من اكتمال السالمة البدنية 

والنفسية والعقلية واالجتماعية في األمور ذات العالقة بوظائف الجهاز التناسلي وعملياته وليس 

جزءاً أساسياً من الصحة العامة، تعكس المستوى  فقط الخلو من األمراض أو اإلعاقة وهي تعد

 الصحي للرجل والمرأة في سن اإلنجاب"

 



بدأت الخدمات الصحة التي تهتم بالسيدة في سن اإلنجاب في بداية الثمانينات تحت إطار صحة 

الطفولة وتنظيم األسرة وقامت بإنشاء برامج لتنظيم األسرة وتأسيس أقسام وإدارات خاصة في 

 الصحة لصحة الطفولة واألمومة وبصحة المرأة بشكل عام.وزارات 

 

 رسالة البرنامج:

التعزيز والتحسين في مجال الصحة اإلنجابية وزيادة المعرفة حول قضايا الصحة اإلنجابية من  

 خالل تطوير الوعي في هذه القضايا.
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