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 الةمسار الرسالرعاية الحثيثة / في التمريض السريري
 

 :أحكام وشروط عامة :  أوال 
 .ت العليا النافذةتتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج الدراسا .0
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 .أو في التعليم والتدريب في التخصص المطلوب سسات الصحية الخدماتيةالخبرة العملية لمدة سنة في المؤ - 
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 - - 0 0 األساليب اإلحصائية في البحث الصحي  7073037
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 :وصف المواد
 
 (ساعات معتمدة 6)آداب وأدوار :  التمريض التخصصي (1010022)

مزززريض تززز ود هزززاد المزززادة الطلبزززة بالمعلومزززات المتقدمزززة حزززول أدوار الممزززرض المتخصززز  وانعكاسزززات ممارسزززة الت
المتقزززدم وأثزززرد فزززي تطزززور مهنزززة التمزززريض فزززي مجزززال الرعايزززة التخصصزززية ودورد فزززي وضززز  أو تحزززديث أو تغييزززر 

وتركزز  المززادة علززا دور الممززرض فززي الززدفام عززو حقززوق المززريض وتنززاقق بعززض المسززائل المتعلقززة .  السياسززات
ة وتززوفر دلززيال  ذتخززاا القززرارات بززاختالا الثقافززات واألدبيززات التززي تواجززي الممززرض فززي مجززال الرعايززة التخصصززي

 . األدبية المناسبة 
 
 (ساعة معتمدة 2)مهارات التقييم الصحي  (1012020)

تزز ود هززاد المززادة الطلبززة بالمعلومززات والمهززارات المتخصصززة للقيززام بززالتقييم الصززحي اللززامل للفززرد ضززمو العائلززة 
.  دامها فززي الوصززول الززا التلززخي  التمريضززيوالمجتمزز  وتززدويو التززاريض المرضززي ونتززائا التقيززيم الصززحي واسززتخ

وكززالت تهززدا المززادة مززو خززالل الجزز   العملززي الززا تززدريب الطلبززة علززا تقيززيم األفززراد صززحيا  لتحديززد احتياجزززاتهم 
 .للوصول الا التلخي  التمريضي وتخطيط الرعاية التمريضية المناسبة 

 
 (ساعات معتمدة 6( )0)تمريض الرعاية الحثيثة  ( 1012022)
       (7070001)المتطلب السابق   

ت ود هاد المادة بجانبيها النظري والعملي الطلبة بالمعارا والمهزارات المتقدمزة وتسزاعدهم علزا تكزويو اذتجاهزات 
كمزا تركز  المزادة   7الال مة لتقديم رعاية لزاملة ومكثفزة للمزريض الزاي يعزاني مزو حالزة صزحية حرجزة أو متقدمزة 

اسزززتخدام العمليزززة التمريضزززية ك طزززار عملزززي لتقزززديم الرعايزززة التمريضزززية ب قزززل مخزززاطر أو علزززا تمكزززيو الطلبزززة مزززو 
وتسززاعد المززادة الطلبززة علززا استكلززاا  7نة ، وضززمو األنمززاط الصززحية الفسززيولوجية زمضززاعفات أو اعاقززات ممكزز

 .متطورة ولاملة المراج  والدراسات العلمية واستخدام نتائا البحث العلمي في تقديم رعاية تمريضية مستحدثة و 
 
 (ساعات معتمدة 6(   )2)تمريض الرعاية الحثيثة  (1012026)

 (7070000)المتطلب السابق                    
تزز ود هززاد المززادة بجانبيهززا النظززري والعملززي الطلبززة بالمعرفززة المتقدمززة واذتجاهززات والمهززارات التززي يحتاجهززا لتززوفير 

وتركزز  علزززا تجهيزز  أعزززداد الطلبززة للزززتمكو مززو مسزززاعدة . حززاذت الحثيثزززة الرعايززة التمريضزززية اللززاملة لمرضزززا ال
تسزتخدم العمليزة التمريضزية .  المريض وأسرتي في التكيا م  حاذتهم وتحقيق أقصا مستويات الرعايزة الصزحية 

بزة علززا وتسززاعد هزاد المززادة الطل.  ك طزار لتززوفير الرعايزة التمريضززية لألفزراد ضززمو األنمزاط النفسززية واذجتماعيزة 
وتتضزمو المزادة . البحث في المصادر العلمية واستخدام نتائا البحوث في توفير رعاية تمريضية محدثزة ومناسزبة 

 .تدريبا سريريا مكثفا في وحدات الرعاية الحثيثة المتخصصة لتطبيق ما تم تعلمي في المادة النظرية 
 
 
 
 

 (ساعات معتمدة 6)تمريض الطوارئ والكوارث   (1012020)



  

 ود هاد المادة بجانبيها النظري والعملي الطلبة بالمعرفزة واألسزاليب العلميزة المتقدمزة والمهزارات السزريرية الال مزة ت
وتتنزاول المزادة جوانزب هامزة .  لتقديم الرعاية التمريضية اآلمنة والفورية للمصاب أثنا  الكوارث والحاذت الطارئة 

راحزززل الكزززوارث والرعايزززة الفوريزززة ،  وتفاعزززل المصزززاب مززز  الحالزززة تلزززمل مبزززادئ اإلسزززعاا الفزززوري للكزززوارث ،  وم
الطارئززة ،  وتخطززيط الرعايززة التمريضززية المتقدمززة أثنززا  وبعززد الكززوارث ،  والقضززايا الفنيززة والقانونيززة المتعلقززة بززدور 

 . الممرض في تقديم الرعاية للمصاب في أي موقا طارئ 
 

 (دةساعات معتم 6)  التمريض السريري (1012020)
 (7070003)المتطلب السابق                    

خززالل الفصززل الدراسززي النهززائي فززي المستلززفيات المعتمززدة مززو " تخصصززيا" سززريريا" تزز ود هززاد المززادة الطلبززة تززدريبا
تقزززديم الرعايزززة التمريضزززية المتخصصزززة والمتقدمزززة للمزززريض تحزززت اإللزززراا  يتضزززمو هزززاا التزززدريب 7قبزززل الكليزززة

. لززا وحززدات الرعايززة الحثيثززة المختلفززة أو أقسززام الباطنيززة والجراحززة فززي المستلززفيات المعتمززدةاألكززاديمي فززي مخت
وخالل هزاا التزدريب تتزوافر الفرصزة للطالزب ذسزتخدام حصزيلة المعرفزة العلميزة والمهزارات التزي اكتسزبها فزي تقزديم 

 . الرعاية التمريضية المتخصصة 
 

 ( ساعات معتمدة 6) طبيقاتهاتطور النظريات التمريضية وت   (1016021)
ت ود هاد المادة الطلبة بالمعلومات المتخصصة حول نل ة وتطور نمااج ونظريات التمزريض الحديثزة مز  التركيز  

النقد التحليلي ألساليب ممارسة مهنة التمريض والنظريات المتبعة في الت ، بهدا تحديد الملكالت العمليزة  علا
 .لنظريات التمريضية المناسبة ومحاولة حلها مو خالل تطبيق ا

 

 ( معتمدة ةساع 2)منهجية البحث في التمريض    (1016020)
تززز ود هزززاد المزززادة الطلبزززة بالمعرفزززة المتقدمزززة ب سزززاليب البحزززث العلمزززي وأنواعهزززا المختلفزززة مزززو حيزززث خصائصزززها 

 كقاعزدة لتطزوير المعرفزة مزيوكالت ايجابياتهزا وسزلبياتها ،  وتركز  علزا أهميزة اسزتخدام البحزث العل  واستخداماتها

