
  وصف المــواد برنامج البكالوریـوس

  كلیة التمریض
  

 ساعات معتمدة3(      مفاھیم التواصل في التمریض   0701208

                              (  

  )ال یوجد: (المتطلب السابق
ُتعتبر ھذه المادة تقدمة لمختلف الطرائق التي تساعد طالب التمریض على التفاعل بشكل ایجابي مع 

 وتركز المادة على استراتجیات ومبادئ االتصال التي  0العائلة ، والزمالء المھنینالمریض، و
تساعد طالب التمریض على التفاعل بشكل ایجابي مع المرضى على اختالف مرضھم ومعاناتھم، و 

وتركز على الجوانب النفسیة واالجتماعیة . على آلیات العمل الجماعي فیما بین الكوادر الصحیة
 ویتعلم كذلك الطالب 0صحة ، ویمارس الطالب خالل المادة مھارات االتصال العالجیةللمرض وال

 .مبادئ التفكیر المجرد والمفاھیم األساسیة والضروریة لقیامھ بمھامھ في المستقبل كممرض قانوني
 

 ساعات معتمدة3(         مبادئ اإلسعافات األولیة   0701217

                              (  

  )ال یوجد: (لب السابقالمتط
تزود ھذه المادة الطالب بالمھارات األساسیة التي تساعده في التعرف على اإلصابات والحوادث 

كما . الطارئة واإلجراءات الواجب اتخاذھا عند تقدیم اإلسعافات األولیة في مثل تلك الحاالت
دھا ومن ثم تقدیم الرعایة یتعرف الطالب في ھذه المادة على األعراض والعالمات المرافقة لتحدی

المناسبة لھا حسب توفرھا لتجنب حدوث مضاعفات مستقبلیة لحین إیصال المصاب إلى المستشفى 
  .أو المركز الصحي

  
 ساعات معتمدة3(         تمریض الصحة النفسیة   0701303

                              (  

  )0701208: (المتطلب السابق
 وتعتمد المادة على 0لطالب المبتدئ في مجال تمریض الصحة النفسیةأعدت ھذه المادة لتعریف ا

 تستخدم 0اإلیمان الكامل بالمنحى اإلنساني الشمولي لألفراد عند تقدیم الرعایة التمریضیة النفسیة
العملیة التمریضیة إطارًا عامًا لمناقشة مفاھیم الصحة النفسیة التي تمثل أنماط التكیف لدى األفراد، 

 مناقشة كل مفھوم حسب خط تكامل الصحة والمرض النفسي وحسب خط تكامل مستویات حیث یتم
القلق، وتحدد مظاھر ھذا المفھوم ضمن الجوانب الخمس للفرد، وربطھا بالنظریات والتشخیص 

  0التمریضي والتشخیص الطبي النفسي وخطة الرعایة التمریضیة النفسیة
  

 ساعة معتمدة2(      عملي /تمریض الصحة النفسیة   0701305

                              (  

  أو متزامن) 0701303: ( المتطلب السابق
أعدت ھذه المادة لتنمیة قدرة طالب التمریض على استنباط المعرفة واكتساب الخبرات العملیة عند 

ة تعاملھ مع الفرد الذي یعاني من مشكالت نفسیة وعقلیة، أو الفرد الذي یعاني من مشكالت جسدی
وتھيء ھذه المادة للطالب فرصة تطبیق . وعاطفیة وروحیة واجتماعیة ذات تأثیرات نفسیة وعقلیة

 وتستخدم العملیة التمریضیة من خالل العالقة 0المعرفة النظریة المكتسبة من المادة النظریة
ى  ویتم التركیز على المنحى اإلنساني الشمولي، والعمل عل0العالجیة بین الممرض والمستفید

التواصل مع أعضاء الفریق الصحي لیساعد على وصول المستفید إلى أعلى مستوى من العافیة 
  0ضمن البیئة العالجیة

