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 :وصف المواد
 
 (ساعات معتمدة 6)آداب وأدوار :  التمريض التخصصي (1010022)

حزززول أدوار الممزززرض المتخصزززا وانعراسزززات ممارسزززة التمزززريض تززز ود هزززاد المزززادة الطلبزززة بالمعلومزززات المتقدمزززة 
المتقزززدم وأ زززرد فزززي تطزززور مهنزززة التمزززريض فزززي مجزززال الرعايزززة التخصصزززية ودورد فزززي وضززز  أو تحزززديث أو تغييزززر 

وتررزز  المززادة علززا دور الممززرض فززي الززدفام عززو حقززوق المززريض وتنززاقق بعززض المسززائل المتعلقززة .  السياسززات
يززات التززي تواجززر الممززرض فززي مجززال الرعايززة التخصصززية وتززوفر دلززيال   تخززاا القززرارات بززاختالا ال قافززات واألدب

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

تزز ود هززاد المززادة الطلبززة بالمعلومززات والمهززارات المتخصصززة للقيززام بززالتقييم الصززحي اللززامل للفززرد ضززمو العائلززة 
.  ويو التززاريا المرضززي ونتززائي التقيززيم الصززحي واسززتخدامها فززي الوصززول رلززا التلززخيا التمريضززيوالمجتمزز  وتززد

ورززالت تهززدا المززادة مززو خززالل الجزز   العملززي رلززا تززدريب الطلبززة علززا تقيززيم األفززراد صززحيا  لتحديززد احتياجزززاتهم 
 .للوصول رلا التلخيا 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 ترزويو ا تجاهزات 
رمزا تررز  المزادة   7تقدمزة الال مة لتقديم رعاية لزاملة ومر فزة للمزريض الزاي يعزاني مزو حالزة صزحية حرجزة أو م

علزززا تمرزززيو الطلبزززة مزززو اسزززتخدام العمليزززة التمريضزززية راطزززار عملزززي لتقزززديم الرعايزززة التمريضزززية ب قزززل مخزززاطر أو 
وتسززاعد المززادة الطلبززة علززا استرلززاا  7نة ، وضززمو األنمززاط الصززحية الفسززيولوجية زمضززاعفات أو رعاقززات ممرزز

 .البحث العلمي في تقديم رعاية تمريضية مستحد ة ومتطورة ولاملة المراج  والدراسات العلمية واستخدام نتائي 
 
 (ساعات معتمدة 6(   )2)تمريض الرعاية الحثيثة  (1012026)

 (7070000)المتطلب السابق                    
جهززا لتززوفير تزز ود هززاد المززادة بجانبيهززا النظززري والعملززي الطلبززة بالمعرفززة المتقدمززة وا تجاهززات والمهززارات التززي يحتا

وتررزز  علزززا تجهيزز  أعزززداد الطلبززة للزززتمرو مززو مسزززاعدة . الرعايززة التمريضزززية اللززاملة لمرضزززا الحززا ت الح ي زززة 
تسزتخدم العمليزة التمريضزية .  المريض وأسرتر في التريا م  حا تهم وتحقيق أقصا مستويات الرعايزة الصزحية 

وتسززاعد هزاد المززادة الطلبزة علززا .  النفسززية وا جتماعيزة راطزار لتززوفير الرعايزة التمريضززية لضفزراد ضززمو األنمزاط 
وتتضزمو المزادة . البحث في المصادر العلمية واستخدام نتائي البحوث في توفير رعاية تمريضية محد زة ومناسزبة 

 .تدريبا سريريا مر فا في وحدات الرعاية الح ي ة المتخصصة لتطبيق ما تم تعلمر في المادة النظرية 
 
 
 
 

 (ساعات معتمدة 6)تمريض الطوارئ والكوارث   (1012024)



  

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

تلزززمل مبزززادا اإلسزززعاا الفزززوري للرزززوارث ،  ومراحزززل الرزززوارث والرعايزززة الفوريزززة ،  وتفاعزززل المصزززاب مززز  الحالزززة 
الطارئززة ،  وتخطززيط الرعايززة التمريضززية المتقدمززة أ نززا  وبعززد الرززوارث ،  والقضززايا الفنيززة والقانونيززة المتعلقززة بززدور 

 .  الممرض في تقديم الرعاية للمصاب في أي موقا طارا
 

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

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

. األرززاديمي فززي مختلززا وحززدات الرعايززة الح ي ززة المختلفززة أو أقسززام الباطنيززة والجراحززة فززي المستلززفيات المعتمززدة
وخالل هزاا التزدريب تتزوافر الفرصزة للطالزب  سزتخدام حصزيلة المعرفزة العلميزة والمهزارات التزي ارتسزبها فزي تقزديم 

 . صة الرعاية التمريضية المتخص
 

 ( ساعات معتمدة 6) تطور النظريات التمريضية وتطبيقاتها   (1016021)
ت ود هاد المادة الطلبة بالمعلومات المتخصصة حول نل ة وتطور نمااج ونظريات التمزريض الحدي زة مز  الترريز  

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

 

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

 رقاعزدة لتطزوير المعرفزة لبياتها ،  وتررز  علزا أهميزة اسزتخدام البحزث العلمزيورالت ريجابياتهزا وسز  واستخداماتها

التمريضية ،  وتتيح هاد المادة الفرصة للطلبة لتطبيق أسس ومبادا البحث العلمي مو خزالل تصزميم ملزروعات 
 .بح ية رل في مجال تخصصر 

 

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

الصحي بلرل عام والتمريض بلرل خاا،  م زل الوصزا اإلحصزائي،  معامزل ا رتبزاط،  معادلزة انحزدر الخزط 
يرتسزب الطلبزة المهزارة والمعرفزة رمزا س.  لعاملي،  وطرائزق التحقزق مزو الفرضزيات اإلحصزائيةالتحليل ا  المستقيم،