التمريضية ،  وتتيح هاد المادة الفرصة للطلبة لتطبيق أسس ومبادئ البحث العلمي مو خزالل تصزميم ملزروعات 
 .بحثية كل في مجال تخصصي 

 

 (معتمدة ةساع 2)األساليب اإلحصائية في البحث الصحي   (1016061)
  أكثززر أنززوام التحليززل اإلحصززائي اسززتخداما فززي الحقززل يزز ود هززاا المسززاق الطلبززة بالمعرفززة حززول طبيعززة وخصززائ

الصحي بلكل عام والتمريض بلكل خا ،  مثزل الوصزا اإلحصزائي،  معامزل اذرتبزاط،  معادلزة انحزدر الخزط 
كمزا سيكتسزب الطلبزة المهزارة والمعرفزة .  لعاملي،  وطرائزق التحقزق مزو الفرضزيات اإلحصزائيةالتحليل ا  المستقيم،

 .ا الحاسوب اإلحصائية بحيث يتمكنوا مو ادخال البيانات وتحليلها وقرا ة نواتجها في استخدام برام
 

 (ساعات معتمدة 6)التعليم والتدريب في التمريض  (  1010062)      
ألدوار المتقدمززة للممززرض تزز ود هززاد المززادة الطلبززة بالمعرفززة الال مززة للقيززام بززدور المززدرب والمثقززا الصززحي ك حززد ا

عمل هاد المادة علا اتاحزة الفرصزة للطلبزة لتحضزير وتصزميم خطزط تدريبيزة اات العالقزة بالحاجزات وت.  القانوني
التعليميززة لمرضززا أقسززام الرعايززة الحثيثززة وأسززرهم ،  وكززالت تززدريب وتعلززيم الكززوادر التمريضززية األخززر  فززي مجززال 

ليزة التعليميززة عنزد اعززداد هززاد الرعايزة السززريرية التخصصزية مزز  التركيزز  علزا لززمولية الخطزط لجميزز  عناصززر العم
 .البراما 

 
 
 



  

 (ساعات معتمدة 6)  التغيرات الصحية الوظيفية (1012023) 
تزز ود هززاد المززادة الطلبززة بالمعلومززات المتقدمززة فززي علززم الفسززيولوجيا وتركزز  علززا آليززة حززدوث األمززراض التززي يززنجم 

اآلليززات المعاوضززة التززي تقززوم بهززا أجهزز ة وتبحززث المززادة عززو . عنهززا اعززتالل فززي وظززائا أجهزز ة اإلنسززاو الطبيعيززة
الجسم جميعا  لمواجهة أي خلل قد يغير مو استتباب الوسط الداخلي، وتناقق الطزرق والوسزائل المختلفزة المسزئولة 

 . عو اعادة هاا الوسط الا وضعي الطبيعي 
 
 (ساعات معتمدة 6)  اإلدارة والقيادة في التمريض   (1010066)

نبيهززا النظززري والعملززي الطلبززة بالمعلومززات التززي تسززاعد علززا تحضززير قيززادات تمريضززية قززادرة تزز ود هززاد المززادة بجا
في النظزام " حيويا" علا العمل في مختلا المؤسسات الصحية ،  وتوفر دراسة لاملة لدائرة التمريض كونها ج  ا

وتعطي المزادة .  ار المتقدمة الصحي متعدد الجوانب وسلوكيات اإلدارييو في التمريض أثنا  ممارستهم لهاد األدو 
وتتطزرق لبحزث .  بيقاتهزا العمليزة فزي مجزال التمزريضلمحة عامة عو النظريات والمنهجيات اإلداريزة والقياديزة وتط

كمزا تصزا دور الممزارس المتقزدم فزي تسزويق  7بعض لؤوو اإلدارة المالية ولؤوو العامليو وسبل تحسيو الجزودة
 . فيها الخدمات اذستلارية الخدمات التمريضية التخصصية بما 

 
 (ساعات معتمدة 6)  لسريرياعلم األدوية ( 1016010)

 للفسزززيولوجيا مختصزززرا وصزززفا الموضزززوم يتضزززمو اإلنسزززاو، علزززا لألدويزززة السزززريرية التطبيقزززات المزززادة هزززاد تتنزززاول
 ألدويزززززةا عمززززل ميكانيكيززززة لززززر  كزززززالت سززززيتم. لززززائعة طبيززززة لملزززززاكل الدوائيززززة والمعالجززززة والتلززززخي  المرضززززية

 والدراسزززات التجززارب أنزززوام لززر  سزززيتم الززت الزززا باإلضززافة الدوائيزززة التززداخالت وكزززالت ومضززاعفاتها واسززتعماذتها
 .األخالقي وبعدها اإلنساو علا الدوائية

 
 (ساعات معتمدة 6)تمريض الرعاية الحثيثة لألطفال   ( 1016022)

المعتمزدة علزا احزدث مزا تزم التوصزل  رفزة العلميزة والمهزاراتت ود هاد المادة بجانبيها النظري والعملي الطلبزة بالمع
اليززي فززي علززوم التمززريض و العلززوم األخززر  لتقززديم الرعايززة التمريضززية المتخصصززة واللززاملة لألطفززال المحتززاجيو 

ويركزز  الجانززب العملززي علززا تهيئززة الطالززب لتقززديم الرعايززة . ولغايززة فتززرة المراهقززة لرعايززة حثيثززة مززو مرحلززة الززوذدة
لتمريضية الحثيثة باستخدام العملية التمريضية مز  التركيز  علزا األنمزاط الصزحية الوظيفيزة والنفسزية واذجتماعيزة ا

 وبملاركة المريض وعائلتي 
 
 (ساعات معتمدة 6)  مقدمة في الرعاية التلطيفية   (1012020)

ويوس  هزاا المسزاق مزدارت . ة التلطيفيةالماجستير بالمفاهيم والمبادئ األساسية في الرعاي يّعرا هاا المساق طلبة
كمززا سزززيتم . الطلبززة حززول الجوانززب الفلسززفية والنظريززات واألدلززة المثبتززة علميزززا فززي حقززل الرعايززة التلطيفيززة اللززاملة

التركيززز  علزززا مسزززاعدة الطلبزززة فزززي تقزززديم الرعايزززة اللزززاملة لتلببيزززة اذحتياجزززات الفسزززيولجية والنفسزززية واذجتماعيزززة 
المفزززاهيم والمبزززادئ األساسزززية فزززي مجزززال الرعايزززة التلطيفيزززة  وسزززيتم مناقلزززة . حيزززة لألفزززراد وعزززائالتهموالثقافيزززة والرو 

 .كمفهوم المعاناة والراحة وحفظ الكرامة

. 
 
