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 رقم الخطة الدراسية التمريض القسم  التمريض الكلية

عدد المواد  (  2020-2021) 

 الدراسية

تاريخ  25

 االعتماد

28/7/2021 

 

الساعات  اسم المادة الدراسية رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 عملي/اإلدارة والقيادة فى التمريض  0301434

  

 ( ظريناالدارة والقيادة )* 1

 والتدريب الميداني

ستوفر هذه المساق للطالب فرصة الستكشاف دور ادارات التمريض داخل مؤسسات الرعاية الصحية. ستتاح للطالب الفرصة 

واألخالقية والتنظيمية إلدارة خدمات التمريض و تركز خدمات لتطبيق عناصر اإلدارة والمبادئ التوجيهية المهنية والقانونية 

 .التمريض وهيكلها ووظائفها وسياساتها وإجراءاتها وبروتوكوالتها داخل سياسات المستشفى في سياق إرشادات الجودة

 

عدد   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

الساعات 

  المعتمدة

  المتطلب السابق

  -  3 /نظرياإلدارة والقيادة فى التمريض   0301433

تم تنظيم هذا المساق بناًء على العملية اإلدارية، حيث يهدف إلى تزويد طلبة التمريض بالمعلومات النظرية التي توافق الخدمات 

يقها من خالل الضرورية لتطبالصحية المستمرة التغيير. تم تصميم المساق لتعليم الطلبة عملية اإلدارة و القيادة لتزويدهم بالخبرات 

 المشاركة الصفية الفاعلة والحوار. العملية اإلدارية تشمل: التخطيط، التنظيم، التوجيه، و السيطرة والتي تمكن الطلبة من توقع و تبني

لبيئة  الظروف المالئمة البيئة واألدوار القيادية المالئمة. يعتبر هذا المساق داعماً قوياً للطلبة عن طريق التشاركية و الحوار لتبني

  عملهم.    

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

 ظرين 1تمريض البالغين * 3 /عملي 1تمريض البالغين  0301216

ض مفاهيم التمري صمم هذا المساق لتعريف طالب التمريض المبتدئين بمجال ممارسة التمريض. ينصب التركيز على تطبيق 

والمهارات المتعلقة بالرعاية في محيط المستشفى. تركز الخبرة السريرية على الرعاية األساسية للعميل البالغ الذي يعاني من مشاكل 

 في تغيير الصحة. يتم استخدام عملية التمريض والتفكير النقدي كإطار لتحديد وتقديم الرعاية التمريضية. يتم التركيز على تطوير

 المهارات الالزمة لتقييم وتنفيذ ورصد تدخالت التمريض المختارة والتقنيات. كما يتم التأكيد على التواصل العالجي والقضايا القانونية

 واألخالقية وااللتزام المهني.

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

 عملي /اساسيات التمريض 3 /نظري 1تمريض البالغين  0301215

يزود هذا المساق طالب التمريض بالقاعدة المعرفية المتعلقة باإلطار المعرفي للمناهج الدراسية ، والتي تؤكد على اإلنسان الشمولي  

ية ضرورية صح والبيئة والتمريض كنظام متفاعل. يركز المساق على السلوكيات الحيوية والنفسية واالجتماعية والروحية كمؤشرات

لتلبية احتياجات األفراد البالغين الذين يعانون من تغيرات صحية مشتركة بطريقة آمنة وقانونية وأخالقية. تم التأكيد على دور 

 الممرضة كعضو في فريق الرعاية الصحية. يتم تقديم الرعاية التمريضية كنهج منهجي للرعاية التمريضية.

 

عدد الساعات   الدراسيةاسم المادة   رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

/ 2تمريض البالغين * 3 /عملي 2تمريض البالغين  0301220

 نظري

والذي يهدف الى تعليم الطالب العناية بالمرضى ذوي الحاالت الصحية الحادة  1هذا المساق هو استمرار لمادة البالغين العملي  

والمزمنة باستخدام التحليل المنطقي والنقد الممنهج باستخدام العملية التمريضية كاطار عام في اقسام المستشفى المتخصصة. ويركز 

التقنية الحديثة باالضافة الى تعليم الطالب مهارات االتصال مع الفريق الصحي واالخذ بعين االعتبار  على استخدام المهارات



 
 

 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 لتمريضكلية .