 .في استخدام برامي الحاسوب اإلحصائية بحيث يتمرنوا مو ردخال البيانات وتحليلها وقرا ة نواتجها 
 

 (ساعات معتمدة 6)التعليم والتدريب في التمريض  (  1010062)      
ألدوار المتقدمززة للممززرض حي ر حززد اتزز ود هززاد المززادة الطلبززة بالمعرفززة الال مززة للقيززام بززدور المززدرب والم قززا الصزز

وتعمل هاد المادة علا رتاحزة الفرصزة للطلبزة لتحضزير وتصزميم خطزط تدريبيزة اات العالقزة بالحاجزات .  القانوني
التعليميززة لمرضززا أقسززام الرعايززة الح ي ززة وأسززرهم ،  ورززالت تززدريب وتعلززيم الرززوادر التمريضززية األخززر  فززي مجززال 

مزز  الترريزز  علزا لززمولية الخطزط لجميزز  عناصززر العمليزة التعليميززة عنزد رعززداد هززاد  الرعايزة السززريرية التخصصزية
 .البرامي 

 
 
 



  

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

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

 . عو رعادة هاا الوسط رلا وضعر الطبيعي 
 
 (ساعات معتمدة 6)  لتمريض اإلدارة والقيادة في ا  (1010066)

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

وتعطي المزادة .  إلدارييو في التمريض أ نا  ممارستهم لهاد األدوار المتقدمة الصحي متعدد الجوانب وسلوريات ا
وتتطزرق لبحزث .  بيقاتهزا العمليزة فزي مجزال التمزريضلمحة عامة عو النظريات والمنهجيات اإلداريزة والقياديزة وتط

تقزدم فزي تسزويق رمزا تصزا دور الممزارس الم 7بعض لؤوو اإلدارة المالية ولؤوو العامليو وسبل تحسيو الجزودة
 . الخدمات التمريضية التخصصية بما فيها الخدمات ا ستلارية 

 
 (ساعات معتمدة 6)  لسريرياعلم األدوية ( 1016010)

 للفسزززيولوجيا مختصزززرا وصزززفا الموضزززوم يتضزززمو اإلنسزززاو، علزززا لضدويزززة السزززريرية التطبيقزززات المزززادة هزززاد تتنزززاول
 األدويزززززة عمززززل ميرانيريززززة لززززر  رزززززالت سززززيتم. لززززائعة طبيززززة ارللملززززز الدوائيززززة والمعالجززززة والتلززززخيا المرضززززية

 والدراسزززات التجززارب أنزززوام لززر  سزززيتم الززت رلزززا باإلضززافة الدوائيزززة التززداخالت ورزززالت ومضززاعفاتها واسززتعما تها
 .األخالقي وبعدها اإلنساو علا الدوائية

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

المعتمزدة علزا احزدث مزا تزم التوصزل  د المادة بجانبيها النظري والعملي الطلبزة بالمعرفزة العلميزة والمهزاراتت ود ها
رليززر فززي علززوم التمززريض و العلززوم األخززر  لتقززديم الرعايززة التمريضززية المتخصصززة واللززاملة لضطفززال المحتززاجيو 

جانززب العملززي علززا تهيئززة الطالززب لتقززديم الرعايززة ويررزز  ال. ولغايززة فتززرة المراهقززة لرعايززة ح ي ززة مززو مرحلززة الززو دة
التمريضية الح ي ة باستخدام العملية التمريضية مز  الترريز  علزا األنمزاط الصزحية الوظيفيزة والنفسزية وا جتماعيزة 

 وبملاررة المريض وعائلتر 
 
 (ساعات معتمدة 6)  مقدمة في الرعاية التلطيفية   (1012020)

ويوس  هزاا المسزاق مزدارت . ماجستير بالمفاهيم والمبادا األساسية في الرعاية التلطيفيةال يّعرا هاا المساق طلبة
رمززا سزززيتم . الطلبززة حززول الجوانززب الفلسززفية والنظريززات واألدلززة الم بتززة علميزززا فززي حقززل الرعايززة التلطيفيززة اللززاملة

فسزززيولجية والنفسزززية وا جتماعيزززة الترريززز  علزززا مسزززاعدة الطلبزززة فزززي تقزززديم الرعايزززة اللزززاملة لتلببيزززة ا حتياجزززات ال
المفزززاهيم والمبزززادا األساسزززية فزززي مجزززال الرعايزززة التلطيفيزززة  وسزززيتم مناقلزززة . وال قافيزززة والروحيزززة لضفزززراد وعزززائالتهم
 .رمفهوم المعاناة والراحة وحفظ الررامة

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



  

المسززاق العالقززات مززا بززيو مخرجززات الرعايززة التلطيفيززة لضفززراد الززايو يعززانوو مززو الملززرالت المرتبطززة  يحززدد هززاا
و يهزدا المسزاق رلزا توسزي  . ، والمعوقزات التزي تنزتي عنهزا(المستعصزية)باألمراض التي تهدد بقائهم علا الحيزاة 

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

األخالقيزززة المعاصزززرة  سزززيما تلزززت التزززي تتعلزززق بقضزززايا المسزززاواة فزززي الحصزززول علزززا الرعايزززة الصزززحية الفضززززلا 
 .السريرية المقدمة للمريض في المراحل النهائية في الحياةوالملاررة في صن  القرار في الرعاية 

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

يقدم هاا المساق دراسزة وافيزة ومتعمقزة عزو ريفيزة معالجزة األلزم واألعزراض المال مزة لضمزراض المسزتعطية لضفزراد 
علزززا طرائززق معالجزززة األلززم وتخفيزززا المعانززاة التزززي يعيلززها لضفزززراد الزززايو  ويلقزززي المسززاق نظزززرة لززاملة. وعززائالتهم