 
 
 (ساعات معتمدة 6)أخالقية سياسات وقضايا : الرعاية التلطيفية   (6101206)



  

فيززة لألفززراد الززايو يعززانوو مززو الملززكالت المرتبطززة يحززدد هززاا المسززاق العالقززات مززا بززيو مخرجززات الرعايززة التلطي
و يهزدا المسزاق الزا توسزي  . ، والمعوقزات التزي تنزتا عنهزا(المستعصزية)باألمراض التي تهدد بقائهم علا الحيزاة 

نطززاق فهزززم الطلبزززة للسياسزززات المتعلقزززة بالرعايزززة التلطيفيزززة والتززي تلزززكلها أنظمزززة مؤسسزززات الرعايزززة الصزززحية علزززا 
كمزززا يقزززدم المسزززاق للطلبزززة نمزززااج عالميزززة لوجهزززة نظزززر دوليزززة بلززز و المناقلزززات (. فزززي األردو)لزززي المسزززتو  المح

األخالقيزززة المعاصزززرة ذسزززيما تلزززت التزززي تتعلزززق بقضزززايا المسزززاواة فزززي الحصزززول علزززا الرعايزززة الصزززحية الفضززززلا 
 .ي الحياةوالملاركة في صن  القرار في الرعاية السريرية المقدمة للمريض في المراحل النهائية ف

 
 (ساعات معتمدة 6)األلم والمعاناة : الرعاية التلطيفية   (0206101)

يقدم هاا المساق دراسزة وافيزة ومتعمقزة عزو كيفيزة معالجزة األلزم واألعزراض المال مزة لألمزراض المسزتعطية لألفزراد 
يعيلززها لألفزززراد الزززايو ويلقزززي المسززاق نظزززرة لززاملة علزززا طرائززق معالجزززة األلززم وتخفيزززا المعانززاة التزززي . وعززائالتهم

، وينززززاقق المسززززاق (المستعصززززية)يعززززانوو مززززو الملززززكالت المرتبطززززة بززززاألمراض التززززي تهززززدد بقززززائهم علززززا الحيززززاة 
اسززتراتيجيات معالجزززة األلزززم الدوائيزززة وةيززر الدوائيزززة آخزززاا باذعتبزززار النزززواحي القانونيززة وفقزززا لمعزززايير جزززودة الرعايزززة 

 .يالصحية الفضلا المقدمة مو الفريق الصح
 

 (ساعات معتمدة 6) البحث النوعي في الرعاية التلطيفية   (2206101)
وقزد صزمم لمسزاعدة الطلبزة علزا اسزتخدام مجموعزة متنوعزة . يعّرا هزاا المسزاق الطلبزة بمنهجيزات البحزث النزوعي

حظززة أي مززو خززالل المال" )المصزادر األوليززة"مزو تقنيززات البحززث العلمززي التززي تتضزمو جمزز  البيانززات النوعيززة مززو 
، ودراسة الظواهر الجديدة التي ذ يمكو دراستها بعمزق مزو ( المبالرة أو اجرا  المقابالت م  األفراد أو المنظمات

 اتالمنهجيزالعديزد مزو وسوا يكتسب الطلبزة المهزارات والخبزرات الال مزة باسزتخدام . خالل اجرا  الدراسات الكمية
ركزز  هززاا المسززاق علززا طرائززق جمزز  البيانززات النوعيززة وتحليلهززا و كمززا ي. النوعيززة وتقنيززات تحليززل البيانززات النوعيززة

 .وتفسيرها
 
 (معتمدة ةساع 2): فيةالتمريض السريري في الرعاية التلطي  (1012029)

 ( 7070037)المتطلب السابق 
سزة يهدا هاا المساق الا اعداد الطالب ليصبح ممرض مؤهزل لديزة المعرفزة المتقدمزة واألدلزة القائمزة علزا الممار 

وقد تم تصميم هاا المساق إلعداد طلبة ماجستير التمريض علا . السريرية في مجال الرعاية التمريضية التلطيفية
: ويتزز لا المسزاق مززو جزز ئيو. المضزي قززدما فزي وتقززديم الخزدمات المبتكززرة فزي ممارسززة الرعايزة التلطيفيززة وتطويرهزا

أمزا الجز   النظزري مزو المسزاق  فيركز  علزا . ئالتهمالنظزري والسزريري، بهزدا تحسزيو نوعيزة الحيزاة للمرضزا وعزا
ممارسة الطالب عملية التقييم المنطقي الدقيق في استعراض المراجز  الحديثزة فزي حقزل الرعايزة التلطيفيزة المتقدمزة 

أمزززا الجززز   العملزززي مزززو المسزززاق  فيهزززدا الزززا امزززداد الطلبزززة بزززالخبرات والمهزززارات السزززريرية اات الصزززلة . وتحليلهزززا
ة التلطيفية المتقدمة، وسيتم استخدام اإلطار الخا  بالعملية التمريضية في أثنزا  تقزديم الرعايزة التمريضزية بالرعاي

 .للمرضا وعائالتهم
 
 
 
 
 
 



  

 
 (.ساعات معتمدة 6: ) معالجة األعراض في الرعاية التلطيفية   (1012061)

 (7070001)المتطلب السابق 
مارسزات الحديثزة والتطزورات السزريرية، ومراجعزة البحزوث العلميزة الحديثزة المساق للطلبة التعرا علا الم ايتيح ها

ويعتمززد المسززاق نهززا الرعايززة اللززاملة قززي تقززديم الرعايززة التمريضززية فززي . فززي مجززال الرعايززة التمريضززية التلطيفيززة
ائعة فززي كمززا سززيتم التركيزز  علززا معالجززة األعززراض الفسززيولوجية اللزز. معالجززة األعززراض كمززا يعّبززر عنهززا المرضززا

الرعاية التلطيفية والقضايا المرتبطة باحتياجات المرضا وعائالتهم والتي تلمل معالجة الضزغوط النفسزية ومراعزاة 
والهدا المنلود هو تحسيو نوعيزة الحيزاة للمرضزا وعزائالتهم مزو عزو طريزق اعزداد ممرضزات . الجوانب الروحية

وفززق التوصززيات المسززتندة الززا أفضززل األدلززة العلميززة وممرضززييو قززادريو علززا تطبيززق خطززة الرعايززة التمريضززية  
 .المتاحة

 

 (ساعات معتمدة 6)  Iالتمريض النفسي   (1010020)
دارة  يلخّ و تَتقييم  خريا ماجستير تمريض الصحة النفسية ليصبح قادرا علا د المادةهّيئ  هات          حاجات وا 

ززو   كمززا وتركزز  هززاد  .تالا ثقافززاتهم وبيئززاتهم و فئززاتهم العمريززةأفززراد المجتمزز  علززا اخززالرعايززة الصززحيةم المختززارةم مم
فززي  األسززر والجماعززاتفززرادم و جعززل الطالززب قززادرا علززا تقززديم رعايززة تمريضززية متخصصززة ومتقدمززة لأل علززاالمززادة 
،  او محور هاد المادة هو اذضطرابات واألمراض النفسية الحادة منها والم منة  .أماكوم الرعاية الصحيةم  مختلا

 ... .ما يتعلق بها مو مسببات وانتلار وفسيولوجيا مرضيةو 
خريجززي برنززاما ماجسززتير تمززريض تززوفير فززر  ل الززاI يهززدا الجزز   العملززي مززو مززادة التمززريض النفسززي المتقززدم

يلزتمل التزدريب .النظرية التي يتم طرحها في الج   النظري مو المادة مفاهيمالتطبيق الصحة النفسية، تمكنهم مو 
والمتقدمة لألفراد والجماعات علا اختالفهم ممو يعزانوو اضزطرابات و  مرافق الرعاية األولية لا مختلاالعملي ع
 . نفسية أمراض 

 
 (ساعات معتمدة 6)II  /التمريض النفسي   (1010020)

 (7071000)المتطلب السابق 
ة لالضززززطرابات عمقززززتم خززززريا ماجسززززتير تمززززريض الصززززحة النفسززززية بدراسززززة د المززززادة الززززا ت ويززززدهززززا تهززززدا      

 علا هاد المادة وينصب تركي . التمريضية المتقدمة الرعاية اطار والت ضمو بالغيو وأسرهملل واألمراض النفسية
وعلزززا كيفيزززة تقييمهزززا والتعامزززل معهزززا والزززت باسزززتخدام منهجيزززة والم منزززة  منهزززا الحزززادة الحزززاذت المرضزززية المتقدمزززة

