
 اخلطة الدراسية لتخصص البكالوريوس يف التمريض                                                                                                 ياجامعة فيالدلف 

    ساعة معتمدة(    132)                                                                                                                                         2018/2019 

         

 وتشمل: ساعة معتمدة( 27)متطلبات الجامعة أوال: 

 : ساعة معتمدة( 15) متطلبات الجامعة اإلجبارية . أ
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعة معتمدة(:  20انياً: متطلبات الكلية )ث
 

 

 المادة اسم المادة رقم
ساعات 

 معتمدة

المتطلب 

 السابق

 0911221 3 تمريض الطوارئ 0910219

 --- 3 العامة للعلوم الصحية الكيمياء 0212109

 --- 3 البيولوجيا العامة للعلوم الصحية 0240110

 0240110 3 علم االحياء الدقيقة للتمريض  0240214

 0212109 2 الكيمياء الحيوية للتمريض 0240249

 للتمريض علم التشريح واألنسجة 0910142
3 

 
0240110 

 0240110 3 علم وظائف األعضاء للتمريض 0910145
 

 ساعة معتمدة(:  85تخصص )الثالثا: متطلبات 

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

 اسم المادة المادة رقم
ساعات 

 معتمدة

المتطلب 

 السابق

 0911111 3 نمو وتطور االنسان 0910229

 0911111 3 لتثقيف الصحيا 0910246

0910345 
العالجي  مهارات االتصال والتواصل

 واخالقيات المهنة
3 0911221 

 0911223 3 اإلدارة في التمريض 0910437

 0911223 3 واالحصاء الحيوي أساليب البحث العلمي 0910447
 

سووواعة   61عملووو)  )الشوووق الساسوووية  ات االتمريضوووية العلووووم الموووواد  .ب

 معتمدة(:
 

 المادة رقم

 
 اسم المادة

ساعات 

 معتمدة
 المتطلب السابق 

 3 نظري/أساسيات التمريض 0911111
0240110 

 0911112+متزامن مع 

 0911111متزامن مع  2 أساسيات التمريض/عملي 0911112

 3 /نظريالتقييم السريري 0911212
0911111 

 0911218+متزامن مع 

 0911212امن مع متز 2 التقييم السريري/عملي 0911218

 3 (/نظري1) تمريض بالغين 0911221

0910142 

 +0911212متزامن مع 
 0911222متزامن مع 

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

 3 (/نظري2تمريض بالغين ) 0911223
0911221 + 0910261 

 0911224متزامن مع  

 0911223 عمتزامن م 3 (/عملي2تمريض بالغين ) 0911224

0910327 
تمريض صحة 

 /نظرياألمومة
3 

0911221+0910270 + 
 0910323متزامن مع 

0910323 
تمريض صحة األمومة/ 

 عملي
 0910327متزامن مع  3

 3 تمريض األطفال/نظري 0910325
0911221+ 0240214 

 0910326متزامن مع 

 0910325متزامن مع  3 تمريض األطفال/عملي 0910326

0910342 
مريض الصحة ت

 /نظريالنفسية
3 

0911223 + 

 0910343متزامن مع 

0910343 
تمريض الصحة النفسية/ 

 عملي
 0910342متزامن مع  3

 3 /نظريتمريض المسنين 0910431
0911221 + 

 0910432متزامن مع 

 0910431 متزامن مع 2 تمريض المسنين/عملي 0910432

0911410 
تمريض العناية 

 /نظريالحثيثة
3 

0911223+ 0910230  

 0911414متزامن مع 

0911414 
تمريض العناية 

 الحثيثة/عملي
 0911410متزامن مع  3

0910435 
تمريض صحة 

 /نظريالمجتمع
3 

0911223  + 

 0910436متزامن مع 

0910436 
تمريض صحة 
 المجتمع/عملي

 0910435متزامن مع  3

 0910447+0911410 4 /التمريضالتدريب الميداني 0911415
 

 

 ساعة معتمدة(: 9. المواد المساندة )ج

 المادة اسم المادة رقم
ساعات 

 معتمدة
 المتطلب السابق

 0910145 3 علم األمراض الوظيفي للتمريض 0910261

 3 علم األدوية للتمريض  0910270
سابق أو  0240249

 متزامن

 0240249 3 التغذية السريرية 0910230

 

 رقم المادة
 اسم المادة

ساعة 

 معتمدة

متطلب 

 سابق

 (  ساعة معتمدة15المجال األول / متطلبات الجامعة اإلجبارية  ) 

 0114099 3 (1مهارات اللغة العربية  ) 0114101

 ---- 3 علوم عسكرية  0111100

 ---- 3      التربية الوطنية    0111101

 0130099 3 (1يزية )مهارات اللغة اإلنجل 0130101

 0130101 3 (2مهارات اللغة االنجليزية ) 0130102
 - 0 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0111000

 ساعة معتمدة (  12متطلبات الجامعة االختيارية )ب . 

 --- 3 مقدمة في علم النفس 0111112

 --- 3 الفكر والحضارة االنسانية  0111133

 --- 3 (1مهارات لغوية ) 0140111

 --- 3 (2مهارات لغوية ) 0140112

 --- 3 الثقافة البيئية  0240152

 --- 3 مقدمة في ادارة المشاريع 0330111

 --- 3 حقوق االنسان 0420140

 --- 3 الثقافة القانونية 0420143

 --- 3 الريادية واالبداع 0610230

0731102 
مهاااااارات اسااااات دام  ااااابكات 

 التواصل االجتماعي
3 --- 

 --- 3 مهارات االتصال والتواصل 7801010

 --- 3 الثقافة الصحية* 0910102
 

 *ال يحق لطلبة الكلية دراسة هذه المادة.

 

يتوجوووب علووو  جميوووا الطلبوووة التفووودم ل متحوووا  اووو) الل وووة العربيوووة والل وووة 

االنجليزية ومهارات الحاسوب وعل  الطالوب الوذي يخ وق او) النجواا بهوذا 

%( أ  يجتاز بنجواا الموادة االسوتدرا ية التو) أخ وق 50 االمتحا  )أقل من

 ايها.


