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 التمريض التخصص  التمريض القسم  التمريض الكلية 
 ساعة 132 التخصص واد عدد م 2021/ 11/ 10 تاريخ االعتماد 2022 - 2021/ 1 الخطة الدراسية رقم

  يستخدم هذا النموذج لمواد التخصص فقط.: ظحةةمال

 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةياساليب التعل اسم المادة الدراسية رقم المادة

 

 

 

0301104 

 

 

مقدمة في التمريض )ع 

) 

 

 ، وأجوبة أسئلة، المحاضرة : ( Direct ) مباشرة اساليب

 على االدوات في المختبر والتمارين التدريبات، توضيحي عرض

جامعي   درس أيضا :وهي ( Indirect ) مباشرة غير اساليب 

وطريقة  المشكالت لح ،والمحادثة النقاش باستخدام ولكن

 الموجه.  االكتشاف

المجموعات  ،الثنائي التعلم :مثل ( interactive ) تفاعلية اساليب

 التعاوني والتعلم ،الصغيرة

 المستمر التقويم Formative Evaluation : التكويني أو البنائي التقويم

 على التعرف في المساعدة المناسبة األدلة جمع بغرض ،الدراسة ءأثنا

 القصيرة )االختبارات التعلم. مخرجات تحقيق في حدث الذي التقدم مستوى

Quizzes ،امتحانات عملية(والمنتصف الشهريه اختبارات ،  

  Summative Evaluation )التجميعي(: الختامي التقويم

 ،ككل الدراسي المقرر تعلم لمخرجات الطلبة تحقيق مستوى على التعرف

 النظري والعمليالدراسي  الفصل نهاية امتحان

 

 

0301112 
 اساسيات التمريض )ع(

 

 ، وأجوبة أسئلة، المحاضرة : ( Direct ) مباشرة اساليب

 على االدوات في المختبر والتمارين التدريبات، توضيحي عرض

  جامعي درس أيضا :وهي ( Indirect ) مباشرة غير اساليب

وطريقة  المشكالت لح ،والمحادثة النقاش باستخدام ولكن

 الموجه.  االكتشاف

المجموعات  ،الثنائي التعلم :مثل ( interactive ) تفاعلية اساليب

 التعاوني والتعلم ،الصغيرة

 المستمر التقويم Formative Evaluation : التكويني أو البنائي التقويم

 على التعرف في المساعدة مناسبةال األدلة جمع بغرض ،الدراسة ءأثنا

 القصيرة )االختبارات التعلم. مخرجات تحقيق في حدث الذي التقدم مستوى

Quizzes ،امتحانات عملية(والمنتصف الشهريه اختبارات ،  

  Summative Evaluation )التجميعي(: الختامي التقويم

 ،ككل الدراسي المقرر تعلم لمخرجات الطلبة تحقيق مستوى على التعرف

 النظري والعمليالدراسي  الفصل نهاية امتحان

 

 

 التقييم السريري )ع( 0301214

 

المحاضرة  ةطريق فيه :تستخدم ( Direct ) مباشرة اساليب

 والتمارين التدريبات ،البحث حلقة، توضيحي عرض ، التفاعلية

 ،والمحادثة النقاش ستخدام: ا ( Indirect ) مباشرة غير اساليب

 الموجه.  وطريقة االكتشاف المشكالت لح

 ،الثنائي التعلم  :مثل ( interactive ) تفاعلية اساليب     3

 التعاوني   والتعلم ،المجموعات الصغيرة

التقويم المستمر اثناء الدراسة الذي يحتوي جميع األدلة المناسبة في التعرف 

 على مستوى التقدم للطلبة 

 الشهر وامتحان نهاية الفصل الدراسياالختبارات القصيرة واختبار منتصف 

 تقييم الطلبة لمخرجات التعلم
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0301216 

( 1تمريض البالغين )

 )ع(

 

تطبيق االجراء ( ( التدريبات  Directاساليب مباشرة )

 وأجوبة أسئلةالتمرضي( والتمارين, 

المشكالت وطريقة ل ( ح Indirectاساليب غير مباشرة )

 االكتشاف  الموجه.

المجموعات  ،الثنائي التعلم ( :مثلinteractiveتفاعلية )اساليب 

سيناريوهات دراسة الحالة, المناقشة التعاوني,  والتعلم ،الصغيرة

 الجماعية

 المستمر التقويم Formative Evaluation) : التكويني) أو البنائي التقويم

 على التعرف في المساعدة المناسبة األدلة جمع بغرض ،الدراسة ءأثنا

  )، امتحانات عملية( التعلم. مخرجات تحقيق في حدث الذي التقدم توىمس

  (Summative Evaluation ))التجميعي(: الختامي التقويم

 ،ككل الدراسي المقرر تعلم لمخرجات الطلبة تحقيق مستوى على التعرف

 النظري والعمليالدراسي  الفصل نهاية امتحان

0301219 

تمريض البالغين متقدم 

 )ع(

 

،  الممارسة العملية، وأجوبة : أسئلة ( Direct ) مباشرة اساليب

 المشاريع، العمل الميداني   

 لح ،والمحادثة النقاش : ( Indirect ) مباشرة غير اساليب

 المشكالت.