Faculty of Nursing 

 

 "التمريض جوهر الحياة"

"Nursing is The Essence of Life" 
 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality"" 
 QF03/0409-3.0  التمريض/ قسم.تحديثهاالخطة الدراسية و  إعدادإجراءات  - الوصف المختصر للمواد الدراسية

 

QF03/0409– page 2/8 

 

طابق  -الحروق –المواضيع االخالقية والقانونية عند تقديم الرعاية. االقسام التي يتدرب فيها الطلبة هي: وحدات العناية الحثيثة 

 العظام

 

عدد الساعات   الدراسيةاسم المادة   رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

 نظري/ 1تمريض البالغين  3 /نظري 2تمريض البالغين  0301217

هذه الماده تزيد من تطوير سمات الرعاية والعمليات المتعلقة بالرعاية التمريضية للمرضى البالغين المصابين بظروف صحية حادة  

استخدام منهجية الحالة واستراتيجيات التعلم المتكاملة مع عمليات التفكير الناقد لتطوير التشخيصات وحرجة ومزمنة معقدة من خالل 

 التفاضلية والتدخالت واإلجراءات الصحيه المناسبة.

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

 تمريض البالغين المتقدم/* 3 تمريض البالغين المتقدم/عملي 0301219

 نظري

يعطي هذا المساق للطالب  على مستوى السنة الثانية. يهدف المساق إلى تزويد طالب التمريض بالمهارات والكفايات التمريضية  

المتقدمة لتوفير الرعاية التمريضية للمرضى الذين يعانون من حاالت حادة و / حرجة وذلك من خالل تطبيق العملية التمريضية التي 

الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية والسالمة للمرضى ذوي الحاالت الحرجة في وحدات رعاية متخصصة. تهدف لتلبية االحتياجات 

 قسم الطوارئ.  -وحدة العناية التاجية  -ويشمل هذا المساق التدريب في الوحدات السريرية التالية: وحدة العناية المركزة 

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

 نظري /2تمريض البالغين  3 تمريض البالغين المتقدم/نظري 0301218

يزود هذا المساق طالب التمريض بالمعرفة األساسية المتعلقة باحتياجات المرضى في وحدات الرعاية الحرجة. ويؤكد على الرعاية  

إلى مهارات متخصصة باستخدام خطوات عملية التمريض. يركز هذا  الشاملة للمرضى ذوي الحاالت الحرجة ، والذين يحتاجون

المساق على االحتياجات الحيوية والنفسية واالجتماعية والروحية كمؤشرات صحية ضرورية لتلبية احتياجات األفراد البالغين الذين 

 ة كعضو في فريق الرعاية الصحية.يعانون من تغيرات صحية بطريقة آمنة وقانونية وأخالقية ، مع التأكيد على دور الممرض

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

 فصل التخرج 5 التدريب الميداني 0301462

متع ويتيعتمد هذه المساق على جميع كفاءات المساقات السابقة ، وتهيئ طالب التمريض لممارسة المعارف و المهارات المكتسبة.  

الطالب بفرصة تطبيق التفكير النقدي ، واتخاذ القرار ، والقيادة ، والتعاون ، والتدريب ، ومهارات البحث في سياق الممارسة 

المتقدمة. ينصب التركيز على تكامل وتطبيق المعرفة والمهارات من المساقات السابقة إلثبات القدرة على تصميم وتوفير وإدارة 

حدث التدريب في مجاالت مختلفة في إعداد الرعاية الصحية لتسهيل انتقال الدورمن طالب الى ممرض ممارس. وتنسيق الرعاية. ي

سيتم التأكيد على الممارسات المتعلقة ببيئة الرعاية اآلمنة ، مثل إدارة ومراقبة األدوية والسيطرة على العدوى في رعاية المرضى 