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

 .الصحية الفضلا المقدمة مو الفريق الصحي
 

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

أي مززو خززالل المالحظززة " )المصزادر األوليززة"لنوعيززة مززو مزو تقنيززات البحززث العلمززي التززي تتضزمو جمزز  البيانززات ا
، ودراسة الظواهر الجديدة التي   يمرو دراستها بعمزق مزو ( المبالرة أو رجرا  المقابالت م  األفراد أو المنظمات

 اتالمنهجيزالعديزد مزو وسوا يرتسب الطلبزة المهزارات والخبزرات الال مزة باسزتخدام . خالل رجرا  الدراسات الرمية
رمززا يررزز  هززاا المسززاق علززا طرائززق جمزز  البيانززات النوعيززة وتحليلهززا و . النوعيززة وتقنيززات تحليززل البيانززات النوعيززة

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

 ( 7070037)المتطلب السابق 
ة المعرفزة المتقدمزة واألدلزة القائمزة علزا الممارسزة يهدا هاا المساق رلا رعداد الطالب ليصبح ممرض مؤهزل لديز

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 المبترززرة فزي ممارسززة الرعايزة التلطيفيززة وتطويرهزا

أمزا الجز   النظزري مزو المسزاق  فيررز  علزا . والسزريري، بهزدا تحسزيو نوعيزة الحيزاة للمرضزا وعزائالتهم النظزري
ممارسة الطالب عملية التقييم المنطقي الدقيق في استعراض المراجز  الحدي زة فزي حقزل الرعايزة التلطيفيزة المتقدمزة 

بزززالخبرات والمهزززارات السزززريرية اات الصزززلة أمزززا الجززز   العملزززي مزززو المسزززاق  فيهزززدا رلزززا رمزززداد الطلبزززة . وتحليلهزززا
بالرعاية التلطيفية المتقدمة، وسيتم استخدام اإلطار الخاا بالعملية التمريضية في أ نزا  تقزديم الرعايزة التمريضزية 

 .للمرضا وعائالتهم
 
 
 
 
 
 



  

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

 (7070001)المتطلب السابق 
المساق للطلبة التعرا علا الممارسزات الحدي زة والتطزورات السزريرية، ومراجعزة البحزوث العلميزة الحدي زة  ايتيح ها

ويعتمززد المسززاق نهززي الرعايززة اللززاملة قززي تقززديم الرعايززة التمريضززية فززي . فززي مجززال الرعايززة التمريضززية التلطيفيززة
تم الترريزز  علززا معالجززة األعززراض الفسززيولوجية اللززائعة فززي رمززا سززي. معالجززة األعززراض رمززا 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 رعزداد ممرضزات . الجوانب الروحية

ضززييو قززادريو علززا تطبيززق خطززة الرعايززة التمريضززية  وفززق التوصززيات المسززتندة رلززا أفضززل األدلززة العلميززة وممر 
 .المتاحة

 

 (ساعات معتمدة 6)  Iالتمريض النفسي   (1010024)
دارة ايلخّ و تَتقييم  خريي ماجستير تمريض الصحة النفسية ليصبح قادرا علا د المادةهّيئ  هات          حاجات وا 
ززو  الرعايزز رمززا وتررزز  هززاد  .أفززراد المجتمزز  علززا اخززتالا  قافززاتهم وبيئززاتهم و فئززاتهم العمريززةة الصززحيةا المختززارةا ما
فززي  األسززر والجماعززاتفززرادا و جعززل الطالززب قززادرا علززا تقززديم رعايززة تمريضززية متخصصززة ومتقدمززة لض علززاالمززادة 
،  بات واألمراض النفسية الحادة منها والم منةرو محور هاد المادة هو ا ضطرا  .أماروا الرعاية الصحيةا  مختلا

 ... .وما يتعلق بها مو مسببات وانتلار وفسيولوجيا مرضية
خريجززي برنززامي ماجسززتير تمززريض تززوفير فززرا ل رلززاI يهززدا الجزز   العملززي مززو مززادة التمززريض النفسززي المتقززدم

يلزتمل التزدريب .الج   النظري مو المادةالنظرية التي يتم طرحها في  مفاهيمالتطبيق الصحة النفسية، تمرنهم مو 
والمتقدمة لضفراد والجماعات علا اختالفهم ممو يعزانوو اضزطرابات و  مرافق الرعاية األولية العملي علا مختلا

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

 (7071000)المتطلب السابق 
ة لالضززززطرابات عمقززززمت خززززريي ماجسززززتير تمززززريض الصززززحة النفسززززية بدراسززززة ويززززدد المززززادة رلززززا ت  هززززا تهززززدا      

 علا هاد المادة وينصب ترري . التمريضية المتقدمة الرعاية رطار والت ضمو بالغيو وأسرهملل واألمراض النفسية
منهجيزززة  وعلزززا ريفيزززة تقييمهزززا والتعامزززل معهزززا والزززت باسزززتخداموالم منزززة  منهزززا الحزززادة الحزززا ت المرضزززية المتقدمزززة

 .التلارت في الرعاية الصحية النفسية م  الفريق الصحي النفسي
خريجزي برنزامي ماجسزتير تمزريض تزوفير فزرا ل رلزا II يهزدا الجز   العملزي مزو مزادة التمزريض النفسزي المتقزدم 

 .تقدمززةالتمريضزية الم الرعايززة رطزار النظريزة ضززمو فزاهيمالعملزي المتقززدم للم تطبيززقالصزحة النفسزية، تمرززنهم مزو ال
بيئزات المجتمز  فزي  المتقدمزة الرعايزة الصزحيةفي هاا المساق علا جعل الطالب قادرا علزا تقزديم  ينصب الترري 