    
 ساعات معتمدة3(     الرعایة التمریضیة األسریة    0701315

                              (  

  ) یوجدال: (المتطلب السابق
ھیم المتعلقة بالعائلة وصحتھا، وكیفیة التعامل مع كبار تزود ھذه المادة معلم المجال بأحدث المفا

  كما ترمي إلى تعریف المعلم بمبادئ صحة المجتمع والبیئة، 0السن وذوي االحتیاجات الخاصة
وطرق تقدیم التثقیف الصحي في مجاالتھ المتعددة،  باإلضافة إلى التعرف على بعض القضایا 

عامل معھا في حالتي الصحة والمرض للوصول بأفراد األسریة االجتماعیة المختلفة وطرق الت
    0المجتمع إلى أرقى درجات الصحة

 ساعة معتمدة3(        التثقیف والتعزیز الصحي    0701306

  

  )ال یوجد: ( لمتطلب السابقا
المتعلقة بالصحة تزود ھذه المادة الطالب بمفاھیم التثقیف الصحي والرعایة الصحیة األولیة و

والتربیة الصحیة، باإلضافة إلى أسالیب ومھارات وطرائق التدریس والتثقیف الصحي لتعزیز 
كما توظف المادة النظریات التعلیمیة والرعایة الصحیة األولیة . صحة األفراد والعائالت والمجتمع

نب الرئیسیة من ناحیة  وتركز المادة على الجواوالتثقیف الصحي الستخدامھا في المجال العملي 
  وتعطي الفرصة الوقایة والعالج والرعایة في الصحة والمرض في عملیة التثقیف الصحي 

لتطبیق التثقیف الصحي في برامج للمرضى الذین یعانون من مشاكل صحیة وبیئیة في المجتمع 
  .بحاثكما ویتـم االطالع على المستجدات الحدیثة في مجال التثقیف الصحي من خالل األ0

                              (



  
  )                               ساعات معتمدة3(        تمریض صحة المجتمع    0701411

  )ال یوجد: (المتطلب السابق
أعدت ھذه المادة من اجل تھیئة الطالب للعمل في مجال صحة المجتمع واالستفادة من المفاھیم التي 

 على مفھوم العائلة والتعامل معھا في وتركز المادة. سبقت دراستھا في المواد التمریضیة السابقة
حاالت الصحة والمرض، وتفاعل األسرة مع المجتمع المحلي وطرائق التقییم الخاصة بالمجتمع 

وسیتم تعریف الطالب على األدوار المختلفة التي یقوم بھا ممرض صحة المجتمع في . والعائلة
  .مختلف المجاالت المتوفرة في المجتمع

  
  )                               ساعة معتمدة2(         عملي   / حة المجتمعتمریض ص   0701414

  أو متزامن) 0701411: ( المتطلب السابق
تزود ھذه المادة الطالب بأحدث المفاھیم المتعلقة بصحة المجتمع والعائلة، وكیفیة عمل الطالب 

 والمجتمع،  وطرق بوصفھ ممرض صحة المجتمع، كما تعرف الطالب على مبادئ صحة البیئة
تقدیم التثقیف الصحي في مجاالت مختلفة،  منھا المراكز الصحیة والمنازل والمدارس والمصانع 

  .والجمعیات التي تعنى بذوي االحتیاجات الخاصة
  

  )                               ساعة معتمدة3(    تاریخ واتجاھات وقضایا     : التمریض   0701415
  )ال یوجد (:المتطلب السابق 

تعرف ھذه المادة الطالب بتاریخ التمریض واالتجاھات الحدیثة والمشكالت التي تؤثر على مھنة 
التمریض وتعلیمھ وأسالیب حلھا الممكنة، إضافة إلى التعریف باالتجاھات الحدیثة للخدمات 

  .التمریضیة والتعلیمیة لتطویرھا وتطبیقھا في مھنة التمریض
  

  )                               ساعات معتمدة4(        تمریضي المكثفالتدریب ال   0701421
  أو متزامن) 0702453: (المتطلب السابق

أعدت ھذه المادة لتھیئة الطالب لدوره المستقبلي بعد التخرج، من خالل توفیر فرص التدریب 
خالل دراستھ السریري المستقل، وتطبیق حصیلة المعرفة والمھارات واالتجاھات التي اكتسبھا 