 ،المجموعات الصغيرة : ( interactive ) تفاعلية اساليب

 التعاوني والتعلم

 

 

 ويشمل : Formative Evaluation 60% :التكويني أو البنائي التقويم

40% Continuous clinical evaluation 

 Nursing care plan   ،10% Seminar %10وتشمل :  20%

 

ويشمل  Summative Evaluation ( :40% )التجميعي(: الختامي التقويم

 : 

Final oral exam (30%) 

Final written exam (10%) 

 

0301220 
 ( ( ع2تمريض بالغين 

 

تطبيق االجراء ( ( التدريبات  Directاساليب مباشرة )

 وأجوبة أسئلةالتمرضي( والتمارين, 

المشكالت وطريقة ل ( ح Indirectاساليب غير مباشرة )

 االكتشاف  الموجه.

المجموعات  ،الثنائي التعلم ( :مثلinteractiveاساليب تفاعلية )

اسة الحالة, المناقشة سيناريوهات درالتعاوني,  والتعلم ،الصغيرة

 الجماعية

 ويشمل : Formative Evaluation 60% :التكويني أو البنائي التقويم

40% Continuous clinical evaluation 

 Nursing care plan   ،10% Seminar %10وتشمل :  20%

 

ويشمل  Summative Evaluation ( :40% )التجميعي(: الختامي التقويم

 : 

Final oral exam (30%) 

Final written exam (10%) 

 

0301322 

تمريض نسائية وتوليد 

 )ع(

 

تطبيق االجراء ( ( التدريبات  Directاساليب مباشرة )

 وأجوبة أسئلةالتمرضي( والتمارين, 

المشكالت وطريقة ل ( ح Indirectاساليب غير مباشرة )

 االكتشاف  الموجه.

 ويشمل : Formative Evaluation 60% :التكويني أو البنائي التقويم

40% Continuous clinical evaluation 

 Nursing care plan   ،10% Seminar %10وتشمل :  20%
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المجموعات  ،الثنائي علمالت ( :مثلinteractiveاساليب تفاعلية )

سيناريوهات دراسة الحالة, المناقشة التعاوني,  والتعلم ،الصغيرة

 الجماعية

ويشمل  Summative Evaluation ( :40% )التجميعي(: الختامي التقويم

 : 

Final oral exam (30%) 

Final written exam (10%) 

 

 

 

0301324 

تمريض االطفال 

 وحديثي الوالدة )ع(

 

شرح المباشر، ال طريقة فيه :تستخدم (Direct) مباشرة اساليب

 تقديمي، حل اسئلة عرض ، وأجوبة أسئلة

جامعي   درس أيضا :وهي (Indirect) مباشرة غير اساليب

 المحادثة.مجموعات و النقاش باستخدام ولكن

المجموعات  ،الثنائي التعلم :مثل (interactive) تفاعلية اساليب

 .انشطة التفاعليةوال ،الصغيرة

 تقييم Procedures  Evaluationتققيم اإلجراءات والتطبيق العملي 

على العالمات  التعرف بغرض بالمستشفيات،التطبيق العملي  ءأثنا مستمر

 القياسات الطبيعية و الغير طبيعية لكل مرحلة عمرية للطفل

 ،الشهريه ،االختباراتالتكليفاتو المهام (Quizzes) :القصير الختباراتا 

 .التطبيقية المشاريع

  (Evaluation) :النهائي التقويم

 املة،ك الدراسي مقررال تعلم لمخرجات الطلبة تحقيق مستوى على التعرف

 العملي و الكتابيالدراسي  الفصل نهاية امتحان

301342 
 التمريض النفسي )ع(

 

