
 الخطة الدراسية لتخصص البكالوريوس في التمريض                     /الخطة المقترحة                                         جامعة فيالدلفيا          
    ساعة معتمدة(    132)                                                                                                                                           2015/2016    

         

 وتشمل: ساعة معتمدة( 27)متطلبات الجامعة أوال: 

 : ساعة معتمدة( 12) متطلبات الجامعة اإلجبارية . أ

 

 

 
 

 

 

 

 ساعة معتمدة(:  20ثانياً: متطلبات الكلية )
 

 المادة اسم المادة رقم
ساعات 

 معتمدة
 المتطلب السابق

 0130101 3 (2مهارات اللغة االنجليزية ) 0130102

 --- 3 (1الكيمياء العامة ) 0212101

 --- 3 (1البيولوجيا العامة ) 0240101

 0240101 3 علم االحياء الدقيقة للتمريض  0240214

 0212101 2 الكيمياء الحيوية للتمريض 0240249

 علم التشريح واألنسجة 0511142
3 

 
0240101 

 0240101 3 علم وظائف األعضاء للتمريض 0511145

 

 :ساعة معتمدة(  85) تخصصالثالثا: متطلبات 

 ساعة معتمدة(: 15ظرية )الن ساسيةاال تمريضيةالعلوم المواد  .أ

 اسم المادة المادة رقم
ساعات 

 معتمدة
 المتطلب السابق

0910229 
 نمو وتطور االنسان

 
3 0911111 

0910246 
 التثقيف الصحي

 
3 0911111 

0910345 
 مهارات االتصال والتواصل

 العالجي واخالقيات المهنة
3 0911221 

0910437 
 اإلدارة في التمريض

 
3 0911223 

0910447 

 أساليب البحث العلمي

 واالحصاء الحيوي
 

3 0911223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعة معتمدة(:  61عملي  )الشق الساسية ذات االتمريضية العلوم المواد  .ب

 المادة رقم

 
 اسم المادة

ساعات 

 معتمدة
 السابق المتطلب 

 3 نظري/أساسيات التمريض 0911111
0240101 

 0911112+متزامن مع 

 0911111متزامن مع  2 أساسيات التمريض/عملي 0911112

 3 /نظريالتقييم السريري 0911212
0911111 

 0911218+متزامن مع 

 0911212متزامن مع  2 التقييم السريري/عملي 0911218

 3 (/نظري1) تمريض بالغين 0911221

0511142+ 

 + 0911212 متزامن مع

 0911222متزامن مع 

 0911221 متزامن مع 3 / عملي(1) تمريض بالغين 0911222

 3 (/نظري2تمريض بالغين ) 0911223
0911221 + 0511261 

 0911224متزامن مع  

 0911223 متزامن مع 3 (/عملي2تمريض بالغين ) 0911224

 3 /نظريتمريض صحة األمومة 0910327
0911221+0530271 + 

 0910323متزامن مع 

 0910327متزامن مع  3 تمريض صحة األمومة/ عملي 0910323

 3 تمريض األطفال/نظري 0910325
0911221+ 0240214 

 0910326متزامن مع 

 0910325متزامن مع  3 تمريض األطفال/عملي 0910326

 3 /نظريتمريض الصحة النفسية 0910342
0911223 + 

 0910343مع متزامن 

 0910342متزامن مع  3 تمريض الصحة النفسية/ عملي 0910343

 3 /نظريتمريض المسنين 0910431
0911221 + 

 0910432متزامن مع 

 0910431 متزامن مع 2 تمريض المسنين/عملي 0910432

 3 /نظريتمريض العناية الحثيثة 0911410
0911223+ 0910230  

 0911414متزامن مع 

 0911410متزامن مع  3 مريض العناية الحثيثة/عمليت 0911414

 3 /نظريتمريض صحة المجتمع 0910435
0911223  + 

 0910436متزامن مع 

 0910435متزامن مع  3 تمريض صحة المجتمع/عملي 0910436

 0910447+0911410 4 التدريب الميداني 0911415
 

 ساعة معتمدة(: 9. المواد المساندة )ج

 المادة ماس المادة رقم
ساعات 

 معتمدة
 المتطلب السابق

 0511145 3 علم األمراض الوظيفي للتمريض 0511261

 0240249 3 علم األدوية للتمريض  0530271

 0240249 3 التغذية السريرية 0910230

 

 رقم المادة
 م المادةاس

 متطلب سابق ساعة معتمدة

 (  ساعة معتمدة12المجال األول / متطلبات الجامعة اإلجبارية  ) 

 0114099 3 (1مهارات اللغة العربية  ) 0114101

 ---- 3 علوم عسكرية  0111100

 ---- 3      التربية الوطنية    0111101

 0130099 3 (1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130101

 ساعة معتمدة (  15ب . متطلبات الجامعة االختيارية )

( ساعة من المجاالت التالية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد 15يدرس الطالب )

 أقصى مادتين من كل مجال:

 ( ساعات معتمدة6-3المجال الثاني / العلوم اإلنسانية من ) 

 0114101 3 (2مهارات اللغة العربية ) 0114102

 0130102 3 (3مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130103

 ---- 3 (1مهارات اللغة الفرنسية ) 0140101

 ---- 3 (1)لغة أجنبية إيطالي  0140104

 0140104 3 (2لغة أجنبية ايطالي ) 0140105

 ---- 3 (1)لغة أجنبية عبري  0140106

 ---- 3 (1مهارات اللغة الصينية ) 0140109

 0140109 3 (2ت اللغة الصينية )مهارا 0140110

 ( ساعات معتمدة6-3المجال الثالث / العلوم االجتماعية واالقتصادية من ) 

 ---- 3 مقدمة في علم االجتماع 0111111

 ---- 3 مقدمة في علم النفس 0111112

 ---- 3 (1الفكر والحضارة اإلنسانية ) 0111133

 ---- 3 وسائل االتصال والمجتمع 0111142

 --- 3 ثقافة التنمية 0115255

 ---- 3 حقوق االنسان 0420140

 ---- 3 الثقافة القانونية  0420143

 ( ساعات معتمدة6-3المجال الرابع / العلوم والتكنولوجيا والزراعة من ) 

 ---- 3 مهارات ادارة المشاريع 0371111

 ---- 3 مهارات استخدام مواقع التواصل االجتماعي 0731101

 0750099 3 مهارات حاسوب 0761111
 

 

مهببارات اللغببة العربيببة واللغببة االنجليزيببة ولإلمتحبباف  ببي علببى جميببع الطلبببة الت ببدم يتوجببب 

أف يجتببا  %( 50)أقببل مببن  يخفببق  ببي النجببا  بهبب ا االمتحبباف يالحاسببوب وعلببى الطالببب البب 

 التي أخفق  يها. ةاالستدراكيالمادة بنجا  