بتوجیھ من الكادر التمریضي الذي یعمل في منطقة التدریب،  وبالتنسیق مع أعضاء الھیئة 
  0یوم تدریب عملي) 50(التدریسیة في كلیة التمریض وبمعدل 

  
  )                               ساعات معتمدة3(      )      1(أساسیات مھنة التمریض    0702131

  ) یوجدال: (المتطلب السابق
وقد أعدت . تعرف ھذه المادة طالب التمریض المبتدئ  بطبیعة مھنة التمریض وتاریخھا وأدوارھا

ھذه المادة لتزوید الطالب بالمعلومات األساسیة واالتجاھات اإلیجابیة المناسبة التي سیكتسبھا أثناء 
من األمراض، الصحة والخلو :  وتتضمن ھذه المعلومات0دراستھ لمھنة التمریض وعملھ فیھا

 كما تعرف ھذه المادة الطالب بمھارات االتصال التي 0والعملیة التمریضیة، ونظریات التمریض
 وھي تنمي قدرة الطالب على التفكیر المنطقي 0تعده لیكون عضوا فاعال في الفریق الصحي

  0واإلبداعي واتخاذ القرارات عند تطبیق المھارات التمریضیة بشكل آمن ومتوازن
  

  )                               ساعات معتمدة3(      )        2(أساسیات مھنة التمریض    0702132
  )ال یوجد: (المتطلب السابق

أعدت ھذه المادة لتزوید الطالب المبتدئ بالمعلومات األساسیة واالتجاھات اإلیجابیة التي لھا عالقة 
 وتساعد 0وذلك تبعا لألنماط الصحیة الوظیفیةباحتیاجات الفرد الفسیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة، 

ھذه المعلومات الطلبة على فھم نماذج الرعایة المتكاملة والعالجات المكملة، وبالتالي تنعكس على 
تخطیط وتنفیذ الرعایة التمریضیة التي تھدف إلى تلبیة احتیاجات الفرد، وذلك باستخدام خطوات 

  0في التخطیط والتنفیذالعملیة التمریضیة بوصفھا استراتیجیة 
  

  )                               ساعة معتمدة2(            عملي/ أساسیات مھنة التمریض   0702134
  أو متزامن) 0702132: (المتطلب السابق

أعدت ھذه المادة إلمداد الطالب بالخبرات التدریبیة الموجھة،  مع التركیز على اكتساب المھارات 
، التي یجب أن تتوافق مع المعلومات التي یكتسبھا الطالب من المادة النظریة التمریضیة األساسیة

ألساسیات مھنة التمریض وقد نظمت ھذه المھارات وفق األنماط الصحیة الوظیفیة، لتمكین الطالب 
  0من تقدیم الرعایة التمریضیة المتكاملة في أماكن العمل المختلفة

  



  )                              عات معتمدة سا3(          الكتابة المھنیة   0702234
  )ال یوجد: (المتطلب السابق

 تمكین إلىتعرف ھذه المادة الطلبة بالمفاھیم األساسیة باللغة االنجلیزیة في الحقل الصحي وتھدف 
. كما سیتعرف الطلبة على األھداف المتعددة للتوثیق الصحیح. الطلبة من ممارسة الكتابة المھنیة 

م تعلیم الطلبة استراتیجیات التواصل البناءة مع اآلخرین من خالل الطرائق المختلفة للتوثیق كما ویت
مثل الكتابة الیدویة أو باستخدام الحاسوب
.  