دام المفاهيم األساسية مثل عملية التمريض والرعاية والتواصل والتوثيق والوعي الثقافي الذين يعانون من تغيرات صحية ، سيتم استخ

 وسوف يكون الطالب قادرين على دمج المعرفة العلمية واألدلة القائمة على إيجاد الممارسة. .والرعاية الذاتية والتعليم والتعلم

 

عدد الساعات  اسم المادة الدراسية رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 1 االتصال العالجي 0301344

هذا المساق يزود طلبة التمريض بالمهارات األساسية لتطوير االتصاالت المهنية والعالجية مع المرضى وأسر المرضى ومقدمي 

كأدوات حاسمة وضرورية الرعاية الصحية التي هي طليعة جودة الرعاية التمريضية. يتناول هذا المساق مهارات التواصل ويقدمها 

لمهنة التمريض. وصمم هذا المساق لمساعدة الطالب على تحسين اتصاالتهم في كال السياقات الشخصية والمهنية. كما يزود طلبة 

التمريض بلمحة شاملة عن مهارات االتصال على أساس نهج التفكير النقدي لمساعدتهم في بيئة العمل السريري اليومي والبيئة 

 وسيتم التعامل مع األنواع المختلفة ونماذج االتصال وكذلك مهارة التطبيق لتحسين العالقات المهنية ومع اآلخرين. الشخصية.
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عدد الساعات  اسم المادة الدراسية رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق

  / تمريض مجتمع* 3 تمريض مجتمع/ عملي 0301432

 نظري

وكفايات التمريض المتخصصة  لدى طالب التمريض والمتعلقة بتقييم ورصد وتشخيص الحالة الصحية يطور هذا المساق مهارات 

لألفراد واألسر والمجتمعات. يوفر المساق للطالب فرًصا لممارسة التدخالت ذات الصلة بالمجتمع في بيئات صحية مجتمعية مختلفة 

فة. وسينصب التركيز على تعريف الطالب بدور تمريض صحة ويركز على تطبيق أدوار تمريض صحة المجتمع في بيئات مختل

المجتمع في تعزيز الصحة والوقاية من األمراض والحفاظ على الصحة وأنشطة الرعاية الصحية األولية. يعزز المساق مهارات 

يز بشكل تلفة مع التركالتفكير النقدي وقدرات حل المشكالت من خالل استخدام عملية التمريض كإطار نظري في بيئات مجتمعية مخ

 أكبر على القضايا الصحية في األردن.

 

عدد الساعات  اسم المادة الدراسية رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 عملي/تمريض نسائية وتوليد  3 تمريض مجتمع/ نظري 0301431

وتمريض أطفال وحديثى 

 عملي /الوالدة  

األساسية المطلوبة لتمكينهم من تقديم الرعاية التمريضية لجميع األشخاص في بيئة مجتمعية يزود هذا المساق الطالب بالمعرفة 

مختلفة ، بدًء من الرضيع إلى أطفال ما قبل المدرسة واألطفال في سن المدرسة والمراهقين والبالغين وكبار السن. سيكون التركيز 

ضافة إلى مفاهيم العافية والمرض ، يغطي هذا المساق مستويات الوقاية على األفراد والعائالت والمجموعات والمجتمع بأسره. باإل

والرعاية الصحية األولية ومفاهيم ومبادئ تعزيز الصحة. ويعد هذا المساق الطالب للمعرفة المطلوبة ، والمواقف والمهارات 

لى وجه التحديد القائد والمثقف المقصودة المطلوبة لممارسة مساق تمريض صحة المجتمع. جميع أدوار تمريض المجتمع ؛ ع

الصحي والمدافع والمتعاون، سيتم تسليط الضوء علىها. يعزز هذا المساق مهارات التفكير النقدي وقدرات حل المشكالت من خالل 

استخدام عملية التمريض كإطار نظري في بيئات مجتمعية مختلفة مع التركيز بشكل أكبر على القضايا والمشكالت الصحية 

