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 2016-2015لطلبة كلية التمريض عام  لةالمعد الخطة اإلسترشادية

 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

 1البيولوجيا العامة  3 متطلب تخصص اجباري أساسيات التمريض/نظري 0911111 انجليزي استدراكي 3 متطلب جامعة اجباري (1اللغة االنجليزية ) مهارات 0130101

 + متزامن مع اساسيات التمريض/عملي

 متزامن مع )اساسيات التمريض/نظري( 2 اجباريمتطلب تخصص  أساسيات التمريض/عملي 0911112 ---- 3 متطلب كلية اجباري (1الكيمياء العامة ) 0212101

 (1البيولوجيا العامة ) 3 متطلب كلية اجباري علم التشريح واالنسجة 0511142 ---- 3 متطلب كلية اجباري (1البيولوجيا العامة ) 0240101

االعضاء علم وظائف  0511145 عربي استدراكي 3 متطلب جامعة اجباري (1مهارات اللغة العربية ) 0114101

 للتمريض

 (1البيولوجيا العامة ) 3 متطلب كلية اجباري

 (1الكيمياء العامة ) 2 متطلب كلية اجباري الكيمياء الحيوية للتمريض 0240249  3  متطلب جامعة اجباري 

 (1يزية )مهارات اللغة االنجل 3 متطلب كلية اجباري (2مهارات اللغة االنجليزية ) 0130102  3  متطلب جامعة اجباري 

          

   18     16  

 السنة الثانية

    الفصل الثاني     الفصل األول 

الساعات  طبيعة المادة اسم المادة رمز المادة
 المعتمدة

الساعات  طبيعة المادة اسم المادة رمز المادة المتطلب السابق
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 أساسيات التمريض/نظري 3 خصص اجباريمتطلب ت التقييم السريري/نظري 0911212
 + متزامن مع التقييم السريري/عملي

 علم االمراض الوظيفي للتمريض+ 3 متطلب تخصص اجباري (/نظري2تمريض بالغين ) 0911223

 (/نظري1تمريض بالغين )
 (/عملي2+ متزامن مع تمريض بالغين )

 (/نظري2متزامن مع تمريض بالغين ) 3 متطلب تخصص اجباري (/عملي2تمريض بالغين ) 0911224 امن مع )التقييم السريري/نظري(متز 2 متطلب تخصص اجباري  التقييم السريري/عملي 0911218

 علم التشريح واالنسجة 3 متطلب تخصص اجباري (/نظري1تمريض بالغين ) 0911221

 التقييم السريري/نظريمتزامن مع 

 عملي(/1+ متزامن مع تمريض بالغين )

 الكيمياء الحيوية للتمريض 3 مواد مساندة  علم االدوية للتمريض 0530271

(/عملي1تمريض بالغين ) 0911222  أساسيات التمريض/نظري 3 متطلب تخصص اجباري نمو وتطور االنسان 0910229 (/نظري(1متزامن مع )تمريض بالغين ) 3 متطلب تخصص اجباري 

 الكيمياء الحيوية للتمريض 3 مواد مساندة التغذية السريرية 0910230 علم وظائف االعضاء للتمريض 3 ساندةمواد م علم االمراض الوظيفي للتمريض 0511261

  3  مادة حرة  (1البيولوجيا العامة ) 3 متطلب كلية اجباري علم االحياء الدقيقة للتمريض 0240214
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 السنة الثالثة

    الفصل الثاني     الفصل األول 

الساعات  طبيعة المادة اسم المادة رمز المادة
 المعتمدة

الساعات  طبيعة المادة اسم المادة رمز المادة المتطلب السابق
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 (/نظري2تمريض بالغين) 3 متطلب تخصص اجباري تمريض الصحة النفسية/نظري 0910342+علم االدوية  (/نظري1مريض بالغين )ت 3 متطلب تخصص اجباري تمريض صحة االمومة/نظري091032
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+ متزامن مع تمريض صحة  للتمريض 7

 المومة/عمليا

+ متزامن تمريض الصحة 

 النفسية/عملي

091032

3 

متزامن مع تمريض الصحة  3 متطلب تخصص اجباري تمريض الصحة النفسية/عملي 0910343 متزامن مع تمريض صحة االمومة/نظري 3 متطلب تخصص اجباري تمريض صحة االمومة/عملي

 النفسية/نظري

091032

5 

علم االحياء  (/نظري +1تمريض بالغين ) 3 متطلب تخصص اجباري تمريض االطفال/نظري

 + الدقيقة للتمريض 
 متزامن تمريض االطفال/عملي

 مهارات االتصال والتواصل 0910345

 العالجي واخالقيات المهنة

 (/نظري1)تمريض بالغين  3 متطلب تخصص اجباري

091032

6 

 (/نطري1تمريض بالغين ) 3 متطلب تخصص اجباري تمريض المسنين/نظري 0910431 متزامن مع تمريض االطفال/نظري 3 متطلب تخصص اجباري تمريض االطفال/عملي

تمريض متزامن مع 
 المسنين/عملي

091024

6 

تمريض  متزامن مع 2 متطلب تخصص اجباري تمريض المسنين/عملي 0910432 أساسيات التمريض/نظري 3 متطلب تخصص اجباري التثقيف الصحي

 المسنين/نظري

  3  مادة حرة      

   15     17  

 



 2016-10-12عدلت الخطة بتاريخ 

 

3  

 

 

 

 السنة الرابعة

    الفصل الثاني     الفصل األول 

الساعات  طبيعة المادة اسم المادة رمز المادة

 المعتمدة

الساعات  ادةطبيعة الم اسم المادة رمز المادة المتطلب السابق

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 +  (/نظري2تمريض بالغين ) 3 متطلب تخصص اجباري تمريض العناية الحثيثة/نظري 0911410

 التغذية السريرية

+ متزامن مع تمريض العناية 
 الحثيثة/عملي

متطلب تخصص  تمريض صحة المجتمع/نظري 0910435

 اجباري 

 (/نظري2تمريض بالغين ) 3

  متزامن مع

 تمريض صحة المجتمع/عملي

متزامن مع تمريض العناية  3 متطلب تخصص اجباري تمريض العناية الحثيثة/عملي 0911414

 الحثيثة/نظري(

متطلب تخصص  تمريض صحة المجتمع/عملي 0910436

 اجباري

متزامن مع تمريض صحة  3

 المجتمع/نظري

واالحصاء  أساليب البحث العلمي 0910447

 الحيوي 

متطلب تخصص  التدريب الميداني 0911415 (/نظري2تمريض بالغين ) 3 خصص اجباريمتطلب ت

 اجباري

 تمريض العناية الحثيثة/نظري+ 4

أساليب البحث العلمي واالحصاء 

 الحيوي

  3  مادة حرة  (/نظري2تمريض بالغين ) 3 متطلب تخصص اجباري االدارة في التمريض 0910437

       3  مادة حرة  

       3  حرةمادة  
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