 .الفريق الصحي النفسيالتلارت في الرعاية الصحية النفسية م  
خريجزي برنزاما ماجسزتير تمزريض تزوفير فزر  ل الزا II يهزدا الجز   العملزي مزو مزادة التمزريض النفسزي المتقزدم 

 .التمريضزية المتقدمززة الرعايززة اطزار النظريزة ضززمو فزاهيمالعملزي المتقززدم للم تطبيززقالصزحة النفسزية، تمكززنهم مزو ال
بيئزات المجتمز  فزي  المتقدمزة الرعايزة الصزحيةالب قادرا علزا تقزديم في هاا المساق علا جعل الط ينصب التركي 

 .المختلفة وبالتعاوو م  الفريق الصحي النفسي
 
 
 
 



  

 
 
 (ساعات معتمدة 6) لسريري التخصصياالتمريض النفسي    (1010023)

 (7071000)المتطلب السابق 
 

بوعية فزي مختلزا أمزاكو التزدريب المعتمزدة تدريب عملي أس ثالث وردياتتتطلب هاد المادة قضا  الطالب       
للطالززب الفرصززة لتطبيززق واسززتخدام د المززادة هززاوتززوفر  .والززت ب لززراا مززو أعضززا  الكليززة المعنيززيو فززي البرنززاما

 .المفاهيم والمهارات النظرية الال مة لتقديم الرعاية النفسية المتقدمة
 
 (ساعات معتمدة 6) باألدلة ندوة الرعاية التمريضية النفسية المقرونة    (1010060)

ل الممارسة ترك  هاد المادة علا اذستعراض الحالي للتمريض بحوث األدبيات والبحوث اذستفادة مو خال
ودراسة ثالثة مجاذت للبحوث سوا تكوو اذختصاصات التي تلمل تفسير واستخدام البحث  المستندة الا األدلة

جر   . ا  بحوثفي ممارسة التمريض، وتقييم للبحوث، وا 
 
 (ساعات معتمدة 6)علم األدوية النفسية    (1010029) 

تركززز  هزززاد المزززادة بجانبيهزززا النظزززري والعملزززي علزززا تعلزززيم الطلبزززة مفزززاهيم علزززم األدويزززة فزززي مجزززال معالجزززة مرضزززا 
 يستطي  الطالب، مو خالل هاد المادة أو يناقق ايجابيات وسلبيات الطرق المختلفزة.النفسية الحاذت التخصصية

رلزادات اعطا هزا وت ثيراتهزا الجانبيزة  إلعطا  الدوا  للمرضا والتعزرا علزا دذئزل اسزتخداماتها، وطزرق عملهزا، وا 
ويركزز  الجزز   العملززي مززو المززادة علززا التطبيززق السززريري .وموانزز  اسززتخدامات األدويززة ودور الممززرض فززي اعطائهززا

 .  لألدوية للمادة النظرية م  التركي  علا المفاهيم التمريضية السريرية
 
 (ساعات معتمدة 6)  األطر النظرية للتمريض النفسي  (1010020)

تبحزززث هزززاد المزززادة فزززي نلززز ة وتطزززور نمزززااج و نظريزززات التمزززريض الحديثزززة وعلزززا األخززز  تلزززت المتعلقزززة        
الززت، بززالمرض النفسززي مزز  التركيزز  علززا النقززد التحليلززي ألسززاليب ممارسززة مهنززة التمززريض والنظريززات المتعبززة فززي 
 بهدا تحديد الملكلة العملية ومحاولة حلها عو طريق اذستراتيجيات لتطبيق النظريات التمريضية المناسبة

 
 (ساعات معتمدة 6)فسيولوجيا التغيرات المرضية النفسية    (1010020)

الل فززي وآليززة حززدوث األمززراض التززي ينلزز  عنهززا اعززتيكمززو تركيزز  هززاد المززادة علززا فسززيولوجية المززرض النفسززي    
كمزا تبحزث المزادة اآلليزات المعوضزة التزي تقزوم بهزا أجهز ة الجسزم جميعزا لمواجهزة .وظائا أجه ة اإلنساو الطبيعيزة

 .أي خلل قد يغير مو استتباب الوسط الداخلي
طززرق والوسززائل المختلفززة المسززئولة عززو اعزززادة الوسززط الززداخلي الززا وضززعي الطبيعززي فززي حالزززة لتنززاقق المززادة ا  

ستبحث هاد المادة جمي  األجه ة بلكل عام م  التركي  علا األجه ة األكثزر تعرضزا لالضزطراب .يالمرض النفس
وتعتبر هاد المزادة .لد  المرضا النفسييو بحيث تتناسب مواضي  هاد المادة م  متطلبات الطلبة النظرية والعملية

ية النفسية بما يساهم فزي رفز  المسزتو  أساسا لبنا  بعض المداخالت التمريضية الضرورية لتقديم الرعاية التمريض
 .الصحي لد  المريض

 
 
 



  

 
 
 (ساعات معتمدة 6) العالج النفسي أنماط وطرائق (7071031) 

يتم التركي  في هاد المادة علا نمااج نظرية معدة ودراستها بلكل متخص  مالئم للممارسزة التمريضزية النفسزية 
اسزززتخدام بعايزززة التمريضزززية النفسزززية لألفزززراد والجماعزززات واألسزززر المتقدمزززة سزززعيا ورا  تحقيزززق أفضزززل نوعيزززة مزززو الر 

كمززا . النظريززات وتحليلهززا و أسززلوب التفكيززر التحليلززي والعلمززي ك طززار عززام ألفضززل رعايززة تمريضززية نفسززية لززاملة
 علا الطرق واألساليب المتقدمة في تقديم العالج النفسي ب لزكالي وتبنزي وتطبيزق هزاد المنهجيزات مزو المادة ترك 

 خالل الممارسة العملية واذتصال المبالر م  المريض النفسي   
 
 (ساعات معتمدة 6)النفسي  ضفي التمريالعالجية مفاهيم التواصل  (7071037) 

وتتطززرق . تركزز  هززاد المززادة علززا تطبيززق نظريززات الرعايززة التمريضززية ونظريززات التواصززل بززيو األفززراد والجماعززات
بدور الممرض النفسي في التواصزل مز  األفزراد والجماعزات والخبزرات المتعلقزة بزالت  المواضي  المتعلقة المادة الا

التواصزل اإلنسززاني وآليززة التواصزل الجمززاعي مززو خززالل المناقلزات والتطبيقززات العمليززة داخزل المختبززر ومززو خززالل 
ا  تواصزل عالجزي وسيتمكو الطالزب كزالت مزو اختبزار قدراتزي التواصزلية وكيفيزة بنز. التعامل المبالر م  المرضا
 .نوعية مو الرعاية النفسية التمريضية المتقدمة ليعود بالفائدة المرجوة وهوا فض
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 الماجستير  الخطة الدراسية لدرجة
 الرعاية الحثيثة مسار الشامل/ في التمريض السريري

 
 :أحكام وشروط عامة :  أوال 

 .تتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة .6

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج  .0
 بكالوريوس في التمريض -
 

 : شروط خاصة:  ثانيًا 

 .الخبرة العملية لمدة سنة في المؤسسات الصحية الخدماتية أو في التعليم والتدريب في التخصص المطلوب- 
 