 دنية.األر

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

 تمريض البالغين المتقدم/* 3 رعاية الحاالت الطارئة 0301201

 نظري

م الصحية. تتركز هذه المادة الدراسية على المعرفة النظرية حول تمريض الطوارئ الذي يعد مكونًا أساسيًا لنظام تقديم الرعاية  

تصميم هذه المادة لمنح الطالب الفرصة الكتساب فهم عميق لطبيعة تمريض الطوارئ ودور الممرضة في تلبية االحتياجات المختلفة 

للمريض. يزود الطالب بالمعرفة التي ستساعدهم على توفير رعاية تمريضية فعالة أثناء حاالت الطوارئ والكوارث سواء في 

تشفى أو في المستشفى وكذلك في حاالت الكوارث. ستشمل هذه المادة ثالثة أجزاء رئيسية وهي أساسيات إعدادات ما قبل المس

الرعاية التمريضية الطارئة واإلسعافات األولية والرعاية التمريضية الطارئة للصدمات في أنظمة الجسم المختلفة واإلسعافات األولية 

 بية محددة. يتم التأكيد على التفكير النقدي وحل المشكالت.والرعاية التمريضية الطارئة لحاالت طوارئ ط

 

عدد الساعات  اسم المادة الدراسية رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 الوبائيات و االحصاء الحيوي 0301453

هذا المساق يعتبر مقدمة لعلم األوبئة واإلحصاء الحيوي والمفاهيم واألساليب المستخدمة لتقييم توزيع والعوامل المحددة للصحة 

والمرض في السكان. يركز هذا المساق على المبادئ واألساليب االساسية لتحليل البيانات و فهم المؤشرات المتصلة بالصحة للسكان 

 افة سيتم إعداد الطالب العمل كأعضاء في فريق البحث. و إدارة الصحة. باالض

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق
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 اساسيات التمريض/نظري* 3 اساسيات التمريض/عملي 0301112

 توفر هذه المادة العملي السريرية األولى لطالب التمريض المبتدئين فرًصا لتطوير الكفاءات السريرية الالزمة لتلبية احتياجات األفراد

بطريقة آمنة وقانونية وأخالقية. إنه يوفر لهم بيئة غير مهددة يطبقون فيها المعرفة التمريضية ويتقنون مهارات التمريض األساسية 

ن من خالل الممارسة واعادة الممارسة والتدريب في مختبر محاكاة التمريض. يعّرف هذه المادة الدراسية الطالب بدور بدقة وأما

الممرضة كمقدم رعاية وقائد ووكيل تغيير. يتم تحقيق ذلك من خالل الكفاءات التي تعكس تلبية االحتياجات البشرية الشاملة للفرد ، 

 لتفكير النقدي وصنع القرار وااللتزام المهني. والتي تتضمن مبادئ الرعاية وا

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

 علم التشريح للتمريض 2 اساسيات التمريض/نظري 0301113

يدرسون للحصول على درجة هذه المادة الدراسية هي مقرر أساسي  في منهج التمريض ومطلوب لجميع طالب التمريض الذين  

البكالوريوس في التمريض. يتعلم الطالب المفاهيم األساسية لفن وعلوم التمريض. تم دمج المفاهيم المتعلقة باالحتياجات الصحية 

 الفسيولوجية والنفسية االجتماعية والروحية للفرد. يتم التأكيد على األدوار القانونية واألخالقية للممرض المهنية.

