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 الماجستير  الخطة الدراسية لدرجة
 مسار الرسالة الصحة النفسية/ التمريض السريريفي 

 
 :أحكام وشروط عامة :  أوال 

 .ليا النافذةتتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج الدراسات الع .0
 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج  .2

 بكالوريوس في التمريض -
 

 :شروط خاصة :  ثانيًا 

 .أو في التعليم والتدريب في التخصص المطلوبسات الصحية الخدماتية الخبرة العملية لمدة سنة في المؤس- 
 

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

 :معتمدةساعة ( 20) :اإلجبارية المواد .أ
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 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  1التمريض النفسي  7071000
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- -  3 3 النفسية  فسيولوجيا التغيرات المرضية 7071008
- -  3 3 علم األدوية النفسية  7071000
- -  3 3 مفاهيم التواصل العالجية المتقدمة في التمريض النفسي  7071037
- -  3 3 أنماط وطرائق العالج النفسي 7071031
- -  3 3 التعليم والتدريب في التمريض  7071030
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- -  3 3 ألدلة ندوة الرعاية التمريضية النفسية المقرونة با 7071030
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 :وصف المواد

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

متقدماااة حاااول أدوار الممااارض المتخصااام وانع اساااات ممارساااة التماااريض تااا ود هااااد الماااادة الطلباااة بالمعلوماااات ال
المتقااادم وأ ااارد فاااي تطاااور مهناااة التماااريض فاااي مجاااال الرعاياااة التخصصاااية ودورد فاااي وضااا  أو تحاااديث أو تغييااار 

وتر اا  المااادة علااا دور المماارض فااي الاادفام عااو حقااوق المااريض وتناااقق بعااض المسااائل المتعلقااة .  السياسااات
واألدبيااات التااي تواجاار المماارض فااي مجااال الرعايااة التخصصااية وتااوفر دلاايال   تخاااا القاارارات  باااختالا ال قافااات
 . األدبية المناسبة 

 
 (ساعة معتمدة 2)مهارات التقييم الصحي  (1012020)

تاا ود هاااد المااادة الطلبااة بالمعلومااات والمهااارات المتخصصااة للقيااام بااالتقييم الصااحي اللااامل للفاارد ضاامو العائلااة 
.  تماا  وتاادويو التاااريض المرضااي ونتااائا التقياايم الصااحي واسااتخدامها فااي الوصااول  لااا التلااخيم التمريضاايوالمج

و ااالت تهاادا المااادة مااو خااالل الجاا   العملااي  لااا تاادريب الطلبااة علااا تقياايم األفااراد صااحيا  لتحديااد احتياجااااتهم 
 .للوصول  لا التلخيم 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 والمهاارات المتقدماة وتسااعدهم علاا ت اويو ا تجاهاات 
 ماا تر ا  الماادة   7جاة أو متقدماة الال مة لتقديم رعاية لااملة وم  فاة للماريض الااي يعااني ماو حالاة صاحية حر 

علاااا تم ااايو الطلباااة ماااو اساااتخدام العملياااة التمريضاااية  اطاااار عملاااي لتقاااديم الرعاياااة التمريضاااية ب قااال مخااااطر أو 
وتساااعد المااادة الطلبااة علااا است لاااا  7نة ، وضاامو األنماااط الصااحية الفساايولوجية امضاااعفات أو  عاقااات مم اا

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

 (7070000)المتطلب السابق                    
تااي يحتاجهااا لتااوفير تاا ود هاااد المااادة بجانبيهااا النظااري والعملااي الطلبااة بالمعرفااة المتقدمااة وا تجاهااات والمهااارات ال

وتر اا  علاااا تجهياا  أعاااداد الطلبااة للاااتم و مااو مسااااعدة . الرعايااة التمريضاااية اللاااملة لمرضاااا الحااا ت الح ي اااة 
تساتخدم العملياة التمريضاية .  المريض وأسرتر في الت يا م  حا تهم وتحقيق أقصا مستويات الرعاياة الصاحية 

وتساااعد هااد المااادة الطلباة علااا .  ألنمااط النفسااية وا جتماعياة  اطاار لتااوفير الرعاياة التمريضااية لضفاراد ضاامو ا
وتتضامو الماادة . البحث في المصادر العلمية واستخدام نتائا البحوث في توفير رعاية تمريضية محد اة ومناسابة 

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

 (ساعات معتمدة 6)تمريض الطوارئ والكوارث   (1012020)



  

ت ود هاد المادة بجانبيها النظري والعملي الطلبة بالمعرفاة واألسااليب العلمياة المتقدماة والمهاارات الساريرية الال ماة 
ة جواناب هاماة وتتنااول المااد.  لتقديم الرعاية التمريضية اآلمنة والفورية للمصاب أ نا  ال وارث والحا ت الطارئة 

تلااامل مباااادا اإلساااعاا الفاااوري لل اااوارث ،  ومراحااال ال اااوارث والرعاياااة الفورياااة ،  وتفاعااال المصااااب مااا  الحالاااة 
الطارئااة ،  وتخطاايط الرعايااة التمريضااية المتقدمااة أ نااا  وبعااد ال ااوارث ،  والقضااايا الفنيااة والقانونيااة المتعلقااة باادور 