 .المختلفة وبالتعاوو م  الفريق الصحي النفسي
 
 
 
 



  

 
 
 (ساعات معتمدة 6) لسريري التخصصياالتمريض النفسي    (1010023)

 (7071000)المتطلب السابق 
 

تدريب عملي أسبوعية فزي مختلزا أمزارو التزدريب المعتمزدة   الث وردياتالمادة قضا  الطالب  تتطلب هاد      
للطالززب الفرصززة لتطبيززق واسززتخدام د المززادة هززاوتززوفر  .والززت بالززراا مززو أعضززا  الرليززة المعنيززيو فززي البرنززامي

 .المفاهيم والمهارات النظرية الال مة لتقديم الرعاية النفسية المتقدمة
 
 (ساعات معتمدة 6) ندوة الرعاية التمريضية النفسية المقرونة باألدلة    (1010064)

ل الممارسة ترر  هاد المادة علا ا ستعراض الحالي للتمريض بحوث األدبيات والبحوث ا ستفادة مو خال
البحث  ودراسة  ال ة مجا ت للبحوث سوا تروو ا ختصاصات التي تلمل تفسير واستخدام المستندة رلا األدلة

جرا  بحوث  . في ممارسة التمريض، وتقييم للبحوث، وا 
 
 (ساعات معتمدة 6)علم األدوية النفسية    (1010029) 

تررززز  هزززاد المزززادة بجانبيهزززا النظزززري والعملزززي علزززا تعلزززيم الطلبزززة مفزززاهيم علزززم األدويزززة فزززي مجزززال معالجزززة مرضزززا 
مادة أو يناقق ريجابيات وسلبيات الطرق المختلفزة يستطي  الطالب، مو خالل هاد ال.النفسية الحا ت التخصصية

رلزادات رعطا هزا وت  يراتهزا الجانبيزة  إلعطا  الدوا  للمرضا والتعزرا علزا د ئزل اسزتخداماتها، وطزرق عملهزا، وا 
ويررزز  الجزز   العملززي مززو المززادة علززا التطبيززق السززريري .وموانزز  اسززتخدامات األدويززة ودور الممززرض فززي رعطائهززا

 .  ية م  الترري  علا المفاهيم التمريضية السريرية لضدويةللمادة النظر 
 
 (ساعات معتمدة 6)  األطر النظرية للتمريض النفسي  (1010020)

تبحزززث هزززاد المزززادة فزززي نلززز ة وتطزززور نمزززااج و نظريزززات التمزززريض الحدي زززة وعلزززا األخزززا تلزززت المتعلقزززة        
ليب ممارسززة مهنززة التمززريض والنظريززات المتعبززة فززي الززت، بززالمرض النفسززي مزز  الترريزز  علززا النقززد التحليلززي ألسززا

 بهدا تحديد الملرلة العملية ومحاولة حلها عو طريق ا ستراتيجيات لتطبيق النظريات التمريضية المناسبة
 
 (ساعات معتمدة 6)فسيولوجيا التغيرات المرضية النفسية    (1010020)

وآليززة حززدوث األمززراض التززي ينلزز  عنهززا اعززتالل فززي النفسززي  يرمززو ترريزز  هززاد المززادة علززا فسززيولوجية المززرض   
رمزا 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
الززداخلي رلززا وضززعر الطبيعززي فززي حالزززة  طززرق والوسززائل المختلفززة المسززئولة عززو رعزززادة الوسززطلتنززاقق المززادة ا  

ستبحث هاد المادة جمي  األجه ة بلرل عام م  الترري  علا األجه ة األر زر تعرضزا لالضزطراب .المرض النفسي
وتعتبر هاد المزادة .لد  المرضا النفسييو بحيث تتناسب مواضي  هاد المادة م  متطلبات الطلبة النظرية والعملية

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

 
 
 



  

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

ية يتم الترري  في هاد المادة علا نمااج نظرية معدة ودراستها بلرل متخصا مالئم للممارسزة التمريضزية النفسز
اسزززتخدام بالمتقدمزززة سزززعيا ورا  تحقيزززق أفضزززل نوعيزززة مزززو الرعايزززة التمريضزززية النفسزززية لضفزززراد والجماعزززات واألسزززر 

رمززا . النظريززات وتحليلهززا و أسززلوب التفريززر التحليلززي والعلمززي راطززار عززام ألفضززل رعايززة تمريضززية نفسززية لززاملة
النفسي ب لزرالر وتبنزي وتطبيزق هزاد المنهجيزات مزو  علا الطرق واألساليب المتقدمة في تقديم العالج المادة ترر 

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

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

التواصزل اإلنسززاني وآليززة التواصزل الجمززاعي مززو خززالل المناقلزات والتطبيقززات العمليززة داخزل المختبززر ومززو خززالل 
الزب رزالت مزو اختبزار قدراتزر التواصزلية وريفيزة بنزا  تواصزل عالجزي وسيتمرو الط. التعامل المبالر م  المرضا
 .نوعية مو الرعاية النفسية التمريضية المتقدمة ليعود بالفائدة المرجوة وهوا فض
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 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير 
 مسار الشامل الرعاية التلطيفية/ التمريض السريريفي 

 
 :أحكام وشروط عامة :  أوال 

 .تتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة .0
 :البرنامج  التخصصات التي يمكن قبولها في هذا .2

 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 ( 24) :اإلجبارية المواد . أ

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق 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

 - 8 0 3 تلطيفيةمقدمة في الرعاية ال 7070008

 7070037 11 1 3 تلطيفيةفي الرعاية السريري تمريض الال 7070002

 7070001 8 0 3 معالجة األعراض في الرعاية التلطيفية 7070037

 - - 3 3 األلم والمعاناة :الرعاية التلطيفية 7070031
 

 :يتم اختيارها مما يلي (معتمدة ساعة  02: )االختيارية المواد. ب
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق *عملي نظري