 :ساعة معتمدة موزعة كما يلي ( 63)تتكون مواد هذه الخطة من :  ثالثًا 

 :معتمدةساعة ( 20) :اإلجبارية مواد. أ

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 لمتطلب السابقا *عملي نظري

 - - 3 3 آداب وأدوار: التمريض التخصصي 7071000

 - - 3 3 تطور النظريات التمريضية وتطبيقاتها  7073007

 - - 0 0 منهجية البحث في التمريض 7073001

 - - 0 0 األساليب اإلحصائية في البحث الصحي  7073037

 - 8 1 0 مهارات التقييم الصحي 7070001

 7070001 8 0 3 (1)يض الرعاية الحثيثة تمر  7070000

 7070000 8 0 3 (0)تمريض الرعاية الحثيثة  7070003

 7070003 11 1 3  لسريريالتمريض ا 7070000

 - - 3 3 التغيرات الصحية الوظيفية 7070001

 

 :يتم اختيارها مما يلي (معتمدة ساعة  02: )االختيارية مواد. ب
اعات الس اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق *عملي نظري

 - - 3 3 التعليم والتدريب في التمريض 7071030

 - - 3 3 اإلدارة والقيادة في التمريض  7071033

 - - 3 3 علم األدوية السريري 7073070

 - 8 0 3 تمريض الرعاية الحثيثة لألطفال 7073000

 - 8 0 3 تمريض الطوارئ والكوارث 7070000

 - - 3 3 األلم والمعاناة :الرعاية التلطيفية 7070031

مفززاهيم التواصززل العالجيززة فززي التمززريض  7071037
 النفسي 

3 3  - -

 .ساعات تدريبية أسبوعيا  ( 8)الساعة المعتمدة الواحدة للمتطلبات العملية تعادل *
 (1012090) االمتحان الشامل .ج



  

  
 :وصف المواد

 

 (ساعات معتمدة 6)آداب وأدوار :  صصيالتمريض التخ (1010022)
تززز ود هزززاد المزززادة الطلبزززة بالمعلومزززات المتقدمزززة حزززول أدوار الممزززرض المتخصززز  وانعكاسزززات ممارسزززة التمزززريض 
المتقزززدم وأثزززرد فزززي تطزززور مهنزززة التمزززريض فزززي مجزززال الرعايزززة التخصصزززية ودورد فزززي وضززز  أو تحزززديث أو تغييزززر 

ض فززي الززدفام عززو حقززوق المززريض وتنززاقق بعززض المسززائل المتعلقززة وتركزز  المززادة علززا دور الممززر .  السياسززات
بززاختالا الثقافززات واألدبيززات التززي تواجززي الممززرض فززي مجززال الرعايززة التخصصززية وتززوفر دلززيال  ذتخززاا القززرارات 

 . األدبية المناسبة 
 

 (ساعة معتمدة 2)مهارات التقييم الصحي  (1012020)
والمهززارات المتخصصززة للقيززام بززالتقييم الصززحي اللززامل للفززرد ضززمو العائلززة تزز ود هززاد المززادة الطلبززة بالمعلومززات 

.  والمجتمزز  وتززدويو التززاريض المرضززي ونتززائا التقيززيم الصززحي واسززتخدامها فززي الوصززول الززا التلززخي  التمريضززي
تهم وكززالت تهززدا المززادة مززو خززالل الجزز   العملززي الززا تززدريب الطلبززة علززا تقيززيم األفززراد صززحيا  لتحديززد احتياجزززا

 .للوصول الا التلخي  التمريضي وتخطيط الرعاية التمريضية المناسبة 
 

 (ساعات معتمدة 6( )0)تمريض الرعاية الحثيثة  ( 1012022)
       (7070001)المتطلب السابق   

هزات ت ود هاد المادة بجانبيها النظري والعملي الطلبة بالمعارا والمهزارات المتقدمزة وتسزاعدهم علزا تكزويو اذتجا
كمزا تركز  المزادة   7الال مة لتقديم رعاية لزاملة ومكثفزة للمزريض الزاي يعزاني مزو حالزة صزحية حرجزة أو متقدمزة 

علزززا تمكزززيو الطلبزززة مزززو اسزززتخدام العمليزززة التمريضزززية ك طزززار عملزززي لتقزززديم الرعايزززة التمريضزززية ب قزززل مخزززاطر أو 
وتسززاعد المززادة الطلبززة علززا استكلززاا  7ة نة ، وضززمو األنمززاط الصززحية الفسززيولوجيزمضززاعفات أو اعاقززات ممكزز

 .المراج  والدراسات العلمية واستخدام نتائا البحث العلمي في تقديم رعاية تمريضية مستحدثة ومتطورة ولاملة 
 

 (ساعات معتمدة 6(   )2)تمريض الرعاية الحثيثة  (1012026)
 (7070000)المتطلب السابق                    
جانبيهززا النظززري والعملززي الطلبززة بالمعرفززة المتقدمززة واذتجاهززات والمهززارات التززي يحتاجهززا لتززوفير تزز ود هززاد المززادة ب

وتركزز  علزززا تجهيزز  أعزززداد الطلبززة للزززتمكو مززو مسزززاعدة . الرعايززة التمريضزززية اللززاملة لمرضزززا الحززاذت الحثيثزززة 
تسزتخدم العمليزة التمريضزية   .المريض وأسرتي في التكيا م  حاذتهم وتحقيق أقصا مستويات الرعايزة الصزحية 

وتسززاعد هزاد المززادة الطلبزة علززا .  ك طزار لتززوفير الرعايزة التمريضززية لألفزراد ضززمو األنمزاط النفسززية واذجتماعيزة 
وتتضزمو المزادة . البحث في المصادر العلمية واستخدام نتائا البحوث في توفير رعاية تمريضية محدثزة ومناسزبة 

 .ات الرعاية الحثيثة المتخصصة لتطبيق ما تم تعلمي في المادة النظرية تدريبا سريريا مكثفا في وحد
 

 (ساعات معتمدة 6)تمريض الطوارئ والكوارث   (1012020)
ت ود هاد المادة بجانبيها النظري والعملي الطلبة بالمعرفزة واألسزاليب العلميزة المتقدمزة والمهزارات السزريرية الال مزة 

وتتنزاول المزادة جوانزب هامزة .  منة والفورية للمصاب أثنا  الكوارث والحاذت الطارئة لتقديم الرعاية التمريضية اآل
تلزززمل مبزززادئ اإلسزززعاا الفزززوري للكزززوارث ،  ومراحزززل الكزززوارث والرعايزززة الفوريزززة ،  وتفاعزززل المصزززاب مززز  الحالزززة 

نيززة والقانونيززة المتعلقززة بززدور الطارئززة ،  وتخطززيط الرعايززة التمريضززية المتقدمززة أثنززا  وبعززد الكززوارث ،  والقضززايا الف
 . الممرض في تقديم الرعاية للمصاب في أي موقا طارئ 

 



  

 (ساعات معتمدة 6)  التمريض السريري  (1012020)
 (7070003)المتطلب السابق                    

المعتمززدة مززو  خززالل الفصززل الدراسززي النهززائي فززي المستلززفيات" تخصصززيا" سززريريا" تزز ود هززاد المززادة الطلبززة تززدريبا
تقزززديم الرعايزززة التمريضزززية المتخصصزززة والمتقدمزززة للمزززريض تحزززت اإللزززراا  يتضزززمو هزززاا التزززدريب 7قبزززل الكليزززة

. األكززاديمي فززي مختلززا وحززدات الرعايززة الحثيثززة المختلفززة أو أقسززام الباطنيززة والجراحززة فززي المستلززفيات المعتمززدة
يلة المعرفزة العلميزة والمهزارات التزي اكتسزبها فزي تقزديم وخالل هزاا التزدريب تتزوافر الفرصزة للطالزب ذسزتخدام حصز