المادة الدراسية  إلى تزويد الطالب بأساس متين يمكنهم من خالله بناء خبراتهم الفنية والشخصية. وهي منظمة لتسهيل اكتساب تهدف  

المعرفة والقيم المهنية الالزمة للرعاية التمريضية األساسية. يقدم مفهوم الرعاية من حيث صلته بممارسة التمريض. يتم تقديم مفاهيم 

على أنها ضرورية لتقديم  الرعاية الشاملة وهيكل داعم للممارسة التمريضية . توفر عملية التمريض والتشخيص التمريض األساسية 

 ( إطاًرا للعناية وتطبيق مجموعة المعرفة المكتسبة طوال هذه المادة الدراسية NANDAالتمريضي المعتمد )

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

  - 3 رعاية المسنين 0301404

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب برعاية صحة المسنين. ويزود هذا المساق الطالب بمقدمة في مجال رعاية المسنين وآثاره  

نين. حيث يؤكد هذا الشائعة بين المسبالتقدم بالسن واألمراض  ترتبط التغييرات التي على الجسدية والنفسية واالجتماعية. ويتم التركيز

المساق على احتياجات المسنين وطرق الرعاية الصحية الواجب تقديمها لهم من حيث أنواع ومضمون الرعاية. كما سيساعد الطالب 

 في معرفة خدمات الرعاية الصحية التي تقدم للمسنين.

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

تمريض األطفال وحديثي  3 مراحل النمو من مظور تمريضي 0301325

 الوالدة/ نظري

تم تصميم هذا المساق  لتزويد طالب التمريض بالمعلومات  لدراسة النمو البشري  ونظريات تطور االنسان خالل فترة الحياة للعمل  

المرضى وفي جميع مراحل التطور والنمو. والتركيز على فهم المبادئ األساسية على تطبيقها عند تقديم الرعاية التمريضية لجميع 

للنمو الجسدي والتطور ، والنمو الحركي ، والنفسي واالجتماعي ، الجنسي ، والمعرفي عند االنسان وتعزيز العافية. كذلك  تزويد  

راد الصحية المتفردة والمبنية على اسس النمو والتطور من الطالب بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم في فهم وتقدير احتياجات االف

 منظور تمريضي.

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

 التقييم السريري/نظري* 2 التقييم السريري/عملي 0301214

للتقييم السريري. يساعد الطالب على تطوير التقييم السريري الحركي تتزامن هذه المادة الدراسية السريرية مع المقرر النظري  

ومهارات االتصال في إجراء التقييم الصحي. يركز على مهارات إجراء المقابالت وتحليل األداء المنهجي وتوثيق عملية التقييم 

واألخالقية للتمريض. يساعد المختبر الصحي ونتائج المرضى البالغين األصحاء والمرضى مع التركيز على الجوانب القانونية 

 السريري على تطبيق معارفهم ومهاراتهم في التقييم البدني بأمان

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق
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 علم التشريح للتمريض 2 التقييم السريري/نظري 0301213

التمريض بالمبادئ األساسية والمعرفة الالزمة إلجراء تقييم منهجي للحالة الصحية للبالغين تزود هذه المادة الدراسية طالب  

واستخدام مهارات التفكير النقدي لتحديد التغيرات الفعلية أو المحتملة في الصحة. ينصب التركيز على التقييم الصحي وأنشطة تعزيز 

والتنموي والنفسي واالجتماعي والثقافي لصحة المريض. سيتم التركيز على الصحة مع األفراد األصحاء ، وكذلك على البعد البدني 

مهارات إجراء المقابالت والتواصل في أخذ التاريخ الصحي والتمييز بين النتائج الجسدية الطبيعية وغير الطبيعية. سيتم تطبيق عملية 

أخمص  الشائعة عند إجراء الفحص البدني من الرأس إلى التفكير التشخيصي المتعلقة بصحة البالغين للتعرف على المشكالت الصحية

 القدمين.

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

  - 3 التثقيف الصحي 0301435

وظهور  الرعاية الصحيةتم تصميم هذاالمساق لتحضير طلبة التمريض لدورهم التعليمي  والذي يتناسب مع التغيير المستمر في  

العصر التكنولوجي الذي يدعم زيادة فرص الحصول على المعلومات الصحية. هذاالمساق يركز على عملية التدريس والتعلم لوضع 

التركيز بشكل أساسي على المرضى )األفراد واألسر والجماعات والمجتمع( كمشاركين نشطين وطالب التمريض كمصدر 