 - - 3 3 التغيرات الصحية الوظيفية 7070001

 - - 3 3 علم األدوية السريري 7073070

 - - 3 3 الرعاية التلطيفيةالبحث النوعي في  7070030

- -  3 3  سياسات وقضايا أخالقية : الرعاية التلطيفية 7070033
 -  3 3 التعليم والتدريب في التمريض  7071030
 -  3 3 في التمريض  اإلدارة والقيادة 7071033
مفززاهيم التواصززل العالجيززة فززي التمززريض  7071037

 النفسي 
3 3  - 

 .ساعات تدريبية أسبوعيا  ( 8)عادل الساعة المعتمدة الواحدة للمتطلبات العملية ت*
 

 (1012090) االمتحان الشامل .ج
 



  

 
 :وصف المواد

 

 (ساعات معتمدة 6)آداب وأدوار :  التمريض التخصصي (1010022)
تززز ود هزززاد المزززادة الطلبزززة بالمعلومزززات المتقدمزززة حزززول أدوار الممزززرض المتخصزززا وانعراسزززات ممارسزززة التمزززريض 

لتمزززريض فزززي مجزززال الرعايزززة التخصصزززية ودورد فزززي وضززز  أو تحزززديث أو تغييزززر المتقزززدم وأ زززرد فزززي تطزززور مهنزززة ا
وتررزز  المززادة علززا دور الممززرض فززي الززدفام عززو حقززوق المززريض وتنززاقق بعززض المسززائل المتعلقززة .  السياسززات

بززاختالا ال قافززات واألدبيززات التززي تواجززر الممززرض فززي مجززال الرعايززة التخصصززية وتززوفر دلززيال   تخززاا القززرارات 
 . دبية المناسبة األ
 

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

.  يضززيوالمجتمزز  وتززدويو التززاريا المرضززي ونتززائي التقيززيم الصززحي واسززتخدامها فززي الوصززول رلززا التلززخيا التمر 
ورززالت تهززدا المززادة مززو خززالل الجزز   العملززي رلززا تززدريب الطلبززة علززا تقيززيم األفززراد صززحيا  لتحديززد احتياجزززاتهم 

 .للوصول رلا التلخيا 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 ترزويو ا تجاهزات 
رمزا تررز  المزادة   7الال مة لتقديم رعاية لزاملة ومر فزة للمزريض الزاي يعزاني مزو حالزة صزحية حرجزة أو متقدمزة 

ملزززي لتقزززديم الرعايزززة التمريضزززية ب قزززل مخزززاطر أو علزززا تمرزززيو الطلبزززة مزززو اسزززتخدام العمليزززة التمريضزززية راطزززار ع
وتسززاعد المززادة الطلبززة علززا استرلززاا  7نة ، وضززمو األنمززاط الصززحية الفسززيولوجية زمضززاعفات أو رعاقززات ممرزز

 .المراج  والدراسات العلمية واستخدام نتائي البحث العلمي في تقديم رعاية تمريضية مستحد ة ومتطورة ولاملة 
 

 (ساعات معتمدة 6(   )2)الرعاية الحثيثة تمريض  (1012026)
 (7070000)المتطلب السابق                    

تزز ود هززاد المززادة بجانبيهززا النظززري والعملززي الطلبززة بالمعرفززة المتقدمززة وا تجاهززات والمهززارات التززي يحتاجهززا لتززوفير 
عزززداد الطلبززة للزززتمرو مززو مسزززاعدة وتررزز  علزززا تجهيزز  أ. الرعايززة التمريضزززية اللززاملة لمرضزززا الحززا ت الح ي زززة 

تسزتخدم العمليزة التمريضزية .  المريض وأسرتر في التريا م  حا تهم وتحقيق أقصا مستويات الرعايزة الصزحية 
وتسززاعد هزاد المززادة الطلبزة علززا .  راطزار لتززوفير الرعايزة التمريضززية لضفزراد ضززمو األنمزاط النفسززية وا جتماعيزة 

وتتضزمو المزادة . استخدام نتائي البحوث في توفير رعاية تمريضية محد زة ومناسزبة البحث في المصادر العلمية و 
 .تدريبا سريريا مر فا في وحدات الرعاية الح ي ة المتخصصة لتطبيق ما تم تعلمر في المادة النظرية 

 

 (ساعات معتمدة 6)تمريض الطوارئ والكوارث   (1012024)
لي الطلبة بالمعرفزة واألسزاليب العلميزة المتقدمزة والمهزارات السزريرية الال مزة ت ود هاد المادة بجانبيها النظري والعم

وتتنزاول المزادة جوانزب هامزة .  لتقديم الرعاية التمريضية اآلمنة والفورية للمصاب أ نا  الروارث والحا ت الطارئة 
اعزززل المصزززاب مززز  الحالزززة تلزززمل مبزززادا اإلسزززعاا الفزززوري للرزززوارث ،  ومراحزززل الرزززوارث والرعايزززة الفوريزززة ،  وتف

الطارئززة ،  وتخطززيط الرعايززة التمريضززية المتقدمززة أ نززا  وبعززد الرززوارث ،  والقضززايا الفنيززة والقانونيززة المتعلقززة بززدور 
 . الممرض في تقديم الرعاية للمصاب في أي موقا طارا 

 



  

 (ساعات معتمدة 6)  التمريض السريري  (1012020)
 (7070003)بق المتطلب السا                   

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 الرليزززة

. و أقسززام الباطنيززة والجراحززة فززي المستلززفيات المعتمززدةاألرززاديمي فززي مختلززا وحززدات الرعايززة الح ي ززة المختلفززة أ
وخالل هزاا التزدريب تتزوافر الفرصزة للطالزب  سزتخدام حصزيلة المعرفزة العلميزة والمهزارات التزي ارتسزبها فزي تقزديم 