  
 ساعات معتمدة3(        الفسیولوجیا المرضیة    0702234

      )0501105: (المتطلب السابق  )                              
 التغیرات الفسیولوجیة التي تحدث نتیجة المؤثرات الداخلیة والخارجیة في تركز ھذه المادة على

البیئة والتي تؤدي إلى اختالل في صحة الفرد، وبالتالي ظھور عالمات وأعراض المرض استجابة 
  ویركز 0وتستعرض المادة المفاھیم واألسس العامة ألكثر المشكالت الصحیة شیوعا.  لھا

 وتساعد ھذه المعلومات 0 الصحیة للفرد في المراحل الحیاتیة المختلفةالمحتوى على االحتیاجات
    0الطالب في اتخاذ القرارات المتعلقة بتقدیم الرعایة الصحیة لألفراد

 ساعات معتمدة3(          التربیة الصحیة   0702236
  )ال یوجد: (المتطلب السابق  )                              

علم المجال للقیام بدوره في التثقیف الصحي للفرد واألسرة والمجتمع في صممت ھذه المادة لتھیئة م
مختلف قطاعاتھ في حالتي الصحة والمرض على السواء، معتمدا في ذلك على نظریات التعلیم 

بھدف إشراك الفرد والعائلة والمجتمع في ) التقییم والتخطیط والتنفیذ والتقویم(والعملیة التمریضیة 
  . المقدمة للفرد والمجتمعالرعایة الصحیة

  
 ساعات معتمدة3(       ) 1(تمریض صحة البالغین    0702241

  )0703135 ، 0702234 ، 0702134: (المتطلب السابق  )                              
.  ود ھذه المادة الطالب بالمعرفة واالتجاھات اإلیجابیة المناسبة لرعایة األفراد البالغین وعائالتھمزت

كز على االستجابات الفسیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة للفرد البالغ المصاب بالمشكالت وتر
وتتضمن المادة األنماط . الصحیة الحادة والمزمنة التي تؤثر على األنماط الصحیة الوظیفیة 

الصحیة الوظیفیة أطرَا لتحدید التشخیص التمریضي والمداخالت التمریضیة التي تسعى للحفاظ 
كما تتطرق ھذه المادة إلى االحتیاجات . صحة وتطویرھا أو استعادتھا للفرد البالغ وعائلتھعلى ال

    .الصحیة الخاصة بالمسنین
 ساعة معتمدة3(    عملي     )/1(تمریض صحة البالغین    0702242

                              (  
  أو متزامن) 0702241: ( المتطلب السابق

ب بالمعرفة واالتجاھات اإلیجابیة المناسبة لرعایة األفراد البالغین وعائالتھم،  تزود ھذه المادة الطال
وتركز على االستجابات الفسیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة للفرد المصاب بالمشكالت الصحیة 

 وتعمد ھذه المادة إلى إكساب الطالب 0الفعلیة والمتوقعة التي تؤثر على األنماط الصحیة الوظیفیة
رات العملیة في التدریب المیداني من خالل توفیر الفرصة لتقدیم الرعایة التمریضیة للفرد الخب

البالغ المصاب باختالل في األنماط الصحیة الوظیفیة، مستخدمین خطوات العملیة التمریضیة أساسًا 
الت، ھذه المادة لدى الطالب مھارات اتخاذ القرارات وحل المشك لتنفیذ الخطة التمریضیة وتنمي

  0وربط المادة النظریة بالتطبیق العملي
  

 ساعات معتمدة3(          ) 2(تمریض صحة البالغین    0702343

                              (  
  )0702242: (المتطلب السابق

. تزود ھذه المادة الطالب بالمعرفة واالتجاھات اإلیجابیة المناسبة لرعایة األفراد البالغین وعائالتھم
تركز ھذه المادة على االستجابات الفسیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة للفرد البالغ المصاب كما 

 وتتضمن المادة 0بالمشكالت الصحیة الحادة والمزمنة التي تؤثر على األنماط الصحیة الوظیفیة
 0اجنمط التغذیة واألیض، والنمط الذھني اإلدراكي ونمط اإلخر: األنماط الصحیة الوظیفیة التالیة

وتستخدم العملیة التمریضیة لتحدید التشخیص التمریضي والمداخالت التمریضیة التي تسعى 
للحفاظ على الصحة وتطویرھا أو استعادتھا للفرد البالغ وعائلتھ، ومن خاللھا یتم اإلشارة إلى 