االت المرضى. كما أنه يساعد الطالب على تطبيق مبادئ نظريات التعلم واستراتيجيات التعليم في الخطط للمعلومات ومتابعيين لح

والبرامج التي تم تصميمها لسكان معينين في منطقة معينة. سوف يكون الطالب قادرين على التعرف على االحتياجات التعليمية 

 إيجابية في إعداد الخطة التعليمية للمريض. التعزيز هو الناتج الذي يعتبر كأساسللمرضى، وتنظيم عملية التعليم والتعلم، والمشاركة ب

 لتقييم تجربة  التعليم والتعلم والتحسن في الرعاية الصحية للمريض.

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

في علم التمريض/  مقدمة* 3 مقدمة في علم التمريض/عملي 0301104

 نظري

تم تصميم هذه المساق لمساعدة الطالب على اكتساب المهارات السريرية التي يحتاجونها لتلبية احتياجات المرضى بطريقة آمنة  

وقانونية وأخالقية. كما إنه يوفر للطالب بيئة غير مهددة يمكنهم من خاللها تطبيق المعرفة التمريضية وممارسة مهارات التمريض 

األساسية في مختبر التمريض. ويتم استكشاف دور الممرض كمقدم رعاية وقائد في هذه المساق. ويتم تحقيق ذلك من خالل الكفاءات 

 .التي تمثل دعم االحتياجات الشاملة للفرد ، فضالً عن مبادئ الرعاية والتفكير النقدي واتخاذ القرار وااللتزام المهني

 

عدد الساعات   الدراسيةاسم المادة   رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

  - 1 مقدمة في علم التمريض/ نظري 0301103

مادة المقدمة في علوم التمريض تعد الطالب للسنة االولى في دراسة التمريض. تبدأ المادة في مقدمة للنظام الصحي والتمريض كمهنة  

في مهنة التمريض.  يهدف هذا المساق الى اغناء قاموس الطلبة من المصطلحات باالضافة الى المصطلحات المعاصرة التي تستخدم 

 التمريضية مثل: المهننة، الرعاية، العافية، االرتقاء في الصحة، التواصل الفعال، العناية الشاملة، التعليم والتعلم، التفكير الحرج،

 الدفاع واالخالقيات.

 

الساعات عدد   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

تمريض النسائية * 3 تمريض النسائية والتوليد/عملي 0301322

 والتوليد/نظري

تم تصميم هذا المساق  لمساعدة الطالب على االستفادة من المعرفة والمهارات المكتسبة من تمريض صحة األمومة وتطبيقها في  

أن يفهموا المشاكل التي تعاني منها المرأة خالل الدورة االنجابية. باإلضافة إلى ذلك ، سيوفر المجاالت السريرية. ويتوقع من الطالب 

للطالب فرصة للتفاعل والتواصل بشكل فعال مع النساء في مراحل االنجاب في  سياق أالهتمام باالسرة .  وسقوم الطلبة على  تطبيق 

في فترة ما قبل الوالدة وأثناءها وبعدها بناًء على المعرفة والبراهين العلمية عالوة العملية التمريضية  عند تقديم الرعاية التمريضية  

 على ذلك سيقوم  الطالبة على تقديم الرعاية التمريضية  التي تتمحور حول األسرة فيما يتعلق بتنظيم األسرة والصحة االنجابية
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عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

تمريض البالغين المتقدم /  3 تمريض النسائية والتوليد/نظري 0301321

 عملي

صمم هذا المساق الذي يتمحور حول األسرة عند تقديم  الرعاية التمريضية للمرأة في فترة االنجاب حيث يشمل التركيز على  

الوالدة والمشاكل الصحية التي قد تؤثر على صحة المرأة الحامل والجنين . المشاكل الصحية في مرحلة الحمل ، وأثناء الوالدة ، وبعد 

وسيتم توضيح  مفهوم المشورة في تنظيم األسرة. كما سيتم تقديم المعرفة المبنية على البراهين  لرعاية حديثي والمرأة بعد الوالدة 