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

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

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

تززز ود هزززاد المزززادة الطلبزززة بالمعرفزززة المتقدمزززة ب سزززاليب البحزززث العلمزززي وأنواعهزززا المختلفزززة مزززو حيزززث خصائصزززها 
 رقاعزدة لتطزوير المعرفزة ورالت ريجابياتهزا وسزلبياتها ،  وتررز  علزا أهميزة اسزتخدام البحزث العلمزي  واستخداماتها

،  وتتيح هاد المادة الفرصة للطلبة لتطبيق أسس ومبادا البحث العلمي مو خزالل تصزميم ملزروعات التمريضية 
 .بح ية رل في مجال تخصصر 

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

اما فززي الحقززل يزز ود هززاا المسززاق الطلبززة بالمعرفززة حززول طبيعززة وخصززائا أر ززر أنززوام التحليززل اإلحصززائي اسززتخد
الصحي بلرل عام والتمريض بلرل خاا،  م زل الوصزا اإلحصزائي،  معامزل ا رتبزاط،  معادلزة انحزدر الخزط 

رمزا سيرتسزب الطلبزة المهزارة والمعرفزة .  المستقيم،  التحليل ألعاملي،  وطرائزق التحقزق مزو الفرضزيات اإلحصزائية
 .ردخال البيانات وتحليلها وقرا ة نواتجها  في استخدام برامي الحاسوب اإلحصائية بحيث يتمرنوا مو

 
 (ساعات معتمدة 6)التعليم والتدريب في التمريض  (  1010062)      

تزز ود هززاد المززادة الطلبززة بالمعرفززة الال مززة للقيززام بززدور المززدرب والم قززا الصززحي ر حززد األدوار المتقدمززة للممززرض 
لبزة لتحضزير وتصزميم خطزط تدريبيزة اات العالقزة بالحاجزات وتعمل هاد المادة علا رتاحزة الفرصزة للط.  القانوني

التعليميززة لمرضززا أقسززام الرعايززة الح ي ززة وأسززرهم ،  ورززالت تززدريب وتعلززيم الرززوادر التمريضززية األخززر  فززي مجززال 
الرعايزة السززريرية التخصصزية مزز  الترريزز  علزا لززمولية الخطزط لجميزز  عناصززر العمليزة التعليميززة عنزد رعززداد هززاد 

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

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

لجسم جميعا  لمواجهة أي خلل قد يغير مو استتباب الوسط الداخلي، وتناقق الطزرق والوسزائل المختلفزة المسزئولة ا
 . عو رعادة هاا الوسط رلا وضعر الطبيعي 

 



  

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

في النظزام " حيويا" علا العمل في مختلا المؤسسات الصحية ،  وتوفر دراسة لاملة لدائرة التمريض رونها ج  ا
وتعطي المزادة .  الصحي متعدد الجوانب وسلوريات اإلدارييو في التمريض أ نا  ممارستهم لهاد األدوار المتقدمة 

وتتطزرق لبحزث .  عو النظريات والمنهجيات اإلدارية والقيادية وتطبيقاتها العملية في مجزال التمزريض لمحة عامة 
رمزا تصزا دور الممزارس المتقزدم فزي تسزويق  7بعض لؤوو اإلدارة المالية ولؤوو العامليو وسبل تحسيو الجزودة
 . الخدمات التمريضية التخصصية بما فيها الخدمات ا ستلارية 

 
 (ساعات معتمدة 6)  علم األدوية السريري (1016010)

 للفسزززيولوجيا مختصزززرا وصزززفا الموضزززوم يتضزززمو اإلنسزززاو، علزززا لضدويزززة السزززريرية التطبيقزززات المزززادة هزززاد تتنزززاول
 األدويزززززة عمززززل ميرانيريززززة لززززر  رزززززالت سززززيتم. لززززائعة طبيززززة لملزززززارل الدوائيززززة والمعالجززززة والتلززززخيا المرضززززية

 والدراسزززات التجززارب أنزززوام لززر  سزززيتم الززت رلزززا باإلضززافة الدوائيزززة التززداخالت ورزززالت ومضززاعفاتها واسززتعما تها
 .األخالقي وبعدها اإلنساو علا الدوائية

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

دث مزا تزم التوصزل المعتمزدة علزا احز ت ود هاد المادة بجانبيها النظري والعملي الطلبزة بالمعرفزة العلميزة والمهزارات
رليززر فززي علززوم التمززريض و العلززوم األخززر  لتقززديم الرعايززة التمريضززية المتخصصززة واللززاملة لضطفززال المحتززاجيو 

ويررزز  الجانززب العملززي علززا تهيئززة الطالززب لتقززديم الرعايززة . ولغايززة فتززرة المراهقززة لرعايززة ح ي ززة مززو مرحلززة الززو دة
مريضية مز  الترريز  علزا األنمزاط الصزحية الوظيفيزة والنفسزية وا جتماعيزة التمريضية الح ي ة باستخدام العملية الت

 وبملاررة المريض وعائلتر 
 

 (ساعات معتمدة 6)مقدمة في الرعاية التلطيفية     (1012020)
لجوانزب لطلبزة حزول اويوسز  هزاا المسزاق مزدارت ا. الماجستير بالمفزاهيم والمبزادا األساسزية فزي الرعايزة التلطيفيزة يّعرا هاا المساق طلبة

رمززا سززيتم الترريزز  علززا مسززاعدة الطلبززة فززي تقززديم الرعايززة . الفلسززفية والنظريززات واألدلززة الم بتززة علميززا فززي حقززل الرعايززة التلطيفيززة اللززاملة
لمفزززاهيم والمبزززادا اوسزززيتم مناقلزززة . اللزززاملة لتلببيزززة ا حتياجزززات الفسزززيولجية والنفسزززية وا جتماعيزززة وال قافيزززة والروحيزززة لضفزززراد وعزززائالتهم

