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 رقم الخطة الدراسية  التمريض القسم  التمريض الكلية
  10/8/0201 تاريخ االعتماد 11 عدد المواد الدراسية (0201 – 0202/ 1)  

 
 السابقالمتطلب  اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 ال يوجد التقييم السريري المتقدم 2 0301711
 الوصف المختصر: 

يوفر هذا المساق للطالب أساًسا قويًا في في عملية التقييم السريري من الناحيتين النظريه و العملية حيث يشمل التقييم نواحي عديدة 

هذا لمساق على تدريب الطالب على استعما اسلوب ممنهج في  منها الجسمانية و الوظيفية و النفسية واالجتماعية والثقافية, و يعمل

عملية التقييم السريري واستخدام مهارات التفكير الناقد وعملية التفكير التشخيصي لتحديد التغييرات الفعلية أو المحتملة في الصحة. 

ريخهم المرضي بطريقة مهنية وتوثيق كما يعمل هذا المساق على تطوير مهارات الطالب في عمل المقابالت مع المرضى الخذ تا

المعلومات التي تم الحصول عليها سواء من المقابلة او من الفحص السريري مع التركيز على الجوانب القانونية و اخالقية خالل 

 .عملية التقييم

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ال يوجد 1تمريض الطوارئ  3 0301715

 الوصف المختصر: 
ل يتضمن ذلك تزويد الطلبه بالمهارات االزمة للتعام الى تزويد الطلبه بمفهوم الرعاية التمريضية في اقسام الطوارئ. يهدف هذا المساق

بفعالية مع الحاالت المرضية الخطيرة والتي تتطلب المعرفة والمهارات المتقدمة لتوفير رعاية تمريضية شاملة لهؤالء المرضى الذين 

على تحديد أولويات التدخالت  جعل الطالب قادرين المساقيعانون من اصابات خطيرة وتدهور حاد في الحاله الصحية. ومن اهداف 

 العالجيه بناًء على تقييم دقيق لتلك الحاالت الطبية في قسم الطوارئ بما في ذلك التدخالت األساسية المنقذة للحياة والتدخالت الطبية

به في باشرة للطلاجزاء نظرية و عملية بنفس الوقت بحيث يتطلب الجزء العملي الممارسة السريرية الم هذا المساقشمل يالمتقدمة. 

اقسام الطوارئ لتعزيز مهارات التفكير و التحليل باالضافه الى المهارات العملية االخرى باستخدام الممارسات المبنية على الدليل 

رسة ااعلى مستوى من الكفاءة في المم هذا المساقالعلمي واستخدام التقنيات واألجهزة الطبية الحديثة. من المتوقع أن يظهر الطالب في 

 السريرية إلى جانب المهرات التطبيقية في ادارة الحاالت الحرجه في اقسام الطوارئ.

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0301715 2تمريض الطوارئ  3 7173030

 الوصف المختصر: 
تهدف الى زيادة معرفة  الطالب بالكفايات الخاصة بقسم الطوارىء،  ( والتي1هذه المادة هي استمرار لمادة تمريض الطوارىء )

وتزويده بالمعلومات والخبرات المتقدمة بحاالت الطارئة. تقسم هذه المادة الى جزاين جانب نظري وجانب عملي. ويعطى الطالب 

العملي يهدف الى زيادة الخبرات العملية  بالجانب النظري محاضرات متقدمة بحاالت الطارئه المقسمة حسب انظمة الجسم. اما الجانب

واستخدام التفكير النقدي والتحليل والتواصل وغيرها من مهارات لزيادة قدرة الطالب على حل المشكالت عن طريق استخدام المعلية 

 التمريضية كاطار عام .
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
  اسس النظريات التمريضية 2 0301721

 الوصف المختصر: 
تم اعداد هذا المساق لتعريف طلبة الماجستير في كلية التمريض بوجهات النظر الفلسفية للنظريات من التخصصات األخرى ودورها  

الممارسات  التمريضية في في تطور النظريات التمريضية. سيتم إثراء الطلبة من خالل التفكير التحليلي والتطبيقي للنظريات

  .التمريضية، وتوجيه البحوث التمريضية لتطوير تعليم التمريض

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ال يوجد اساليب البحث العلمي 3   0301724

 الوصف المختصر: 
المتقدمة  للبحث العلمي. ويقوم هذا المساق على تقييم البحوث المنشورة و القيام يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمهارات 

بخطوات البحث العلمي و تطبيقها في المجاالت التي تساهم رفع المعرفة العلمية لتخصص التمريض. و سيتم مناقشة اساليب البحث 

طروحة الجامعية في المستقبل. و يهدف هذا المساق الى زيادة العلمي المتقدمة في هذا المساق و التي قد تساعد الطلبة في كتابه اال

معرفة الطلبه بالبحث الكمي والنوعي باستخدام االساليب المختلفة للتحليل البيانات المختلفة باستخدام االسس العلمية الحديثة. و في 

د البحث العلمي والجوانب االخالقية نهاية المساق سيقوم كل طالب بعرض خطه مشروع البحث و الذي يتكون من وصف جميع بنو

 المتعلقة بالمشاركة فيه و سيتم تقييم اداء الطالب في عرض مشروع البحث و الكتابة العلمية و طريقة توثيق المصادر والمراجع

 .للبحث الخاص به

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ال يوجد الحيوي المتقدماالحصاء  3   0301723

 الوصف المختصر: 
يركز هذا المقرر على طبيعة وخصائص التقنيات اإلحصائية األكثر استخداًما )اإلحصاء الوصفي واالرتباط واالنحدار الخطي 