  .االحتیاجات الصحیة الخاصة بالمسنین
عة معتمدة سا3(    عملي     )/2(تمریض صحة البالغین    0702344

                              (  
  أو متزامن) 0702343: (المتطلب السابق

تزود ھذه المادة الطالب بالمعرفة واالتجاھات اإلیجابیة المناسبة لرعایة األفراد البالغین وعائالتھم 
 وتركز على االستجابات الفسیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة للفرد المصاب بالمشكالت الصحیة

 وتعمد ھذه المادة إلى إكساب الطالب 0الفعلیة والمتوقعة التي تؤثر على األنماط الصحیة الوظیفیة
الخبرات العملیة في التدریب المیداني من خالل توفیر الفرصة لتقدیم الرعایة التمریضیة للفرد 

ریضیة أساسًا البالغ المصاب باختالل في األنماط الصحیة الوظیفیة مستخدمین خطوات العملیة التم
 تنمي ھذه المادة لدى الطالب مھارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت، 0لتنفیذ الخطة التمریضیة

  .وربط المادة النظریة بالتطبیق العملي



  
  )                               ساعات معتمدة3(      اإلدارة والقیادة في التمریض    0702451

  )ال یوجد: (المتطلب السابق
ھذه المادة لتزوید الطالب بالمفاھیم والمبادئ األساسیة في اإلدارة والقیادة التي تبنى علیھا أعدت 

 كما تساعد على تنمیة قدرة 0قدرة الطالب على إدارة العنایة التمریضیة واتخاذ القرارات المناسبة
ر عند الضرورة،  الطالب القیادیة التي تمكنھ من التأثیر على نوعیة الرعایة الصحیة وإحداث التغیی

  0وتستخدم العملیة اإلداریة في ھذه المادة إطارًا عامًا في تصمیم المحتوى العام
  

  )                               ساعة معتمدة2(    عملي   / اإلدارة والقیادة في التمریض   0702453
  أو متزامن) 0702451: ( المتطلب السابق

ارة والقیادة في التمریض النظري، إذ تعمل على إتاحة الفرصة تعد ھذه المادة تكمیلیة لمادة اإلد
للطالب بالعمل في المؤسسات الصحیة حتى یتم تطبیق المفاھیم والمبادئ األساسیة في اإلدارة من 
خالل مھام وأنشطة توكل إلیھ في أثناء تدریبھ باإلضافة إلى المشاریع الفردیة أو الجماعیة التي 

  0 اإلداریة المختلفةتظھر اكتسابھ للمھارات
  

  )                               ساعات معتمدة3(         أساسیات النمو والتطور   0703201
  )ال یوجد: (المتطلب السابق

تزود ھذه المادة الطلبة بأھم المفاھیم والمبادئ المتعلقة بنمو الفرد مرورا بمرحلة الطفولة ، البلوغ 
ھم العوامل التي تؤثر على نمو وتطور الفرد وكذلك التغیرات والشیخوخة ، وسیتم التركیز على أ

 كما 0الجسدیة والنفسیة واالجتماعیة والمعرفیة التي تطرأ علیھ خالل مراحل عمره المختلفة 
وتعرف المادة الطلبة بأھم المتطلبات العمریة لكل مرحلة وسیتم التركیز على دور األسرة والمجتمع 

 أعلى مستویات الصحة وذلك من خالل طرح المادة ألھمیة الرعایة لمساعدة الفرد للوصول إلى
التمریضیة الشاملة لألطفال والیافعین والبالغین وكبار السن وعائالتھم من خالل اعتمادھا اإلطار 

  .العام لمفھوم تدعیم الصحة والمحافظة علیھا
  

                )                 ساعات معتمدة3(              التقییم الصحي   0703135
  )0501105: (المتطلب السابق

تزود ھذه المادة الطالب بالمعلومات والمھارات الالزمة لتقییم صحة الفرد خالل مراحل الحیاة، 
لتطویر مقدرة الطالب على ممارسة التقییم الصحي على أساس النمط الصحي الوظیفي المعتمد في 