 . قا طارا الممرض في تقديم الرعاية للمصاب في أي مو 
 

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

خااالل الفصاال الدراسااي النهااائي فااي المستلاافيات المعتماادة مااو " تخصصاايا" سااريريا" تاا ود هاااد المااادة الطلبااة تاادريبا
متخصصاااة والمتقدماااة للماااريض تحااات اإللاااراا تقاااديم الرعاياااة التمريضاااية ال يتضااامو هااااا التااادريب 7قبااال ال لياااة

. األ اااديمي فااي مختلااا وحاادات الرعايااة الح ي ااة المختلفااة أو أقسااام الباطنيااة والجراحااة فااي المستلاافيات المعتماادة
وخالل هااا التادريب تتاوافر الفرصاة للطالاب  ساتخدام حصايلة المعرفاة العلمياة والمهاارات التاي ا تسابها فاي تقاديم 

 . المتخصصة  الرعاية التمريضية
 

 ( ساعات معتمدة 6) تطور النظريات التمريضية وتطبيقاتها   (1016021)
ت ود هاد المادة الطلبة بالمعلومات المتخصصة حول نل ة وتطور نمااج ونظريات التماريض الحدي اة ما  التر يا  

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

 

 ( معتمدة ةساع 2)منهجية البحث في التمريض    (1016020)
تااا ود هااااد الماااادة الطلباااة بالمعرفاااة المتقدماااة ب سااااليب البحاااث العلماااي وأنواعهاااا المختلفاااة ماااو حياااث خصائصاااها 

  قاعادة لتطاوير المعرفاة اتهاا وسالبياتها ،  وتر ا  علاا أهمياة اساتخدام البحاث العلمايو الت  يجابي  واستخداماتها

التمريضية ،  وتتيح هاد المادة الفرصة للطلبة لتطبيق أسس ومبادا البحث العلمي مو خاالل تصاميم ملاروعات 
 .بح ية  ل في مجال تخصصر 

 

 (مدةمعت ةساع 2)األساليب اإلحصائية في البحث الصحي   (1016061)
ياا ود هاااا المساااق الطلبااة بالمعرفااة حااول طبيعااة وخصااائم أ  اار أنااوام التحلياال اإلحصااائي اسااتخداما فااي الحقاال 
الصحي بل ل عام والتمريض بل ل خام،  م ال الوصاا اإلحصاائي،  معامال ا رتبااط،  معادلاة انحادر الخاط 

 ماا سي تساب الطلباة المهاارة والمعرفاة   .لعاملي،  وطرائاق التحقاق ماو الفرضايات اإلحصاائيةالتحليل ا  المستقيم،
 .في استخدام براما الحاسوب اإلحصائية بحيث يتم نوا مو  دخال البيانات وتحليلها وقرا ة نواتجها 

 

 (ساعات معتمدة 6)التعليم والتدريب في التمريض  (  1010062)      
ألدوار المتقدمااة للمماارض  قااا الصااحي   حااد اتاا ود هاااد المااادة الطلبااة بالمعرفااة الال مااة للقيااام باادور الماادرب والم

وتعمل هاد المادة علا  تاحاة الفرصاة للطلباة لتحضاير وتصاميم خطاط تدريبياة اات العالقاة بالحاجاات .  القانوني
التعليميااة لمرضااا أقسااام الرعايااة الح ي ااة وأساارهم ،  و ااالت تاادريب وتعلاايم ال ااوادر التمريضااية األخاار  فااي مجااال 

لتخصصاية ماا  التر ياا  علاا لاامولية الخطاط لجمياا  عناصاار العملياة التعليميااة عناد  عااداد هاااد الرعاياة السااريرية ا
 .البراما 

 
 
 



  

 (ساعات معتمدة 6)  التغيرات الصحية الوظيفية (1012023) 
تاا ود هاااد المااادة الطلبااة بالمعلومااات المتقدمااة فااي علاام الفساايولوجيا وتر اا  علااا آليااة حاادوث األمااراض التااي ياانجم 

وتبحااث المااادة عااو اآلليااات المعاوضااة التااي تقااوم بهااا أجهاا ة . ل فااي وظااائا أجهاا ة اإلنساااو الطبيعيااةعنهااا اعااتال
الجسم جميعا  لمواجهة أي خلل قد يغير مو استتباب الوسط الداخلي، وتناقق الطارق والوساائل المختلفاة المسائولة 

 . عو  عادة هاا الوسط  لا وضعر الطبيعي 
 
 (ساعات معتمدة 6)  دة في التمريض اإلدارة والقيا  (1010066)

تاا ود هاااد المااادة بجانبيهااا النظااري والعملااي الطلبااة بالمعلومااات التااي تساااعد علااا تحضااير قيااادات تمريضااية قااادرة 
في النظاام " حيويا" علا العمل في مختلا المؤسسات الصحية ،  وتوفر دراسة لاملة لدائرة التمريض  ونها ج  ا

وتعطي الماادة .  و يات اإلدارييو في التمريض أ نا  ممارستهم لهاد األدوار المتقدمة الصحي متعدد الجوانب وسل
وتتطارق لبحاث .  بيقاتهاا العملياة فاي مجاال التماريضلمحة عامة عو النظريات والمنهجيات اإلدارياة والقيادياة وتط