 المشاكل الصحية التي تؤثر على المرأة في فترة االنجاب وتلبية احتياجاتهم .باالضافة الى تزويد الطلبة بالمعرفة التي  تتضمن

 باستخدام التفكير الناقد لتحقيق الرعاية المثلى

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

  - 3 تمريض االورام 0301202

  الوصف المختصر: 

لتقديم الرعاية الصحية لمرضى االورام. ويقدم كذلك طريقة تفعيل العملية التمريضية الخاصة يقدم هذا المساق للطلبة المعرفة االزمة 

للعناية بالحاالت الحدة والمزمنة وكيفية استخدام التفكير االبداعي لتقديم االجراءات والعالجات الضرورية. يعزز هذا المساق دور 

 الشاملة لمرضى االورامالممرض القانوني والعملية التمريضية لتقديم الرعاية 

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

تمريض األطفال وحديثي  3 مليالوالدة/ع وحديثيتمريض االطفال  0301324

 الوالدة / نظري

الطفل السليم والمريض في مختلف  يتضمن هذا المساق تزويد الطالب بالخبرات المختلفة وفرص التدريب الموجهة نحو رعاية 

مستويات نموه. كذلك على تطبيق المعرفة  النظرية في والمهارات المبنية على الممارسة المهنية المبنية على البراهين العلمية. كذلك 

اعاة مع مر يركز التطبيق في هذا المساق على استخدام  منهج التفكير النقدي في حل المشكالت وإظهار التقييم الصحي الشامل

احتياجات الرعاية الفسيولوجية والمعرفية والعاطفية واالجتماعية والروحية للطفل وأسرته عند تقديم الرعاية التمريضية. كما سيقوم  

يسيتعرض الطالب لمجموعة متنوعة من اإلعدادات السريرية مثل مراكز صحة األم والطفل يتوقع من الطلبة  المحافظة على المبادئ 

 قية  والمعايير المهنية اثناء تقديم الرعاية التمريضية لالطفال والتي تتمحور حول االسرة.االخال

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

تمريض البالغين المتقدم /  3 تمريض االطفال وحديثي الوالدة /نظري 0301323

 عملي

تطبيق المعرفة وأساليب حل المشكالت باستخدام التفكير النقدي اثناء تقديم  الرعاية التمريضة  لتعزيز  يركز هذا المساق على 

المراهقين( مع مراعاة دور األسرة في دعم هذه  -وحماية صحة الطفل والحفاظ عليها في مختلف مستويات النمو )حديثي الوالدة 

النمو والتطور والصحة ودورها في تقديم الرعاية التمريضية للالطفال وحسب  الرعاية الصحية. كذلك التأكيد على اهمية مفاهيم

 الحاالت المرضية  مع الحفاظ على االخالقيات المهنية.

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

 التمريض النفسي/ نظري* 3 عملي  /التمريض النفسي  0301342

تصميم هذه المساق لمساعدة الطالب على االستفادة من المعرفة والمهارات والمواقف المكتسبة من الصحة النفسية من الناحيه تم  

التمريضة و النظرية وتطبيقها في المجاالت السريرية. وسوف يكون الطالب قادرين على استكشاف واكتساب نظرة ثاقبة المشاكل 

ا بالطبع سوف توفر للطالب فرصة للتفاعل والتواصل بشكل فعال مع المرضى النفسيين وأسرهم التي يواجهها المرضى عقليا. وهذ

 في أماكن الرعاية الصحية العقلية. وسوف يكون الطالب قادرين على دمج المعرفة العلمية واألدلة القائمة على إيجاد الممارسة.
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عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

تمريض البالغين المتقدم /  3 /نظريالتمريض النفسي  0301341

 عملي

يتعرف الطالب في هذا المساق على المفاهيم النظرية األساسية للتمريض النفسي وتزود الطالب بالمعرفة لتطبيق النظريات والمفاهيم  

للمرضى طوال فترة حياتهم. وسوف يكون الطالب قادرين على استكشاف  المختارة والرعاية القائمة على األدلة لالضطرابات النفسية