 . الرعاية التمريضية المتخصصة 
 
 ( ساعات معتمدة 6)تطور النظريات التمريضية وتطبيقاتها (   1016021)

ت ود هاد المادة الطلبة بالمعلومات المتخصصة حول نل ة وتطور نمااج ونظريات التمزريض الحديثزة مز  التركيز  
التحليلي ألساليب ممارسة مهنة التمريض والنظريات المتبعة في الت ، بهدا تحديد الملكالت العمليزة  النقد علا

 .ومحاولة حلها مو خالل تطبيق النظريات التمريضية المناسبة 
 
 ( ساعة معتمدة 2)منهجية البحث في التمريض    (1016020)

حزززث العلمزززي وأنواعهزززا المختلفزززة مزززو حيزززث خصائصزززها تززز ود هزززاد المزززادة الطلبزززة بالمعرفزززة المتقدمزززة ب سزززاليب الب
 كقاعزدة لتطزوير المعرفزة وكالت ايجابياتهزا وسزلبياتها ،  وتركز  علزا أهميزة اسزتخدام البحزث العلمزي  واستخداماتها

التمريضية ،  وتتيح هاد المادة الفرصة للطلبة لتطبيق أسس ومبادئ البحث العلمي مو خزالل تصزميم ملزروعات 
 .جال تخصصي بحثية كل في م

 
 (ساعة معتمدة 2)األساليب اإلحصائية في البحث الصحي   (1016061)

يزز ود هززاا المسززاق الطلبززة بالمعرفززة حززول طبيعززة وخصززائ  أكثززر أنززوام التحليززل اإلحصززائي اسززتخداما فززي الحقززل 
لخزط الصحي بلكل عام والتمريض بلكل خا ،  مثزل الوصزا اإلحصزائي،  معامزل اذرتبزاط،  معادلزة انحزدر ا

كمزا سيكتسزب الطلبزة المهزارة والمعرفزة .  المستقيم،  التحليل ألعاملي،  وطرائزق التحقزق مزو الفرضزيات اإلحصزائية
 .في استخدام براما الحاسوب اإلحصائية بحيث يتمكنوا مو ادخال البيانات وتحليلها وقرا ة نواتجها 

 
 (تمدةساعات مع 6)التعليم والتدريب في التمريض  (  1010062)      

تزز ود هززاد المززادة الطلبززة بالمعرفززة الال مززة للقيززام بززدور المززدرب والمثقززا الصززحي ك حززد األدوار المتقدمززة للممززرض 
وتعمل هاد المادة علا اتاحزة الفرصزة للطلبزة لتحضزير وتصزميم خطزط تدريبيزة اات العالقزة بالحاجزات .  القانوني

كززالت تززدريب وتعلززيم الكززوادر التمريضززية األخززر  فززي مجززال التعليميززة لمرضززا أقسززام الرعايززة الحثيثززة وأسززرهم ،  و 
الرعايزة السززريرية التخصصزية مزز  التركيزز  علزا لززمولية الخطزط لجميزز  عناصززر العمليزة التعليميززة عنزد اعززداد هززاد 

 .البراما 
 
 (ساعات معتمدة 6)  التغيرات الصحية الوظيفية (1012023)

فززي علززم الفسززيولوجيا وتركزز  علززا آليززة حززدوث األمززراض التززي يززنجم تزز ود هززاد المززادة الطلبززة بالمعلومززات المتقدمززة 
وتبحززث المززادة عززو اآلليززات المعاوضززة التززي تقززوم بهززا أجهزز ة . عنهززا اعززتالل فززي وظززائا أجهزز ة اإلنسززاو الطبيعيززة

 الجسم جميعا  لمواجهة أي خلل قد يغير مو استتباب الوسط الداخلي، وتناقق الطزرق والوسزائل المختلفزة المسزئولة
 . عو اعادة هاا الوسط الا وضعي الطبيعي 

 



  

 (ساعات معتمدة 6)  اإلدارة والقيادة في التمريض (  1010066)
تزز ود هززاد المززادة بجانبيهززا النظززري والعملززي الطلبززة بالمعلومززات التززي تسززاعد علززا تحضززير قيززادات تمريضززية قززادرة 

في النظزام " حيويا" دائرة التمريض كونها ج  اعلا العمل في مختلا المؤسسات الصحية ،  وتوفر دراسة لاملة ل
وتعطي المزادة .  الصحي متعدد الجوانب وسلوكيات اإلدارييو في التمريض أثنا  ممارستهم لهاد األدوار المتقدمة 
وتتطزرق لبحزث .  لمحة عامة عو النظريات والمنهجيات اإلدارية والقيادية وتطبيقاتها العملية في مجزال التمزريض 

كمزا تصزا دور الممزارس المتقزدم فزي تسزويق  7اإلدارة المالية ولؤوو العامليو وسبل تحسيو الجزودة بعض لؤوو
 . الخدمات التمريضية التخصصية بما فيها الخدمات اذستلارية 

 
 (ساعات معتمدة 6)  علم األدوية السريري( 1016010)

 للفسزززيولوجيا مختصزززرا وصزززفا الموضزززوم مويتضززز اإلنسزززاو، علزززا لألدويزززة السزززريرية التطبيقزززات المزززادة هزززاد تتنزززاول
 األدويزززززة عمززززل ميكانيكيززززة لززززر  كزززززالت سززززيتم. لززززائعة طبيززززة لملزززززاكل الدوائيززززة والمعالجززززة والتلززززخي  المرضززززية

 والدراسزززات التجززارب أنزززوام لززر  سزززيتم الززت الزززا باإلضززافة الدوائيزززة التززداخالت وكزززالت ومضززاعفاتها واسززتعماذتها
 .خالقياأل وبعدها اإلنساو علا الدوائية

 
 (ساعات معتمدة 6)تمريض الرعاية الحثيثة لألطفال   ( 1016022)

المعتمزدة علزا احزدث مزا تزم التوصزل  ت ود هاد المادة بجانبيها النظري والعملي الطلبزة بالمعرفزة العلميزة والمهزارات
فززال المحتززاجيو اليززي فززي علززوم التمززريض و العلززوم األخززر  لتقززديم الرعايززة التمريضززية المتخصصززة واللززاملة لألط

ويركزز  الجانززب العملززي علززا تهيئززة الطالززب لتقززديم الرعايززة . ولغايززة فتززرة المراهقززة لرعايززة حثيثززة مززو مرحلززة الززوذدة
التمريضية الحثيثة باستخدام العملية التمريضية مز  التركيز  علزا األنمزاط الصزحية الوظيفيزة والنفسزية واذجتماعيزة 

 وبملاركة المريض وعائلتي 
 

 (ساعات معتمدة 6)مقدمة في الرعاية التلطيفية     (0101202)
لجوانزب ويوسز  هزاا المسزاق مزدارت الطلبزة حزول ا. الماجستير بالمفزاهيم والمبزادئ األساسزية فزي الرعايزة التلطيفيزة يّعرا هاا المساق طلبة

م التركيزز  علززا مسززاعدة الطلبززة فززي تقززديم الرعايززة كمززا سززيت. الفلسززفية والنظريززات واألدلززة المثبتززة علميززا فززي حقززل الرعايززة التلطيفيززة اللززاملة
المفزززاهيم والمبزززادئ وسزززيتم مناقلزززة . اللزززاملة لتلببيزززة اذحتياجزززات الفسزززيولجية والنفسزززية واذجتماعيزززة والثقافيزززة والروحيزززة لألفزززراد وعزززائالتهم