ارس المتقادم فاي تساويق  ماا تصاا دور المما 7بعض لؤوو اإلدارة المالية ولؤوو العامليو وسبل تحسيو الجاودة
 . الخدمات التمريضية التخصصية بما فيها الخدمات ا ستلارية 

 
 (ساعات معتمدة 6)  لسريرياعلم األدوية ( 1016010)

 للفسااايولوجيا مختصااارا وصااافا الموضاااوم يتضااامو اإلنسااااو، علاااا لضدوياااة الساااريرية التطبيقاااات الماااادة هااااد تتنااااول
 األدوياااااة عماااال مي اني يااااة لاااار   اااااالت ساااايتم. لااااائعة طبيااااة لملاااااا ل ئيااااةالدوا والمعالجااااة والتلااااخيم المرضااااية

 والدراساااات التجااارب أناااوام لاار  سااايتم الاات  لاااا باإلضااافة الدوائياااة التااداخالت و اااالت ومضاااعفاتها واسااتعما تها
 .األخالقي وبعدها اإلنساو علا الدوائية

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

المعتمادة علاا احادث ماا تام التوصال  ت ود هاد المادة بجانبيها النظري والعملي الطلباة بالمعرفاة العلمياة والمهاارات
 لياار فااي علااوم التمااريض و العلااوم األخاار  لتقااديم الرعايااة التمريضااية المتخصصااة واللاااملة لضطفااال المحتاااجيو 

ير اا  الجانااب العملااي علااا تهيئااة الطالااب لتقااديم الرعايااة و . ولغايااة فتاارة المراهقااة لرعايااة ح ي ااة مااو مرحلااة الااو دة
التمريضية الح ي ة باستخدام العملية التمريضية ما  التر يا  علاا األنمااط الصاحية الوظيفياة والنفساية وا جتماعياة 

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

ويوس  هااا المسااق مادارت . الماجستير بالمفاهيم والمبادا األساسية في الرعاية التلطيفية طلبةيّعرا هاا المساق 
 مااا سااايتم . الطلبااة حااول الجوانااب الفلساافية والنظريااات واألدلااة الم بتااة علمياااا فااي حقاال الرعايااة التلطيفيااة اللاااملة

اجاااات الفسااايولجية والنفساااية وا جتماعياااة التر يااا  علاااا مسااااعدة الطلباااة فاااي تقاااديم الرعاياااة اللااااملة لتلببياااة ا حتي
المفااااهيم والمباااادا األساساااية فاااي مجاااال الرعاياااة التلطيفياااة  وسااايتم مناقلاااة . وال قافياااة والروحياااة لضفاااراد وعاااائالتهم
 . مفهوم المعاناة والراحة وحفظ ال رامة

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



  

حاادد هاااا المساااق العالقااات مااا باايو مخرجااات الرعايااة التلطيفيااة لضفااراد الااايو يعااانوو مااو الملاا الت المرتبطااة ي
و يهادا المسااق  لاا توساي  . ، والمعوقاات التاي تناتا عنهاا(المستعصاية)باألمراض التي تهدد بقائهم علا الحيااة 

تلااا لها أنظماااة مؤسساااات الرعاياااة الصاااحية علاااا  نطاااق فهااام الطلباااة للسياساااات المتعلقاااة بالرعاياااة التلطيفياااة والتااي
 ماااا يقااادم المسااااق للطلباااة نماااااج عالمياااة لوجهاااة نظااار دولياااة بلااا و المناقلاااات (. فاااي األردو)المساااتو  المحلاااي 

األخالقياااة المعاصااارة  سااايما تلااات التاااي تتعلاااق بقضاااايا المسااااواة فاااي الحصاااول علاااا الرعاياااة الصاااحية الفضاااالا 
 .لرعاية السريرية المقدمة للمريض في المراحل النهائية في الحياةوالملار ة في صن  القرار في ا

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

يقدم هاا المساق دراساة وافياة ومتعمقاة عاو  يفياة معالجاة األلام واألعاراض المال ماة لضماراض المساتعطية لضفاراد 
ة لاااملة علاااا طرائااق معالجاااة األلاام وتخفياااا المعاناااة التاااي يعيلااها لضفاااراد الاااايو ويلقاااي المساااق نظااار . وعااائالتهم

، ويناااااقق المساااااق (المستعصااااية)يعااااانوو مااااو الملاااا الت المرتبطااااة باااااألمراض التااااي تهاااادد بقااااائهم علااااا الحياااااة 
ير جاااودة الرعاياااة اسااتراتيجيات معالجاااة األلااام الدوائياااة وةياار الدوائياااة آخااااا با عتباااار الناااواحي القانونيااة وفقاااا لمعااااي

 .الصحية الفضلا المقدمة مو الفريق الصحي
 

 (ساعات معتمدة 6) البحث النوعي في الرعاية التلطيفية   (2206101)
وقاد صامم لمسااعدة الطلباة علاا اساتخدام مجموعاة متنوعاة . يعّرا هااا المسااق الطلباة بمنهجياات البحاث الناوعي

أي مااو خااالل المالحظااة " )المصاادر األوليااة"يانااات النوعيااة مااو ماو تقنيااات البحااث العلمااي التااي تتضامو جماا  الب
، ودراسة الظواهر الجديدة التي   يم و دراستها بعماق ماو ( المبالرة أو  جرا  المقابالت م  األفراد أو المنظمات