، وتمكن الطالب من تمییز أي انحراف عن الحالة التمریض والذي یؤثر على الحالة الصحیة للفرد
  .الصحیة السویة، ویتم تدریب الطالب على ذلك في مختبرات الكلیة

  
  

  )                               ساعات معتمدة3(         الصحة والسالمة المھنیة   0703214
  )ال یوجد: (المتطلب السابق

لمتعلقة بالحفاظ على صحة العاملین في التمریض تعرف ھذه المادة الطالب بالمفاھیم واألسس ا
وتشمل إجراءات السالمة . ومتلقي الرعایة الصحیة وعائالتھم عن طریق الوقایة من مخاطر المھنة

العامة المتعلقة بالبیئة المباشرة للممرض والمریض والوقایة من الحوادث والتعامل معھا عند 
  .سالمة العامة، وتعلم استراتیجیات الوقایة من المخاطرحدوثھا، وكذلك التخطیط لتوفیر إجراءات ال

  
  )                               ساعات معتمدة3(        تمریض صحة األمومة    0703361

  )0702242: (المتطلب السابق
تركز ھذه المادة على الجوانب المختلفة،  الجسدیة والنفسیة والعاطفیة واالجتماعیة واالقتصادیة 

ویتم التركیز على الرعایة الصحیة من خالل تطبیق خطوات العملیة . بحیاة المرأة وعائلتھاالمتعلقة 
تحتوي ھذه المادة على دراسة الحالة الصحیة للمرأة خالل فترات اإلنجاب والتي . التمریضیة

ة تشتمل على الحمل، الوالدة وما بعد الوالدة والمباعدة بین الموالید واألمراض النسائیة باإلضاف
  . لدراسة نمو وتطور الجنین وتقدیم العنایة المباشرة للطفل في غرفة الوالدة

  

  )                               ساعة معتمدة3(   عملي          /تمریض صحة األمومة  0703362
  أو متزامن) 0703361: ( المتطلب السابق

 األولیة التي تشمل المحافظة على یتم التركیز في ھذه المادة على تطبیق مبادئ الرعایة الصحیة
وتركز ھذه . الصحة لدى المرأة والوقایة من المرض من خالل تطبیق خطوات العملیة التمریضیة

المادة على تعلیم الطالب وتدریبھ ومساعدتھ على تطبیق المھارات المتعلقة بالعنایة بالمرأة الحامل 
ضافة إلى المھارات المتعلقة بوسائل تنظیم األسرة خالل فترات الحمل والوالدة وما بعد الوالدة، باإل

  .واألمراض النسائیة المختلفة
  



  )                               ساعات معتمدة3(      مدخل إلى تمریض األمومة والطفولة   0703363
  )ال یوجد: (المتطلب السابق

م والجنین خالل فترة الحمل وما تعرف ھذه المادة معلم المجال باألسس النظریة والعملیة للعنایة باأل
بعدھا، وكذلك العنایة بالطفل في مراحل نموه المختلفة لیصبح ملما برعایة الطفل الجسدیة والنفسیة 
في حالتي الصحة والمرض ولیكون قادرا في مجال عملھ على تقییم وضع الطفل الصحي الذي 

  .یؤثر على السلوك والتحصیل األكادیمي لھ
      

  )                               ساعات معتمدة3(         صحة األطفال والیافعین تمریض  0703371
  )0702242: (المتطلب السابق

إن ھذه المادة متعددة االتجاھات، إذ تھتم بالطفل السلیم والمریض، في جمیع مراحل حیاتھ بوصفھ 
تركیز على الرعایة ویتم ال. فردًا ممیزًا ذا احتیاجات وخصائص خاصة ضمن العائلة والمجتمع

الصحیة األولیة للطفل،  المتضمنة الوقایة من المشاكل الصحیة لألطفال في مختلف الفئات العمریة،  
وكذلك العالج والتأھیل في حالة المرض، وینصب االھتمام على تطبیق العملیة التمریضیة في 