 األساسية في مجال الرعاية التلطيفية  كمفهوم المعاناة والراحة وحفظ الكرامة
 
 (ساعات معتمدة 6)سياسات وقضايا أخالقية : الرعاية التلطيفية   (1012066)

يحدد هاا المساق العالقات ما بيو مخرجات الرعاية التلطيفيزة لألفزراد الزايو يعزانوو مزو الملزكالت المرتبطزة بزاألمراض التزي تهزدد بقزائهم 
سزززي  نطزززاق فهزززم الطلبزززة للسياسزززات المتعلقزززة بالرعايزززة و يهزززدا المسزززاق الزززا تو . ، والمعوقزززات التزززي تنزززتا عنهزززا(المستعصزززية)علزززا الحيزززاة 

كمززا يقززدم المسززاق للطلبززة نمززااج عالميززة (. فززي األردو)التلطيفيززة والتززي تلززكلها أنظمززة مؤسسززات الرعايززة الصززحية علززا المسززتو  المحلززي 
الحصززول علززا الرعايززة الصززحية  لوجهززة نظززر دوليززة بلزز و المناقلززات األخالقيززة المعاصززرة ذسززيما تلززت التززي تتعلززق بقضززايا المسززاواة فززي
 .الفضلا والملاركة في صن  القرار في الرعاية السريرية المقدمة للمريض في المراحل النهائية في الحياة

 

 
 
 (ساعات معتمدة 6)األلم والمعاناة : الرعاية التلطيفية   (1012060)

ويلقزززي . ض المال مززة لألمزززراض المسزززتعطية لألفزززراد وعزززائالتهميقززدم هزززاا المسزززاق دراسزززة وافيزززة ومتعمقززة عزززو كيفيزززة معالجزززة األلزززم واألعزززرا
المسززاق نظززرة لززاملة علززا طرائززق معالجززة األلززم وتخفيززا المعانززاة التززي يعيلززها لألفززراد الززايو يعززانوو مززو الملززكالت المرتبطززة بززاألمراض 

دوائيززة وةيززر الدوائيززة آخززاا باذعتبززار النززواحي ، وينززاقق المسززاق اسززتراتيجيات معالجززة األلززم ال(المستعصززية)التززي تهززدد بقززائهم علززا الحيززاة 
 .القانونية وفقا لمعايير جودة الرعاية الصحية الفضلا المقدمة مو الفريق الصحي



  

 
 (ساعات معتمدة 6) البحث النوعي في الرعاية التلطيفية   (1012062)

اسززتخدام مجموعززة متنوعززة مززو تقنيززات البحززث  وقززد صززمم لمسززاعدة الطلبززة علززا. يعززّرا هززاا المسززاق الطلبززة بمنهجيززات البحززث النززوعي
أي مزو خزالل المالحظزة المبالزرة أو اجزرا  المقزابالت مز  األفزراد أو " )المصزادر األوليزة"العلمي التي تتضزمو جمز  البيانزات النوعيزة مزو 

وا يكتسزب الطلبزة المهزارات وسز. ، ودراسزة الظزواهر الجديزدة التزي ذ يمكزو دراسزتها بعمزق مزو خزالل اجزرا  الدراسزات الكميزة( المنظمات
كمززا يركزز  هززاا المسززاق علززا طرائززق جمزز  . والخبززرات الال مززة باسززتخدام العديززد مززو المنهجيززات النوعيززة وتقنيززات تحليززل البيانززات النوعيززة

 .البيانات النوعية وتحليلها و وتفسيرها

 
 (ساعة معتمدة 2): في الرعاية التلطيفية التمريض السريري   (1012029)

 ( 7070037)ب السابق المتطل
يهززدا هززاا المسززاق الززا اعززداد الطالززب ليصززبح ممززرض مؤهززل لديززة المعرفززة المتقدمززة واألدلززة القائمززة علززا الممارسززة السززريرية فززي مجززال 

كزرة وقد تم تصميم هاا المساق إلعداد طلبة ماجستير التمريض علا المضي قزدما فزي وتقزديم الخزدمات المبت. الرعاية التمريضية التلطيفية
. النظزري والسزريري، بهزدا تحسزيو نوعيزة الحيزاة للمرضزا وعزائالتهم: ويت لا المساق مو ج ئيو. في ممارسة الرعاية التلطيفية وتطويرها

أمززا الجزز   النظززري مززو المسززاق  فيركزز  علززا ممارسززة الطالززب عمليززة التقيززيم المنطقززي الززدقيق فززي اسززتعراض المراجزز  الحديثززة فززي حقززل 
أمززا الجزز   العملززي مززو المسززاق  فيهززدا الززا امززداد الطلبززة بززالخبرات والمهززارات السززريرية اات الصززلة . ة المتقدمززة وتحليلهززاالرعايززة التلطيفيزز

  .بالرعاية التلطيفية المتقدمة، وسيتم استخدام اإلطار الخا  بالعملية التمريضية في أثنا  تقديم الرعاية التمريضية للمرضا وعائالتهم
 
 (.ساعات معتمدة 6: ) األعراض في الرعاية التلطيفية معالجة   (1012061)

 (7070001)المتطلب السابق 
يتيح ها المساق للطلبة التعرا علا الممارسات الحديثة والتطورات السريرية، ومراجعة البحوث العلمية الحديثة في مجال الرعاية 

. الرعاية التمريضية في معالجة األعراض كما يعّبر عنها المرضا ويعتمد المساق نها الرعاية اللاملة قي تقديم. التمريضية التلطيفية
كما سيتم التركي  علا معالجة األعراض الفسيولوجية اللائعة في الرعاية التلطيفية والقضايا المرتبطة باحتياجات المرضا وعائالتهم 

و تحسيو نوعية الحياة للمرضا وعائالتهم مو عو والهدا المنلود ه. والتي تلمل معالجة الضغوط النفسية ومراعاة الجوانب الروحية
طريق اعداد ممرضات وممرضييو قادريو علا تطبيق خطة الرعاية التمريضية  وفق التوصيات المستندة الا أفضل األدلة العلمية 

 .المتاحة

 
 
 
 (ساعات معتمدة 6)  Iالتمريض النفسي   (1010020) 

دارة حاجات ت هّيئ  هاد المادة خريا ماجستير تم       ريض الصحة النفسية ليصبح قادرا علا َتقييم و تلّخي  وا 
ززو  أفززراد المجتمزز  علززا اخززتالا ثقافززاتهم وبيئززاتهم و فئززاتهم العمريززة كمززا وتركزز  هززاد . الرعايززة الصززحيةم المختززارةم مم

ماعززات فززي المززادة علززا جعززل الطالززب قززادرا علززا تقززديم رعايززة تمريضززية متخصصززة ومتقدمززة لألفززرادم واألسززر والج
او محور هاد المادة هو اذضطرابات واألمراض النفسية الحادة منها والم منة ، .  مختلا أماكوم الرعاية الصحيةم 

 ... .وما يتعلق بها مو مسببات وانتلار وفسيولوجيا مرضية
يض الززا تززوفير فززر  لخريجززي برنززاما ماجسززتير تمززر I يهززدا الجزز   العملززي مززو مززادة التمززريض النفسززي المتقززدم

يلزتمل التزدريب .الصحة النفسية، تمكنهم مو تطبيق المفاهيم النظرية التي يتم طرحها في الج   النظري مو المادة
العملي علا مختلا مرافق الرعاية األولية والمتقدمة لألفراد والجماعات علا اختالفهم ممو يعزانوو اضزطرابات و 