 اتنهجياالمالعدياد ماو وسوا ي تسب الطلباة المهاارات والخبارات الال ماة باساتخدام . خالل  جرا  الدراسات ال مية
 مااا ير اا  هاااا المساااق علااا طرائااق جماا  البيانااات النوعيااة وتحليلهااا و . النوعيااة وتقنيااات تحلياال البيانااات النوعيااة

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

 ( 7070037)المتطلب السابق 
ؤهال لدياة المعرفاة المتقدماة واألدلاة القائماة علاا الممارساة يهدا هاا المساق  لا  عداد الطالب ليصبح ممرض م

وقد تم تصميم هاا المساق إلعداد طلبة ماجستير التمريض علا . السريرية في مجال الرعاية التمريضية التلطيفية
 :ويتاا لا المسااق مااو جاا ئيو. المضاي قاادما فاي وتقااديم الخادمات المبت اارة فاي ممارسااة الرعاياة التلطيفيااة وتطويرهاا

أماا الجا   النظاري ماو المسااق  فير ا  علاا . النظاري والساريري، بهادا تحسايو نوعياة الحيااة للمرضاا وعاائالتهم
ممارسة الطالب عملية التقييم المنطقي الدقيق في استعراض المراجا  الحدي اة فاي حقال الرعاياة التلطيفياة المتقدماة 

الطلباااة باااالخبرات والمهاااارات الساااريرية اات الصااالة أماااا الجااا   العملاااي ماااو المسااااق  فيهااادا  لاااا  ماااداد . وتحليلهاااا
بالرعاية التلطيفية المتقدمة، وسيتم استخدام اإلطار الخام بالعملية التمريضية في أ ناا  تقاديم الرعاياة التمريضاية 

 .للمرضا وعائالتهم
 
 
 
 
 
 



  

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

 (7070001)سابق المتطلب ال
المساق للطلبة التعرا علا الممارساات الحدي اة والتطاورات الساريرية، ومراجعاة البحاوث العلمياة الحدي اة  ايتيح ها

ويعتمااد المساااق نهااا الرعايااة اللاااملة قااي تقااديم الرعايااة التمريضااية فااي . فااي مجااال الرعايااة التمريضااية التلطيفيااة
 مااا ساايتم التر ياا  علااا معالجااة األعااراض الفساايولوجية اللااائعة فااي  .معالجااة األعااراض  مااا يعّباار عنهااا المرضااا

الرعاية التلطيفية والقضايا المرتبطة باحتياجات المرضا وعائالتهم والتي تلمل معالجة الضاغوط النفساية ومراعااة 
ات والهدا المنلود هو تحسيو نوعياة الحيااة للمرضاا وعاائالتهم ماو عاو طرياق  عاداد ممرضا. الجوانب الروحية

وممرضااييو قااادريو علااا تطبيااق خطااة الرعايااة التمريضااية  وفااق التوصاايات المسااتندة  لااا أفضاال األدلااة العلميااة 
 .المتاحة

 

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

ااو    مااا وتر اا  هاااد  .أفااراد المجتماا  علااا اخااتالا  قافاااتهم وبيئاااتهم و فئاااتهم العمريااةالرعايااة الصااحيةم المختااارةم مم
فااي  األساار والجماعاااتفاارادم و جعاال الطالااب قااادرا علااا تقااديم رعايااة تمريضااية متخصصااة ومتقدمااة لض علاااالمااادة 
،  ا ضطرابات واألمراض النفسية الحادة منها والم منة و محور هاد المادة هو   .أما وم الرعاية الصحيةم  مختلا

 ... .وما يتعلق بها مو مسببات وانتلار وفسيولوجيا مرضية
خريجااي برناااما ماجسااتير تمااريض تااوفير فاارم ل  لاااI يهاادا الجاا   العملااي مااو مااادة التمااريض النفسااي المتقاادم

يلاتمل التادريب .حها في الج   النظري مو المادةالنظرية التي يتم طر  مفاهيمالتطبيق الصحة النفسية، تم نهم مو 
والمتقدمة لضفراد والجماعات علا اختالفهم ممو يعاانوو اضاطرابات و  مرافق الرعاية األولية العملي علا مختلا

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

 (7071000)المتطلب السابق 
ة لالضااااطرابات عمقاااامت خااااريا ماجسااااتير تمااااريض الصااااحة النفسااااية بدراسااااة  لااااا ت ويااااد د المااااادةهااااا تهاااادا      

 علا هاد المادة وينصب تر ي . التمريضية المتقدمة الرعاية  طار والت ضمو بالغيو وأسرهملل واألمراض النفسية
اساااتخدام منهجياااة وعلاااا  يفياااة تقييمهاااا والتعامااال معهاااا والااات بوالم مناااة  منهاااا الحاااادة الحاااا ت المرضاااية المتقدماااة

 .التلارت في الرعاية الصحية النفسية م  الفريق الصحي النفسي
خريجاي برنااما ماجساتير تماريض تاوفير فارم ل  لاا II يهادا الجا   العملاي ماو ماادة التماريض النفساي المتقادم 