  .شكالت صحیة مختلفةرعایة األطفال والیافعین إلى جانب تقدیم الرعایة للمصابین منھم بم
  )                               ساعة معتمدة3(    عملي /تمریض صحة األطفال والیافعین   0703372

  أو متزامن) 0703371: ( المتطلب السابق
تتضمن ھذه المادة المھارات الالزمة للرعایة التمریضیة بالطفل والیافع السلیم والمصاب باألمراض 

حدیث الوالدة، باإلضافة إلى تقییم األطفال والیافعین بمراحل عمریة مختلفة، إذ یتم تقییم الطفل 
ومن ثم التخطیط لجمیع احتیاجاتھم الجسدیة والنفسیة ثم تطبیقھا وتقییم مردودھا وفقا للعملیة 

  .التمریضیة
  

  )                               ساعات معتمدة3(             أسالیب البحث العلمي   0703454
  )ال یوجد: (المتطلب السابق

تعرف ھذه المادة الطالب بمبادئ البحث األساسیة كتحدید المشكلة، وصیاغة الفرضیات، ومراجعة 
 فھي تركز على تطبیق المنھج العلمي في 0األدبیات وجمع المعلومات واستخدام النتائج وجدولتھا

  0یةالتعامل مع المشكلة وتتیح للطالب فرصة إعداد خطط مشاریع بحث

  وصف المـــواد المسجلة من خارج الكلیة
  
  

  ) ساعات معتمدة3          (        اإلحصاء الحیوي  0301331
  )ال یوجد: (المتطلب السابق      

أنواع البیانات اإلحصائیة، اإلحصاءات الحیویة، الرسومات، مقاییس النزعة المركزیة 
الحدین، توزیع بواسون، التوزیع ومقاییس التشتت، االرتباط، مبادئ االحتمال، توزیع ذات 

المتعدد الحدود، التحلیل االحتمالي، اختبار كاي تربیع لالستقاللیة، اختبارات اإلشارة والرتب، 
  0التوزیع الطبیعي وتوزیع ت، االستدالالت اإلحصائیة حول الوسط والنسبة والتباین

  
  )ة ساعات معتمد3                 (   1-الكیمیاء العامة   0303101

  )ال یوجد: (المتطلب السابق      
القیاس واألرقام المعنویة، التفاعالت الكیمیائیة، الحسابات الكیمیائیة، الحالة الغازیة، الكیمیاء 
الحراریة، التركیب االلكتروني والدوریة، الروابط الكیمیائیة، أشكال الجزیئات، حاالت المادة 

  0ئیة للمحالیلوقوى التجاذب بین الجزیئات، الخصائص الفیزیا
  

  ) ساعات معتمدة3                   (    1-علوم الحیاة العامة   0304101
  )ال یوجد: (المتطلب السابق      

تركیب الخلیة، كیمیاء الخلیة، التنفس الخلوي، البناء الضوئي، الشیفرة الوراثیة، تضاعف 
بكتیریا والفیروسات، تنظیم عمل المادة الوراثیة واستنساخھا، بناء البروتین، الوراثة الجزیئیة لل

الجینات في الخالیا بدائیة النواة والخالیا حقیقیة النواة، الغدد الصماء والتنظیم الھرموني، 
  0الجھاز اللیمفي والمناعة



  
  ) ساعات معتمدة3          (      الكیمیاء الحیویة للتمریض  0501104

  )0303101: ( المتطلب السابق      
املة على أنواع وخصائص وأھم تفاعالت المركبات الكیمیائیة العضویة یبدأ المساق بنظرة ش

ذات الصلة بالكیمیاء الحیویة، ثم بناء خصائص ووظیفة المركبات الكیمیائیة الحیویة من 
كربوھیدرات ولیبیدات وبروتینات ثم الخصائص العامة لألنزیمات وتنظیم عملھا وعالقتھا 

المسارات االستقالبیة المسؤولة وتفاعالت خزن الطاقة  إنتاج الطاقة الحیویة و0بالتمریض
وعملیات البناء، األحماض النوویة ووضع البروتینات ولمحة عن التكنولوجیا الحیویة 
والبیولوجیا الجزیئیة وعالقتھا باألمراض، آلیات عمل الھرمونات وعالقة الكیمیاء الحیویة 