تساعد هذه الطريقة على توصيل المعلومات : الجماعية قشاتمناال

للطلبة بأسلوٍب جديد نوعاً ما، ومختلف عن أسلوب التلقين المتّبع 

 غالباً في المحاضراتز

 لبةلططريقة في جعل اال هذه الميداني: تُساهمالتطبيق/ التدريب 

قادرين على فهم الجانب العملي من المادة التدريبية، فيقوم 

بتطبيق العمل أمامهم، ومن ثّم يُطلب منهم أن  شرف السريريالم

يُكّرروا الخطوات التي قام بها، وهكذا حتى يتّم إتقان كافة 

 .المهارات التدريبية المطلوبة

: تساعد هذه الوسيلة على (case study)ة الحالة سيناريو دراس 

تحفيز الطلبة على البحث،  واستخدام التفكير المنطقي و النقد 

البناء القائم على أألسس العلمية حول موضوع المادة التدريبية، 

، ومعرفة مدى لطلبةويساعد هذا األسلوب على تقييم أداء ا

اسية تطبيق النقاط األساستيعابهم للمادة التدريبية، وقدرتهم على 

  ها.التي تعتمد علي

وتوفر الندوات فرصة للطالب للبحث   (seminar) :الندوة   

والتعرف عن احدث المعلومات وامهارات المتعلقة بموضوع 

يب رقبل البدء بتنفيذ عملية التد هذه العملية  تحدثحيث التقويم القبلي: 

، وتهدف هذه العملية إلى كشف وقياس مهارات الطلبة ومعارفهم العملي

 لك من خالل تهيئتهم بشكل مكثف بكل ما يخص أساسيات التدريب العمليوذ

(Extensive two weeks orientation) 

 جمع على ،الدراسة ءأثنا المستمر التقويمحيث يهدف هذا  : التكويني  التقويم

 في حدث الذي التقدم مستوى على التعرف في المساعدة المناسبة األدلة

التقييم اليومي المدعم ) .لدى الطلبة من خالل:  التعلم مخرجات تحقيق

و ودراسة الحاالت المرضية أثناء التدريب  ، مالمهابالتغذية الراجعة, 

 .(العملي

  

ي حيث يساهم فنهاية  العملية التعليمية،  التقويم الختامي: وهو يحدث في

، التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل

)امتحان نهاية الفصل الدراسي  يّن مقدار إنجاز الطالب وتحصيله العلميويب

 بجزئيه العملي والكتابي(. 
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معين وتنمي لدية القدرة على الوقوف اما زمالئه الطلبة 

 والتواصل معهم بشكل فعال

 

 

0301432 
 تمريض مجتمع )ع(

 

،  الممارسة العملية، وأجوبة : أسئلة ( Direct ) مباشرة اساليب

 المشاريع، العمل الميداني   

 لح ،والمحادثة النقاش : ( Indirect ) مباشرة غير اساليب 

 المشكالت.

 ،المجموعات الصغيرة : ( interactive ) تفاعلية اساليب

 التعاوني والتعلم

 ويشمل : Formative Evaluation 60% :التكويني أو البنائي التقويم

40% Continuous clinical evaluation 

 Family care plan    ،5% Health %10وتشمل :  20%

education   ،2.5%  Log ،2.5%Field visit  

ويشمل  Summative Evaluation ( :40% )التجميعي(: الختامي التقويم

 : 

Elderly care plan (5%) 

Project  (10%) 

Home visiting (10%) 

Occupational health (5%) 

Final written exam (10%) 

 

0301434 

االدارة والقيادة في 

 التمريض )ع(

 

،  الممارسة العملية، وأجوبة : أسئلة ( Direct ) مباشرة اساليب

 المشاريع، العمل الميداني   

 لح ،والمحادثة النقاش : ( Indirect ) مباشرة غير اساليب

 المشكالت.

 ،المجموعات الصغيرة : ( interactive ) تفاعلية اساليب

 التعاوني والتعلم

 

 ويشمل : Formative Evaluation 60% :التكويني أو البنائي التقويم

40%  Continuous clinical evaluation 

 وتشمل أوراق تعكس المستويات الثالث لإلدارة:

Assignment 

Job description 

Time schedule 

Incident report 

 Action plan   ،10% Seminar %10وتشمل :  20%

 

ويشمل  Summative Evaluation ( :40% )التجميعي(: الختامي التقويم

 : 
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Final oral exam (20%) 

Final written exam (30%) 

 

0301461 
 التدريب الميداني

 

،  الممارسة العملية، وأجوبة : أسئلة ( Direct ) مباشرة اساليب

 المشاريع، العمل الميداني   

 لح ،والمحادثة النقاش : ( Indirect ) مباشرة غير اساليب

 المشكالت.

 ،المجموعات الصغيرة : ( interactive ) تفاعلية اساليب

 التعاوني والتعلم

 ويشمل : Formative Evaluation 60% :التكويني أو البنائي التقويم

40% Continuous clinical evaluation 

 Nursing case study،10% clinical log %10وتشمل :  20%

 

ويشمل  Summative Evaluation ( :40% )التجميعي(: الختامي التقويم

 : 

Final oral exam (20%) 

Final written exam (20%) 

 

 
  رقم  في اجتماع اللجنة  لجنة الخطة الدراسية  من قبل تمد أع

 2022-11-100 تاريخ االجتماع 7 اعتمد في مجلس القسم رقم 
  توقيع عميد الكلية   توقيع رئيس القسم 

 


