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 2012-2011الخطة اإلسترشادية لطلبة كلية التمريض عام 
 السنة األولى

    الفصل الثاني     الفصل األول 

الساعات  طبيعة المادة اسم المادة رمز المادة
 المعتمدة

الساعات  طبيعة المادة اسم المادة رمز المادة المتطلب السابق
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 0130101 3 متطلب كلية إجباري (2مهارات اللغة االنجليزية ) 0130102 ... 3 متطلب جامعة إجباري (1لعربية )مهارات اللغة ا 9110101

 9240101 3 متطلب كلية إجباري علم األحياء الدقيقة للتمريض  9240214 -- 3 متطلب جامعة إجباري التربية الوطنية 9111101

 9240101 3 متطلب كلية إجباري نظري علم التشريح واألنسجة  9511142 -- 3 جامعة إجباري متطلب (1اللغة االنجليزية )مهارات  0130101

 9240101 3 متطلب كلية إجباري علم وظائف االعضاء للتمريض  9511145 ... 3 متطلب كلية إجباري ( 1الكيمياء العامة ) 9212101

 9511142 1 متطلب كلية إجباري علم التشريح واألنسجة عملي 9511147 ... 3 متطلب كلية إجباري (1) العامةبيولوجيا ال 9240101

 -- 3 متطلب جامعة اختياري   ... 3 متطلب جامعة اجباري  علوم عسكرية  

   18     16  

 السنة الثانية

    الفصل الثاني     الفصل األول 

الساعات  طبيعة المادة اسم المادة رمز المادة
 المعتمدة

الساعات  طبيعة المادة اسم المادة رمز المادة ابقالمتطلب الس
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 0911210 3 متطلب تخصص اجباري التقييم السريري/نظري 0911212 9212101 2 متطلب كلية  الكيمياء الحيوية للتمريض 9240249

 0911212متزامن مع  2 متطلب تخصص اجباري التقييم السريري/عملي  0911218 9511145 3 متطلب تخصص إجباري علم األمراض الوظيفي للتمريض 0511261
  0911210 3 متطلب تخصص اجباري تمريض بالغين/نظري  0911219 9240249 3 متطلب تخصص إجباري علم األدوية للتمريض 0530271

 9511145 3 متطلب تخصص اجباري أساسيات التمريض/نظري  0911210
 

 متزامن مع 3 متطلب تخصص اجباري ملي تمريض بالغين/ع 0911216
0911219  

متزامن مع   3 متطلب تخصص إجباري  أساسيات التمريض/عملي  0911215
0911210 

 -- 2 متطلب تخصص إجباري نمو وتطور االنسان 0910228

مهارات االتصال والتثقيف  0910245  3 متطلب جامعة اختياري  
 الصحي 

 0130102 3 متطلب تخصص إجباري
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 السنة الثالثة

    الفصل الثاني     الفصل األول 

الساعات  طبيعة المادة اسم المادة رمز المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة طبيعة المادة اسم المادة رمز المادة المتطلب السابق

+  0910327 3 متطلب تخصص إجباري تمريض صحة المجتمع نظري 0910435 --- 3 متطلب تخصص اجباري مبادئ االحصاء واالحتماالت  9250231
0910325  

متزامن مع  3 متطلب تخصص إجباري تمريض صحة المجتمع/عملي  0910436 --- 2 متطلب تخصص إجباري التغذية السريرية 0910324
0910435 

اتجاهات وأخالقيات مهنة  0910341 0911219 3 تطلب تخصص إجباريم تمريض صحة االمومة والطفولة/نظري 0910327
 التمريض

 0911210 2 متطلب تخصص اجباري

تمريض الصحة النفسية/  0910342 0910327متزامن مع  3 متطلب تخصص إجباري تمريض صحة االمومة والطفولة/عملي 0910323
 نظري

  0910245 3 متطلب تخصص إجباري

تمريض الصحة النفسية/  0910343 0911219 + 0911212 3 متطلب تخصص إجباري ال/ نظريتمريض األطف 0910325
 عملي

متزامن مع  3 متطلب تخصص إجباري
0910342 

  3 متطلب جامعة اختياري   0910325متزامن مع  3 متطلب تخصص إجباري تمريض األطفال/عملي 0910326
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 السنة الرابعة

    الفصل الثاني     ولالفصل األ 

الساعات  طبيعة المادة اسم المادة رمز المادة
 المعتمدة

الساعات  طبيعة المادة اسم المادة رمز المادة المتطلب السابق
 المعتمدة

 المتطلب السابق

تمريض االسعافات األولية  0911411
 والكوارث

 0911219 2 متطلب تخصص إجباري
 

طلب تخصص مت التدريب الميداني 0911415
 إجباري

 ساعات 110 4

تمريض االسعافات االولية  0911412
 والكوارث/عملي

متطلب تخصص  تمريض المسنين 0910431 0911411متزامن مع  1 متطلب تخصص اجباري
 إجباري

3 0911219 

 0911219 3 متطلب تخصص إجباري تمريض العناية الحثيثة/ نظري 0911410
 

متطلب تخصص  تمريض المسنين/عملي 0910432
 إجباري

متزامن مع  2
0910431 

 0911410متزامن مع  3 متطلب تخصص إجباري تمريض العناية الحثيثة/عملي  0911414
 

متطلب تخصص  االدارة في التمريض نظري  0910433
 إجباري

 ساعة 90 2

متطلب تخصص  يض عملي االدارة في التمر  0910434 0210231 3 متطلب تخصص اجباري أساليب البحث العلمي 0910441
 إجباري

متزامن مع  2
0910433 

  3 متطلب جامعة اختياري    3 متطلب جامعة اختياري  
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