الموضوعات المستمرة للنمو والتنمية مدى الحياة ، واالتصاالت العالجية ، واألبعاد االجتماعية والثقافية ، والمعايير القانونية 

، والقضايا المتعلقة بالطرق العالجية )علم األدوية  واألخالقية باالضافة مناقشة العالجات الصحية التكاملية ، واالتجاهات الحالية

النفسي ، والعالج النفسي ، واالستشارة ، والعالج الجسدي(. سيتمكن الطالب من تطبيق عملية التمريض في سياق ممارسة تمريض 

 .الصحة النفسية والعقلية التخاذ قرارات مستنيرة في تنفيذ المسؤوليات السريرية

 

عدد الساعات   المادة الدراسية اسم  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

  - 3 الجودة في الرعاية الصحية 0301439

تزود هذه المادة الطلبة بالمعرفة والخطوات الالزمة لتطوير برنامج ادارة الجودة النوعية في المؤسسات الصحية. وتركز المادة على  

السياسات وأدوات تحسين الجودة التي تعزز مفهوم الجودة وسالمة المرضى في مؤسسات الرعاية مراقبة األداء المؤسسي، واستخدام 

الصحية. كما تزود المادة الطلبة بالمعلومات النظرية ومبادئ وأدوات إدارة وتحسين الجودة في النظم الصحية والتمريضية. سيتم 

التحسين المستمر في الجودة وغيرها من المفاهيم ذات الصلة بحقل تزويد الطبة من خالل المادة بمفاهيم الجودة إدارة الجودة 

التمريض والنظام الصحي. سيتمكن الطلبة من مناقشة مواضيع مختلفة منها: نهج تحسين الجودة، االعتمادية، المعايير، أدوات الجودة 

 مستشفيات والمراكز الصحية.،قياس الجودة ،مؤشرات الجودة ،تحسين معايير التميز في األداء ومعايير اعتماد ال

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

  - 3 البحث في التمريض 0301444

يهدف هذا المساق الى تحسين جودة الرعاية وتعزيز صحة الفرد. ويعمل هذا المساق على تعريف  الطالب بخطوات البحث العلمي  

مجال التمريض في كل من مناهج البحث الكمي والنوعي بدًءا من تحديد مشكلة البحث ومراجعة األدبيات وصياغة المتبعة في 

الفرضيات. كما يمنح هذا االمساق للطالب القدرة على اختيار التصميم المناسب ، وتجنيد العينة المناسبة واختيار طريقة جمع البيانات 

لطالب على تدريب على تحليل النتائج وتفسير النتائج بناًء على األدبيات الدولية واإلقليمية المناسبة. في هذا المساق ، سيحصل ا

والمحلية السابقة ثم تقديم االستنتاجات والتوصيات. كما يعمل هذا المساق على تعريف الطالب بكيفية استرجاع المؤلفات العلمية 

 وقة على شبكة اإلنترنت.باستخدام المجالت العلمية ومواقع البحث العلمية الموث

 

عدد الساعات   اسم المادة الدراسية  رقم المادة

  المعتمدة

  المتطلب السابق

 للتمريض حيويةكيمياء  3 التغذية في الصحة والمرض 0301436

م التركيز على لألفراد. يت يعتبر هذا المساق بمثابة مقدمة للعالقات المتبادلة بين التغذية والغذاء والبيئة وتأثيرها على الحالة الصحية

العوامل المتعددة التي تؤثر على تناول الطعام والعمليات الغذائية وتؤثر على األداء الفسيولوجي األمثل. خالل هذا المساق ، سيتم 

  مناقشة دور ووظيفة التمريض في تعزيز الصحة والعافية خالل دورة الحياة.

 

اعتمدت من قبل 

 رئيس القسم

تاريخ  

 االعتماد

 

 

 

 

 

 



 
 

 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 لتمريضكلية .

Faculty of Nursing 

 

 "التمريض جوهر الحياة"

"Nursing is The Essence of Life" 
 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality"" 
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