 .ضاية المتقدمااةالتمري الرعايااة  طاار النظرياة ضاامو فااهيمالعملاي المتقاادم للم تطبيااقالصاحة النفساية، تم اانهم ماو ال
بيئاات المجتما  فاي  المتقدماة الرعاياة الصاحيةفي هاا المساق علا جعل الطالب قادرا علاا تقاديم  ينصب التر ي 

 .المختلفة وبالتعاوو م  الفريق الصحي النفسي
 
 
 
 



  

 
 
 (ساعات معتمدة 6) لسريري التخصصياالتمريض النفسي    (1010023)

 (7071000)المتطلب السابق 
 

تدريب عملي أسبوعية فاي مختلاا أماا و التادريب المعتمادة   الث وردياتطلب هاد المادة قضا  الطالب تت      
للطالااب الفرصااة لتطبيااق واسااتخدام د المااادة هاااوتااوفر  .والاات بالااراا مااو أعضااا  ال ليااة المعنياايو فااي البرناااما

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

ل الممارسة تر   هاد المادة علا ا ستعراض الحالي للتمريض بحوث األدبيات والبحوث ا ستفادة مو خال
استخدام البحث ودراسة  ال ة مجا ت للبحوث سوا ت وو ا ختصاصات التي تلمل تفسير و  المستندة  لا األدلة

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

تر ااا  هااااد الماااادة بجانبيهاااا النظاااري والعملاااي علاااا تعلااايم الطلباااة مفااااهيم علااام األدوياااة فاااي مجاااال معالجاااة مرضاااا 
هاد المادة أو يناقق  يجابيات وسلبيات الطرق المختلفاة  يستطي  الطالب، مو خالل.النفسية الحا ت التخصصية

رلاادات  عطا هاا وت  يراتهاا الجانبياة  إلعطا  الدوا  للمرضا والتعارا علاا د ئال اساتخداماتها، وطارق عملهاا، وا 
وير اا  الجاا   العملااي مااو المااادة علااا التطبيااق السااريري .ومواناا  اسااتخدامات األدويااة ودور المماارض فااي  عطائهااا

 .  ة النظرية م  التر ي  علا المفاهيم التمريضية السريرية لضدويةللماد
 
 (ساعات معتمدة 6)  األطر النظرية للتمريض النفسي  (1010020)

تبحاااث هااااد الماااادة فاااي نلااا ة وتطاااور نماااااج و نظرياااات التماااريض الحدي اااة وعلاااا األخااام تلااات المتعلقاااة        
لااي ألساااليب ممارسااة مهنااة التمااريض والنظريااات المتعبااة فااي الاات، بااالمرض النفسااي ماا  التر ياا  علااا النقااد التحلي

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

وآليااة حاادوث األمااراض التااي ينلاا  عنهااا اعااتالل فااي ة الماارض النفسااي ي مااو تر ياا  هاااد المااادة علااا فساايولوجي   
 ماا تبحاث الماادة اآللياات المعوضاة التاي تقاوم بهاا أجها ة الجسام جميعاا لمواجهاة .وظائا أجه ة اإلنساو الطبيعياة

 .أي خلل قد يغير مو استتباب الوسط الداخلي
ة الوسااط الااداخلي  لااا وضااعر الطبيعااي فااي حالاااة طاارق والوسااائل المختلفااة المساائولة عااو  عاااادلتناااقق المااادة ا  

ستبحث هاد المادة جمي  األجه ة بل ل عام م  التر ي  علا األجه ة األ  ار تعرضاا لالضاطراب .المرض النفسي
وتعتبر هاد الماادة .لد  المرضا النفسييو بحيث تتناسب مواضي  هاد المادة م  متطلبات الطلبة النظرية والعملية

المداخالت التمريضية الضرورية لتقديم الرعاية التمريضية النفسية بما يساهم فاي رفا  المساتو   أساسا لبنا  بعض
 .الصحي لد  المريض

 
 
 



  

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

ة النفساية يتم التر ي  في هاد المادة علا نمااج نظرية معدة ودراستها بل ل متخصم مالئم للممارساة التمريضاي
اساااتخدام بالمتقدماااة ساااعيا ورا  تحقياااق أفضااال نوعياااة ماااو الرعاياااة التمريضاااية النفساااية لضفاااراد والجماعاااات واألسااار 

 مااا . النظريااات وتحليلهااا و أساالوب التف ياار التحليلااي والعلمااي  اطااار عااام ألفضاال رعايااة تمريضااية نفسااية لاااملة
العالج النفسي ب لا الر وتبناي وتطبياق هااد المنهجياات ماو  علا الطرق واألساليب المتقدمة في تقديم المادة تر  

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

وتتطاارق . فااراد والجماعاااتتر اا  هاااد المااادة علااا تطبيااق نظريااات الرعايااة التمريضااية ونظريااات التواصاال باايو األ
المواضي  المتعلقة بدور الممرض النفسي في التواصال ما  األفاراد والجماعاات والخبارات المتعلقاة باالت  المادة  لا

التواصال اإلنساااني وآليااة التواصال الجماااعي مااو خااالل المناقلاات والتطبيقااات العمليااة داخال المختباار ومااو خااالل 
م و الطالاب  االت ماو اختباار قدراتار التواصالية و يفياة بناا  تواصال عالجاي وسيت. التعامل المبالر م  المرضا
 .نوعية مو الرعاية النفسية التمريضية المتقدمة ليعود بالفائدة المرجوة وهوا فض