مكانية تطبيقها على مشكالت محددة في مجال الرعاية الصحية في سياق التمريض. يقوم  لطالب اواختبار الفرضيات األولية( وا 
بتطوير المهارات والمعرفة في استخدام برامج الحوسبة وتعزيز التعلم من خالل العمل والمهام الدراسية ، بما في ذلك تحليل البيانات 

 وتفسير مخرجات التحليل االحصائي بواسطة الكمبيوتر.
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ال يوجد مواضيع متخصصة في تمريض الطوارئ  3   0301734

 الوصف المختصر: 
صممت هذه المادة كمادة اختيارية لطلبة الماجستير لتغطية المواضيع التي لم يتم التطرق لها بالمواد االجبارية االساسيه االخرى. هذه 

المواضيع اختيرت لتواكب التغيرات البيئية واالجتماعية بالمجتمع. وتتضمن كذلك قضايا تتعلق باالمور القانونية واالخالقية والنسائية 

ال ، وكذلك ليقوم الطالب باستخدام الممارسة المبنية على البرهان. واالطف  
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ال يوجد االدارة المتقدمة في التمريض 3   0301733

 الوصف المختصر: 

ومهارات متعمقة في أساليب القيادة ونظريات اإلدارة وبناء الفريق للرعاية هذا المساق يمكن طالب الماجستير من اكتساب معرفة 

 والعالج وتعزيز الصحة في مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة.

كما أنه يمّكن الطالب من بناء القدرات والكفاءات إلدارة الوظائف اإلدارية المحددة وثمثيل األدوار القيادية ، واتخاذ القرارات  

والتفكير الناقد ، مع التركيز على االتجاهات والتقنيات والتدريب المتبعة حالياً على أساس تقنيات اإلدارة الحديثة ، وحل  السريرية

 النزاعات ، والقضايا األخالقية والجوانب القانونية للرعاية التمريضية.

اءاً على مرجعية محلية و دولية للحصول على مستوى هذا المساق يعلم الطالب التقييم النقدي المهني للمؤسسات الصحية االردنية بن

 متقدم من الممارسة في مجال الرعاية الصحية ، وتحسين الجودة ، وتطوير الذات واآلخرين بأمان وفعالية وكفاءة.

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 يوجد ال تمريض الكوارث واالزمات 3   0301719

 الوصف المختصر: 
للكوارث في مختلف مواقع الممارسة لتوفير الرعاية الماهرة  ستعدادالمتعلقة باالو القضايا الخاصة بالممرضين  ا المساقتناول هذي

من  للطالب وعيا وفهما متزايدين للمخاطر الطبيعية والتي سيوفر المساقعية والتي من صنع اإلنسان. والمختصة بعد الكوارث الطبي
لمعرفة ا ىساعده طالب التمريض في الحصول عللمى المساق محتو  . وقد تم تصميمتسبب حدوث الكوارثالتي و صنع اإلنسان 

تيعابية زيادة الطاقة االسوالمهارات القائمة علي االدله من أجل االستجابة في الوقت المناسب وبطريقه مناسبه وفي نهاية المطاف ل
للمستشفيات. ستتاح للطالب الفرصة لتحديد االستراتيجيات وممارسات الخبراء في مجال رعاية ضحايا الكوارث وحاالت الطوارئ 

 .الصحية العامة
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 ال يوجد مشروع بحث 3   7173010

 الوصف المختصر: 
صحية الرعاية ال ماكنإلى توفير الفرصة لطالب درجه الماجستير في التمريض لممارسه البحث العلمي في إ المادةتهدف هذه 

 ان تثري قدراتالمادة وغيرها من وحدات الرعاية الحاده ذات الصلة. ومن شان هذه  الطوارئ ، ويفضل ان يكون ذلك في الفعلية
جراء المحلية واالقليميه والدولية. ويتمثل دور الطالب في ا السبل ىدام ونقد ونشر نتائج مشاريعهم علقراءه وفهم واستخ ىالطالب عل

طالب ال ىلعمليه بحثيه داخل المجموعات تتبع نهجا علميا منضبطا ، في حين ان دور أعضاء هيئه التدريس هو االشراف ع
ثية التي ان يكونوا انتقائيين في تحديد مشكلتهم البح المادةاصة بهم. ويطلب من الطالب في وتوجيههم في اعداد البحوث السريرية الخ

 على تشجع الطالب المادةمرجع موثوق به للمجاالت ذات االولويه للبحوث الوطنية. في حين ان هذه و ينبغي ان تكون في نطاق 
 مراحل البحث بدءا من مفهوم الدراسة حتى نشر النتائج.في جميع  تهمساهمو كفاءته  اثباتكل طالب على ، العمل الجماعي 
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ال يوجد العالجي المتقدم التواصل 3   0301741

 الوصف المختصر: 
أن يكون للممرضات المهنيات  مهارات اتصال عالجي فعالة  والتي  تعزز العالقات المهنية والعالجية مع االخرين  من الضروري

في مواقف مختلفة   .  يهدف هذا المساق  الى تزويد طلبة الماجستر في التمريض بمهارات االتصال العالجي  للتعامل باسلوب  

التدريب السريري .  . سيتم توضيح تأثير التصور او االدراك  والقيم واألهداف  عالجي مع الخدمات المقدمة في مختلف اماكن

وعملية االتصال على العالقة  االنسانية والمهنية بين الممرضة واالمريض  واالتصال العالجي وتغيير األدوار والسلوك المهني. يتم 

د والقضايا االمهنية لممارسة التمريض المتقدمة مع التواصل اختيار نظريات ونماذج حول التواصل وعرضها  . ستتم مناقشة القواع

 العالجي في إدارة الحاالت الصعبة وتقديم الرعاية  العالجية في اماكن التدريب السريري . 
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