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

بطزة بزاألمراض التزي تهزدد بقزائهم يحدد هاا المساق العالقات ما بيو مخرجات الرعاية التلطيفيزة لضفزراد الزايو يعزانوو مزو الملزرالت المرت
و يهزززدا المسزززاق رلزززا توسزززي  نطزززاق فهزززم الطلبزززة للسياسزززات المتعلقزززة بالرعايزززة . ، والمعوقزززات التزززي تنزززتي عنهزززا(المستعصزززية)علزززا الحيزززاة 

اج عالميززة رمززا يقززدم المسززاق للطلبززة نمززا(. فززي األردو)التلطيفيززة والتززي تلززرلها أنظمززة مؤسسززات الرعايززة الصززحية علززا المسززتو  المحلززي 
لوجهززة نظززر دوليززة بلزز و المناقلززات األخالقيززة المعاصززرة  سززيما تلززت التززي تتعلززق بقضززايا المسززاواة فززي الحصززول علززا الرعايززة الصززحية 

 .الفضلا والملاررة في صن  القرار في الرعاية السريرية المقدمة للمريض في المراحل النهائية في الحياة

 

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

ويلقزززي . يقززدم هزززاا المسزززاق دراسزززة وافيزززة ومتعمقززة عزززو ريفيزززة معالجزززة األلزززم واألعزززراض المال مززة لضمزززراض المسزززتعطية لضفزززراد وعزززائالتهم
المرتبطززة بززاألمراض المسززاق نظززرة لززاملة علززا طرائززق معالجززة األلززم وتخفيززا المعانززاة التززي يعيلززها لضفززراد الززايو يعززانوو مززو الملززرالت 

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



  

 
 (ساعات معتمدة 6) التلطيفيةالبحث النوعي في الرعاية    (1012062)

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

وسزوا يرتسزب الطلبزة المهزارات . ، ودراسزة الظزواهر الجديزدة التزي   يمرزو دراسزتها بعمزق مزو خزالل رجزرا  الدراسزات الرميزة( المنظمات
رمززا يررزز  هززاا المسززاق علززا طرائززق جمزز  . والخبززرات الال مززة باسززتخدام العديززد مززو المنهجيززات النوعيززة وتقنيززات تحليززل البيانززات النوعيززة

 .نوعية وتحليلها و وتفسيرهاالبيانات ال

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

 ( 7070037)المتطلب السابق 
يهززدا هززاا المسززاق رلززا رعززداد الطالززب ليصززبح ممززرض مؤهززل لديززة المعرفززة المتقدمززة واألدلززة القائمززة علززا الممارسززة السززريرية فززي مجززال 

وقد تم تصميم هاا المساق إلعداد طلبة ماجستير التمريض علا المضي قزدما فزي وتقزديم الخزدمات المبترزرة . لتلطيفيةالرعاية التمريضية ا
. النظزري والسزريري، بهزدا تحسزيو نوعيزة الحيزاة للمرضزا وعزائالتهم: ويت لا المساق مو ج ئيو. في ممارسة الرعاية التلطيفية وتطويرها
رزز  علززا ممارسززة الطالززب عمليززة التقيززيم المنطقززي الززدقيق فززي اسززتعراض المراجزز  الحدي ززة فززي حقززل أمززا الجزز   النظززري مززو المسززاق  فير 
أمززا الجزز   العملززي مززو المسززاق  فيهززدا رلززا رمززداد الطلبززة بززالخبرات والمهززارات السززريرية اات الصززلة . الرعايززة التلطيفيززة المتقدمززة وتحليلهززا

  .طار الخاا بالعملية التمريضية في أ نا  تقديم الرعاية التمريضية للمرضا وعائالتهمبالرعاية التلطيفية المتقدمة، وسيتم استخدام اإل
 
 (.ساعات معتمدة 6: ) معالجة األعراض في الرعاية التلطيفية   (1012061)

 (7070001)المتطلب السابق 
بحوث العلمية الحدي ة في مجال الرعاية يتيح ها المساق للطلبة التعرا علا الممارسات الحدي ة والتطورات السريرية، ومراجعة ال

. ويعتمد المساق نهي الرعاية اللاملة قي تقديم الرعاية التمريضية في معالجة األعراض رما يعّبر عنها المرضا. التمريضية التلطيفية
احتياجات المرضا وعائالتهم رما سيتم الترري  علا معالجة األعراض الفسيولوجية اللائعة في الرعاية التلطيفية والقضايا المرتبطة ب

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

 .المتاحة

 
 
 
 (ساعات معتمدة 6)  Iالتمريض النفسي   (1010024) 

دارة حاجات        ت هّيئ  هاد المادة خريي ماجستير تمريض الصحة النفسية ليصبح قادرا علا َتقييم و تلّخيا وا 
ززو  أفززراد المجتمزز  علززا اخززتالا  قافززاتهم وبيئززاتهم و فئززاتهم العمريززة مززا وتررزز  هززاد ر. الرعايززة الصززحيةا المختززارةا ما

المززادة علززا جعززل الطالززب قززادرا علززا تقززديم رعايززة تمريضززية متخصصززة ومتقدمززة لضفززرادا واألسززر والجماعززات فززي 
رو محور هاد المادة هو ا ضطرابات واألمراض النفسية الحادة منها والم منة ، .  مختلا أماروا الرعاية الصحيةا 

 ... .مرضيةوما يتعلق بها مو مسببات وانتلار وفسيولوجيا 
رلززا تززوفير فززرا لخريجززي برنززامي ماجسززتير تمززريض I يهززدا الجزز   العملززي مززو مززادة التمززريض النفسززي المتقززدم