 



  

 
 

 الموارد البشرية 
 التخصم الدقيق الرتبة األ اديمية ا سم التسلسل

 صحة عامة أستاا وسيلة عيسا بيترو. د.أ  .1

 تمريض أمومة وطفولة أستاا انعام عبداهلل خلا. د.أ  .0

 تمريض صحة البالغيو أستاا  مؤيد مصطفا أحمد. د.أ  .3

 تربية خاصة تعييو ملترت-أستاا جمال الخطيب. د.أ  .0

 تربية خاصة تعييو ملترت-أستاا منا الحديدي. د.أ  .0

 طب مجتم  تعييو ملترت-أستاا ماضي الجغبير.د.أ  .0

 ادارة لؤوو التمريض أستاا ملارت ومغليفتحية عبد اهلل أب. د  .0

 تمريض الرعاية الح ي ة أستاا ملارت جعفر علي أسعد. د  .8

 تمريض باطني وجراحي أستاا ملارت فلاير أحمد هياجنة. د  .0

 تمريض أمومة وطفولة أستاا ملارت لبنا أبوليخة. د  .17

 تمريض الرعاية الصحية األولية أستاا ملارت سميحة جرا . د  .11

 تمريض صحة نفسية أستاا ملارت يمو منصورأ. د  .10

 تمريض صحة األم أستاا ملارت عليا  ابراهيم محاديو. د  .13

 صحة المرأة لارتأستاا م ريما الصفدي. د  .10

 تمريض البالغيو أستاا مساعد منار مظهر النابلسي. د  .10

 الوبائيات في التمريض/القيادة في التمريض أستاا مساعد محمود عقلة الحسامي.د  .10
 ادارة تمريض أستاا مساعد وضا  محمد الدعمة. د  .10

 تمريض البالغيو أستاا مساعد ميسوو عبد الرحيم. د  .18

 تمريض سريري أستاا مساعد محمد يعقوب. د  .10

 صحة الجلد -تمريض صحة البالغيو أستاا مساعد محمد صالح. د  .07

 تمريض الرعاية الح ي ة أستاا مساعد رقية  يالني. د  .01

 ادارة التمريض أستاا مساعد د صالحعلي محم. د  .00

 تمريض السرطاو-تمريض صحة البالغيو أستاا مساعد ب ينر فريحات. د  .03

 تمريض الرعاية الح ي ة أستاا مساعد محمد دار عواد. د  .00

 أمراض  ال لا-تمريض صحة البالغيو أستاا مساعد أماني أنور. د  .00

 طفالتمريض صحة األ أستاا مساعد ديانا هالم عربيات. د  .00

 تمريض الصحة النفسية أستاا مساعد  خالم الجمال. د  .00

 امراض سرطانية/تمريض بالغيو أستاا مساعد ابراهيم عبد الجابر سالمة. د  .08
 امراض القلب واللراييو/تمريض بالغيو أستاا مساعد محمود علي محارمة. د  .00
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 الماجستير  الخطة الدراسية لدرجة
 مسار الشامل الصحة النفسية/ 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 ( 20) :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  1التمريض النفسي  7071000
 7071000 8 0 3 0التمريض النفسي  7071000
 7071000 00 - 3 لسريري التخصصياالتمريض النفسي  7071000

مفااااهيم التواصااال العالجياااة فاااي التماااريض  7071037
 النفسي 

3 3  - -

 

 :يتم اختيارها مما يلي (معتمدة ساعة  02: )االختيارية المواد. ب
 

 رقم المادة
 

 اسم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 نظري         عملي

 
المتطلب 
 السابق

- -  3 3 األطر النظرية للتمريض النفسي  7071000
- -  3 3 فسيولوجيا التغيرات المرضية النفسية   7071008
- -  3 3 ية علم األدوية النفس 7071000
- -  3 3 أنماط وطرائق العالج النفسي 7071031
- -  3 3 التعليم والتدريب في التمريض  7071030
- -  3 3 في التمريض  اإلدارة والقيادة 7071033
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 .ساعات تدريبية أسبوعيا  ( 8)ة تعادل الساعة المعتمدة الواحدة للمتطلبات العملي*



  

 (1012090) االمتحان الشامل .ج
 

 :وصف المواد

 

 (ساعات معتمدة 6)آداب وأدوار :  التمريض التخصصي (1010022)
تااا ود هااااد الماااادة الطلباااة بالمعلوماااات المتقدماااة حاااول أدوار الممااارض المتخصااام وانع اساااات ممارساااة التماااريض 

التماااريض فاااي مجاااال الرعاياااة التخصصاااية ودورد فاااي وضااا  أو تحاااديث أو تغييااار المتقااادم وأ ااارد فاااي تطاااور مهناااة 
وتر اا  المااادة علااا دور المماارض فااي الاادفام عااو حقااوق المااريض وتناااقق بعااض المسااائل المتعلقااة .  السياسااات

باااختالا ال قافااات واألدبيااات التااي تواجاار المماارض فااي مجااال الرعايااة التخصصااية وتااوفر دلاايال   تخاااا القاارارات 
 . ألدبية المناسبة ا
 

 (ساعة معتمدة 2)مهارات التقييم الصحي  (1012020)
تاا ود هاااد المااادة الطلبااة بالمعلومااات والمهااارات المتخصصااة للقيااام بااالتقييم الصااحي اللااامل للفاارد ضاامو العائلااة 