  0بالتغذیة
  

  ) ساعات معتمدة3          (        علم األدویة  0503202
  )0501105 ، 0501104: (المتطلب السابق      

یوجز ھذا المساق أساسیات علم األدویة وعالقة مھنة التمریض في ھذا العلم، كذلك یغطي أھم   
األدویة المستعملة في عالج األمراض المختلفة وعالقة الممرض في إعطاء األدویة ومالحظة 

لمریض وتشمل أدویة الجھاز العصبي الذاتي، أدویة الجھاز عمل األدویة وآثارھا الجانبیة في ا
العصبي المركزي، أدویة القلب واألوعیة الدمویة، مدرات البول، األدویة المضادة للخمج 
واالنتانات، أدویة السرطان، أدویة الغدد  الصماء، أدویة الجھاز الھضمي، أدویة الجھاز 

  0التنفسي والھرمونات الذاتیة الموضعیة
  

  
  ) ساعات معتمدة3        (      علم وظائف األعضاء         0501105

  أو متزامن) 0502105: (  المتطلب السابق      
یشمل المساق وصفًا عامًا لعلم وظائف األعضاء، ویتضمن شرحًا لسوائل الجسم والدم 

الدوران والقلب :  كما یصف وظائف األجھزة التالیة0وفسیولوجیا األعصاب والعضالت
 ویختتم بشرح وظائف 0فسي والھضمي والبولي والتناسلي باإلضافة إلى الغدد الصماءوالتن

الجھاز العصبي المركزي بشقیھ الحسي والحركي والجھاز العصبي الذاتي بشقیھ الودي 
  0 كما یتم اإلشارة إلى بعض التطبیقات السریریة عندما یكون ذلك مالئمًا0ونظیر الودي

  
  ) ساعات معتمدة3       (                 علم التشریح  0502105

  )ال یوجد: (المتطلب السابق      
یھدف ھذا المساق إلى التعرف على التركیب الطبیعي لجسم اإلنسان وآلیة عملھ ویشمل ھذا 

  0دراسة تركیب الخلیة واألنسجة األساسیة لجسم اإلنسان وكذلك جمیع أجھزة جسم االنسان
  

  ) ساعات معتمدة3       (               علم األحیاء الدقیقة  0504201
  )0304101: (المتطلب السابق      

تشمل المادة مقدمة عامة عن المیكروبات بأنواعھا المختلفة من فیروسات وبكتیریا وفطریات 
وطفیلیات، ومدى انتشارھا عند اإلنسان والطبیعة، وكیفیة مقاومة جھاز مناعة اإلنسان 

ة دراسة أھم أنواع المیكروبات الممرضة لإلنسان  كما وتشمل الماد0للعدوى بالمیكروبات
 0وأعراضھا المرضیة الھامة، وطرائق تشخیصھا في المختبر، ووسائل الوقایة والعالج

وتتضمن المادة انتشار العدوى بالمیكروبات داخل المستشفى وإجراءات منع العدوى في 
المستشفیات وطرائق التعقیم والتطھیر

  
  ) ساعات معتمدة3        (    یقیة لطلبة التمریضلتغذیة التطبا  0603232

  أو متزامن) 0702234: (المتطلب السابق      
األساسیات المتعلقة بالعناصر الغذائیة والطاقة الغذائیة من حیث الھضم واالمتصاص 
والتمثیل الغذائي والوظائف الحیویة والمصادر الغذائیة وأمراض سوء التغذیة واحتیاجات 

حل الحیاة المختلفة، طرق تقییم الوضع التغذوي واسس تكوین الوجبات اإلنسان في مرا
الصحیة وتخطیط البرامج الغذائیة والتثقیف واإلرشاد التغذوي واستعمال الغذاء والحمیات 
في معالجة وتدبیر بعض األمراض الشائعة وأمراض العصر التي تصیب أجھزة الجسم 

  المختلفة
  
  
  