 . أمراض نفسية 
 
 (ساعات معتمدة 6)II  /التمريض النفسي   (1010020)

 (7071000)المتطلب السابق 



  

تهززززدا هززززاد المززززادة الززززا ت ويززززد خززززريا ماجسززززتير تمززززريض الصززززحة النفسززززية بدراسززززة متعمقززززة لالضززززطرابات       
وينصب تركي  هاد المادة علا . واألمراض النفسية للبالغيو وأسرهم والت ضمو اطار الرعاية التمريضية المتقدمة

ة الحزززادة منهزززا والم منزززة وعلزززا كيفيزززة تقييمهزززا والتعامزززل معهزززا والزززت باسزززتخدام منهجيزززة الحزززاذت المرضزززية المتقدمززز
 .التلارت في الرعاية الصحية النفسية م  الفريق الصحي النفسي

الزا تزوفير فزر  لخريجزي برنزاما ماجسزتير تمزريض  II يهزدا الجز   العملزي مزو مزادة التمزريض النفسزي المتقزدم 
. لتطبيززق العملزي المتقززدم للمفزاهيم النظريزة ضززمو اطزار الرعايززة التمريضزية المتقدمززةالصزحة النفسزية، تمكززنهم مزو ا

ينصب التركي  في هاا المساق علا جعل الطالب قادرا علزا تقزديم الرعايزة الصزحية المتقدمزة فزي بيئزات المجتمز  
 .المختلفة وبالتعاوو م  الفريق الصحي النفسي

 
 (ساعات معتمدة 6)تخصصي التمريض النفسي السريري ال  ( 1010023)

 (7071000)المتطلب السابق 
تتطلب هاد المادة قضا  الطالب ثالث ورديات تدريب عملي أسبوعية فزي مختلزا أمزاكو التزدريب المعتمزدة       

وتززوفر هززاد المززادة للطالززب الفرصززة لتطبيززق واسززتخدام . والززت ب لززراا مززو أعضززا  الكليززة المعنيززيو فززي البرنززاما
 .هارات النظرية الال مة لتقديم الرعاية النفسية المتقدمةالمفاهيم والم

 

 (ساعات معتمدة 6)ندوة الرعاية التمريضية النفسية المقرونة باألدلة   (  1010060)
ترك  هاد المادة علا اذستعراض الحالي للتمريض بحوث األدبيات والبحوث اذستفادة مو خالل الممارسة 

الثة مجاذت للبحوث سوا تكوو اذختصاصات التي تلمل تفسير واستخدام البحث المستندة الا األدلة ودراسة ث
جرا  بحوث  . في ممارسة التمريض، وتقييم للبحوث، وا 

 
 

 (ساعات معتمدة 6)علم األدوية النفسية    (1010029) 
الجزززة مرضزززا تركززز  هزززاد المزززادة بجانبيهزززا النظزززري والعملزززي علزززا تعلزززيم الطلبزززة مفزززاهيم علزززم األدويزززة فزززي مجزززال مع

يستطي  الطالب، مو خالل هاد المادة أو يناقق ايجابيات وسلبيات الطرق المختلفزة .النفسية الحاذت التخصصية
رلزادات اعطا هزا وت ثيراتهزا الجانبيزة  إلعطا  الدوا  للمرضا والتعزرا علزا دذئزل اسزتخداماتها، وطزرق عملهزا، وا 

ويركزز  الجزز   العملززي مززو المززادة علززا التطبيززق السززريري .هززاوموانزز  اسززتخدامات األدويززة ودور الممززرض فززي اعطائ
 .  للمادة النظرية م  التركي  علا المفاهيم التمريضية السريرية لألدوية

 
 (ساعات معتمدة 6)األطر النظرية للتمريض النفسي    (1010020)

خززز  تلزززت المتعلقزززة تبحزززث هزززاد المزززادة فزززي نلززز ة وتطزززور نمزززااج و نظريزززات التمزززريض الحديثزززة وعلزززا األ       
بززالمرض النفسززي مزز  التركيزز  علززا النقززد التحليلززي ألسززاليب ممارسززة مهنززة التمززريض والنظريززات المتعبززة فززي الززت، 

 بهدا تحديد الملكلة العملية ومحاولة حلها عو طريق اذستراتيجيات لتطبيق النظريات التمريضية المناسبة
 
 (ساعات معتمدة 6)ة  فسيولوجيا التغيرات المرضية النفسي  (1010020)

وآليزة حزدوث األمزراض التزي ينلز  عنهزا اعزتالل يكمو تركيز  هزاد المزادة علزا فسزيولوجية المزرض النفسزي         
كمزززا تبحزززث المزززادة اآلليزززات المعوضزززة التزززي تقزززوم بهزززا أجهززز ة الجسزززم جميعزززا .فزززي وظزززائا أجهززز ة اإلنسزززاو الطبيعيزززة

 .داخليلمواجهة أي خلل قد يغير مو استتباب الوسط ال

تناقق المادة الطرق والوسائل المختلفة المسئولة عو اعادة الوسط الداخلي الا وضعي الطبيعي فزي حالزة         
ستبحث هاد المادة جمي  األجه ة بلكل عام م  التركي  علا األجه ة األكثزر تعرضزا لالضزطراب .المرض النفسي

وتعتبر هاد المزادة .م  متطلبات الطلبة النظرية والعمليةلد  المرضا النفسييو بحيث تتناسب مواضي  هاد المادة 



  

أساسا لبنا  بعض المداخالت التمريضية الضرورية لتقديم الرعاية التمريضية النفسية بما يساهم فزي رفز  المسزتو  
 .الصحي لد  المريض

 
 (ساعات معتمدة 6)أنماط وطرائق العالج النفسي  (7071031) 

علا نمااج نظرية معدة ودراستها بلكل متخص  مالئم للممارسزة التمريضزية النفسزية يتم التركي  في هاد المادة 
المتقدمزززة سزززعيا ورا  تحقيزززق أفضزززل نوعيزززة مزززو الرعايزززة التمريضزززية النفسزززية لألفزززراد والجماعزززات واألسزززر باسزززتخدام 

كمززا . سززية لززاملةالنظريززات وتحليلهززا و أسززلوب التفكيززر التحليلززي والعلمززي ك طززار عززام ألفضززل رعايززة تمريضززية نف
ترك  المادة علا الطرق واألساليب المتقدمة في تقديم العالج النفسي ب لزكالي وتبنزي وتطبيزق هزاد المنهجيزات مزو 

 خالل الممارسة العملية واذتصال المبالر م  المريض النفسي   
 
 (ساعات معتمدة 6)مفاهيم التواصل العالجية المتقدمة في التمريض النفسي  (7071037) 

وتتطززرق . تركزز  هززاد المززادة علززا تطبيززق نظريززات الرعايززة التمريضززية ونظريززات التواصززل بززيو األفززراد والجماعززات
المادة الا المواضي  المتعلقة بدور الممرض النفسي في التواصزل مز  األفزراد والجماعزات والخبزرات المتعلقزة بزالت 

والتطبيقززات العمليززة داخزل المختبززر ومززو خززالل  التواصزل اإلنسززاني وآليززة التواصزل الجمززاعي مززو خززالل المناقلزات
وسيتمكو الطالزب كزالت مزو اختبزار قدراتزي التواصزلية وكيفيزة بنزا  تواصزل عالجزي . التعامل المبالر م  المرضا

 .يعود بالفائدة المرجوة وهوا فضل نوعية مو الرعاية النفسية التمريضية المتقدمة
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