.  ريضاايوالمجتماا  وتاادويو التاااريض المرضااي ونتااائا التقياايم الصااحي واسااتخدامها فااي الوصااول  لااا التلااخيم التم
و ااالت تهاادا المااادة مااو خااالل الجاا   العملااي  لااا تاادريب الطلبااة علااا تقياايم األفااراد صااحيا  لتحديااد احتياجااااتهم 

 .للوصول  لا التلخيم 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 والمهاارات المتقدماة وتسااعدهم علاا ت اويو ا تجاهاات 
 ماا تر ا  الماادة   7الال مة لتقديم رعاية لااملة وم  فاة للماريض الااي يعااني ماو حالاة صاحية حرجاة أو متقدماة 

عملاااي لتقاااديم الرعاياااة التمريضاااية ب قااال مخااااطر أو علاااا تم ااايو الطلباااة ماااو اساااتخدام العملياااة التمريضاااية  اطاااار 
وتساااعد المااادة الطلبااة علااا است لاااا  7نة ، وضاامو األنماااط الصااحية الفساايولوجية امضاااعفات أو  عاقااات مم اا

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

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

تاا ود هاااد المااادة بجانبيهااا النظااري والعملااي الطلبااة بالمعرفااة المتقدمااة وا تجاهااات والمهااارات التااي يحتاجهااا لتااوفير 
أعاااداد الطلبااة للاااتم و مااو مسااااعدة وتر اا  علاااا تجهياا  . الرعايااة التمريضاااية اللاااملة لمرضاااا الحااا ت الح ي اااة 

تساتخدم العملياة التمريضاية .  المريض وأسرتر في الت يا م  حا تهم وتحقيق أقصا مستويات الرعاياة الصاحية 
وتساااعد هااد المااادة الطلباة علااا .   اطاار لتااوفير الرعاياة التمريضااية لضفاراد ضاامو األنمااط النفسااية وا جتماعياة 

وتتضامو الماادة . واستخدام نتائا البحوث في توفير رعاية تمريضية محد اة ومناسابة البحث في المصادر العلمية 
 .تدريبا سريريا م  فا في وحدات الرعاية الح ي ة المتخصصة لتطبيق ما تم تعلمر في المادة النظرية 

 

 (ساعات معتمدة 6)تمريض الطوارئ والكوارث   (1012020)
ملي الطلبة بالمعرفاة واألسااليب العلمياة المتقدماة والمهاارات الساريرية الال ماة ت ود هاد المادة بجانبيها النظري والع

وتتنااول الماادة جواناب هاماة .  لتقديم الرعاية التمريضية اآلمنة والفورية للمصاب أ نا  ال وارث والحا ت الطارئة 
فاعااال المصااااب مااا  الحالاااة تلااامل مباااادا اإلساااعاا الفاااوري لل اااوارث ،  ومراحااال ال اااوارث والرعاياااة الفورياااة ،  وت

الطارئااة ،  وتخطاايط الرعايااة التمريضااية المتقدمااة أ نااا  وبعااد ال ااوارث ،  والقضااايا الفنيااة والقانونيااة المتعلقااة باادور 
 . الممرض في تقديم الرعاية للمصاب في أي موقا طارا 



  

 
 (ساعات معتمدة 6)  التمريض السريري  (1012020)

 (7070003)ابق المتطلب الس                   
خااالل الفصاال الدراسااي النهااائي فااي المستلاافيات المعتماادة مااو " تخصصاايا" سااريريا" تاا ود هاااد المااادة الطلبااة تاادريبا

تقاااديم الرعاياااة التمريضاااية المتخصصاااة والمتقدماااة للماااريض تحااات اإللاااراا  يتضااامو هااااا التااادريب 7قبااال ال لياااة
. أو أقسااام الباطنيااة والجراحااة فااي المستلاافيات المعتماادةاأل اااديمي فااي مختلااا وحاادات الرعايااة الح ي ااة المختلفااة 

وخالل هااا التادريب تتاوافر الفرصاة للطالاب  ساتخدام حصايلة المعرفاة العلمياة والمهاارات التاي ا تسابها فاي تقاديم 
 . الرعاية التمريضية المتخصصة 

 
 ( ساعات معتمدة 6)تطور النظريات التمريضية وتطبيقاتها (   1016021)

د المادة الطلبة بالمعلومات المتخصصة حول نل ة وتطور نمااج ونظريات التماريض الحدي اة ما  التر يا  ت ود ها
النقد التحليلي ألساليب ممارسة مهنة التمريض والنظريات المتبعة في الت ، بهدا تحديد المل الت العملياة  علا

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

تااا ود هااااد الماااادة الطلباااة بالمعرفاااة المتقدماااة ب سااااليب البحاااث العلماااي وأنواعهاااا المختلفاااة ماااو حياااث خصائصاااها 
  قاعادة لتطاوير المعرفاة و الت  يجابياتهاا وسالبياتها ،  وتر ا  علاا أهمياة اساتخدام البحاث العلماي  واستخداماتها

،  وتتيح هاد المادة الفرصة للطلبة لتطبيق أسس ومبادا البحث العلمي مو خاالل تصاميم ملاروعات  التمريضية
 .بح ية  ل في مجال تخصصر 