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

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

 (7071000)المتطلب السابق 



  

تهززززدا هززززاد المززززادة رلززززا ت ويززززد خززززريي ماجسززززتير تمززززريض الصززززحة النفسززززية بدراسززززة متعمقززززة لالضززززطرابات       
وينصب ترري  هاد المادة علا . وأسرهم والت ضمو رطار الرعاية التمريضية المتقدمة واألمراض النفسية للبالغيو

الحزززا ت المرضزززية المتقدمزززة الحزززادة منهزززا والم منزززة وعلزززا ريفيزززة تقييمهزززا والتعامزززل معهزززا والزززت باسزززتخدام منهجيزززة 
 .التلارت في الرعاية الصحية النفسية م  الفريق الصحي النفسي

رلزا تزوفير فزرا لخريجزي برنزامي ماجسزتير تمزريض  II مزادة التمزريض النفسزي المتقزدم يهزدا الجز   العملزي مزو 
. الصزحة النفسزية، تمرززنهم مزو التطبيززق العملزي المتقززدم للمفزاهيم النظريزة ضززمو رطزار الرعايززة التمريضزية المتقدمززة

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

 
 (ساعات معتمدة 6)التمريض النفسي السريري التخصصي   ( 1010023)

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

وتززوفر هززاد المززادة للطالززب الفرصززة لتطبيززق واسززتخدام . ا مززو أعضززا  الرليززة المعنيززيو فززي البرنززاميوالززت بالززرا
 .المفاهيم والمهارات النظرية الال مة لتقديم الرعاية النفسية المتقدمة

 

 (ساعات معتمدة 6)ندوة الرعاية التمريضية النفسية المقرونة باألدلة   (  1010064)
ستعراض الحالي للتمريض بحوث األدبيات والبحوث ا ستفادة مو خالل الممارسة ترر  هاد المادة علا ا 

المستندة رلا األدلة ودراسة  ال ة مجا ت للبحوث سوا تروو ا ختصاصات التي تلمل تفسير واستخدام البحث 
جرا  بحوث  . في ممارسة التمريض، وتقييم للبحوث، وا 

 
 

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

يستطي  الطالب، مو خالل هاد المادة أو يناقق ريجابيات وسلبيات الطرق المختلفزة .النفسية الحا ت التخصصية
رلزادات رعطا هزا وت  يراتهزا الجانبيزة إلعطا  الدوا  للمرضا والتعزرا علزا د ئزل اسزتخدام اتها، وطزرق عملهزا، وا 

ويررزز  الجزز   العملززي مززو المززادة علززا التطبيززق السززريري .وموانزز  اسززتخدامات األدويززة ودور الممززرض فززي رعطائهززا
 .  للمادة النظرية م  الترري  علا المفاهيم التمريضية السريرية لضدوية

 
 (ساعات معتمدة 6)لنفسي  األطر النظرية للتمريض ا  (1010020)

تبحزززث هزززاد المزززادة فزززي نلززز ة وتطزززور نمزززااج و نظريزززات التمزززريض الحدي زززة وعلزززا األخزززا تلزززت المتعلقزززة        
بززالمرض النفسززي مزز  الترريزز  علززا النقززد التحليلززي ألسززاليب ممارسززة مهنززة التمززريض والنظريززات المتعبززة فززي الززت، 

 طريق ا ستراتيجيات لتطبيق النظريات التمريضية المناسبة بهدا تحديد الملرلة العملية ومحاولة حلها عو
 
 (ساعات معتمدة 6)فسيولوجيا التغيرات المرضية النفسية    (1010020)

وآليزة حزدوث األمزراض التزي ينلز  عنهزا اعزتالل يرمو ترريز  هزاد المزادة علزا فسزيولوجية المزرض النفسزي         
حزززث المزززادة اآلليزززات المعوضزززة التزززي تقزززوم بهزززا أجهززز ة الجسزززم جميعزززا رمزززا تب.فزززي وظزززائا أجهززز ة اإلنسزززاو الطبيعيزززة

 .لمواجهة أي خلل قد يغير مو استتباب الوسط الداخلي

تناقق المادة الطرق والوسائل المختلفة المسئولة عو رعادة الوسط الداخلي رلا وضعر الطبيعي فزي حالزة         
عام م  الترري  علا األجه ة األر زر تعرضزا لالضزطراب  ستبحث هاد المادة جمي  األجه ة بلرل.المرض النفسي

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



  

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) 

يتم الترري  في هاد المادة علا نمااج نظرية معدة ودراستها بلرل متخصا مالئم للممارسزة التمريضزية النفسزية 
واألسزززر باسزززتخدام  المتقدمزززة سزززعيا ورا  تحقيزززق أفضزززل نوعيزززة مزززو الرعايزززة التمريضزززية النفسزززية لضفزززراد والجماعزززات

رمززا . النظريززات وتحليلهززا و أسززلوب التفريززر التحليلززي والعلمززي راطززار عززام ألفضززل رعايززة تمريضززية نفسززية لززاملة
ترر  المادة علا الطرق واألساليب المتقدمة في تقديم العالج النفسي ب لزرالر وتبنزي وتطبيزق هزاد المنهجيزات مزو 

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

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

التواصزل اإلنسززاني وآليززة التواصزل الجمززاعي مززو خززالل المناقلزات والتطبيقززات العمليززة داخزل المختبززر ومززو خززالل 
وسيتمرو الطالزب رزالت مزو اختبزار قدراتزر التواصزلية وريفيزة بنزا  تواصزل عالجزي . التعامل المبالر م  المرضا

 .مرجوة وهوا فضل نوعية مو الرعاية النفسية التمريضية المتقدمةيعود بالفائدة ال
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