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

داما فااي الحقاال ياا ود هاااا المساااق الطلبااة بالمعرفااة حااول طبيعااة وخصااائم أ  اار أنااوام التحلياال اإلحصااائي اسااتخ
الصحي بل ل عام والتمريض بل ل خام،  م ال الوصاا اإلحصاائي،  معامال ا رتبااط،  معادلاة انحادر الخاط 

 ماا سي تساب الطلباة المهاارة والمعرفاة .  المستقيم،  التحليل ألعاملي،  وطرائاق التحقاق ماو الفرضايات اإلحصاائية
 .و  دخال البيانات وتحليلها وقرا ة نواتجها في استخدام براما الحاسوب اإلحصائية بحيث يتم نوا م

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

تاا ود هاااد المااادة الطلبااة بالمعرفااة الال مااة للقيااام باادور الماادرب والم قااا الصااحي   حااد األدوار المتقدمااة للمماارض 
طلباة لتحضاير وتصاميم خطاط تدريبياة اات العالقاة بالحاجاات وتعمل هاد المادة علا  تاحاة الفرصاة لل.  القانوني

التعليميااة لمرضااا أقسااام الرعايااة الح ي ااة وأساارهم ،  و ااالت تاادريب وتعلاايم ال ااوادر التمريضااية األخاار  فااي مجااال 
الرعاياة السااريرية التخصصاية ماا  التر ياا  علاا لاامولية الخطاط لجمياا  عناصاار العملياة التعليميااة عناد  عااداد هاااد 

 .ا البرام
 
 (ساعات معتمدة 6)  التغيرات الصحية الوظيفية (1012023)

تاا ود هاااد المااادة الطلبااة بالمعلومااات المتقدمااة فااي علاام الفساايولوجيا وتر اا  علااا آليااة حاادوث األمااراض التااي ياانجم 
وتبحااث المااادة عااو اآلليااات المعاوضااة التااي تقااوم بهااا أجهاا ة . عنهااا اعااتالل فااي وظااائا أجهاا ة اإلنساااو الطبيعيااة

الجسم جميعا  لمواجهة أي خلل قد يغير مو استتباب الوسط الداخلي، وتناقق الطارق والوساائل المختلفاة المسائولة 
 . عو  عادة هاا الوسط  لا وضعر الطبيعي 



  

 
 (ساعات معتمدة 6)  اإلدارة والقيادة في التمريض (  1010066)

ت التااي تساااعد علااا تحضااير قيااادات تمريضااية قااادرة تاا ود هاااد المااادة بجانبيهااا النظااري والعملااي الطلبااة بالمعلومااا
في النظاام " حيويا" علا العمل في مختلا المؤسسات الصحية ،  وتوفر دراسة لاملة لدائرة التمريض  ونها ج  ا

وتعطي الماادة .  الصحي متعدد الجوانب وسلو يات اإلدارييو في التمريض أ نا  ممارستهم لهاد األدوار المتقدمة 
وتتطارق لبحاث .  عو النظريات والمنهجيات اإلدارية والقيادية وتطبيقاتها العملية في مجاال التماريض  لمحة عامة

 ماا تصاا دور المماارس المتقادم فاي تساويق  7بعض لؤوو اإلدارة المالية ولؤوو العامليو وسبل تحسيو الجاودة
 . الخدمات التمريضية التخصصية بما فيها الخدمات ا ستلارية 

 
 (ساعات معتمدة 6)  علم األدوية السريري( 1016010)

 للفسااايولوجيا مختصااارا وصااافا الموضاااوم يتضااامو اإلنسااااو، علاااا لضدوياااة الساااريرية التطبيقاااات الماااادة هااااد تتنااااول
 األدوياااااة عماااال مي اني يااااة لاااار   اااااالت ساااايتم. لااااائعة طبيااااة لملاااااا ل الدوائيااااة والمعالجااااة والتلااااخيم المرضااااية

 والدراساااات التجااارب أناااوام لاار  سااايتم الاات  لاااا باإلضااافة الدوائياااة التااداخالت و اااالت ومضاااعفاتها واسااتعما تها
 .األخالقي وبعدها اإلنساو علا الدوائية

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

حادث ماا تام التوصال المعتمادة علاا ا ت ود هاد المادة بجانبيها النظري والعملي الطلباة بالمعرفاة العلمياة والمهاارات
 لياار فااي علااوم التمااريض و العلااوم األخاار  لتقااديم الرعايااة التمريضااية المتخصصااة واللاااملة لضطفااال المحتاااجيو 

وير اا  الجانااب العملااي علااا تهيئااة الطالااب لتقااديم الرعايااة . ولغايااة فتاارة المراهقااة لرعايااة ح ي ااة مااو مرحلااة الااو دة
تمريضية ما  التر يا  علاا األنمااط الصاحية الوظيفياة والنفساية وا جتماعياة التمريضية الح ي ة باستخدام العملية ال

 وبملار ة المريض وعائلتر 
 

 (ساعات معتمدة 6)مقدمة في الرعاية التلطيفية     (1012020)
لجواناب الطلباة حاول اويوسا  هااا المسااق مادارت . الماجستير بالمفااهيم والمباادا األساساية فاي الرعاياة التلطيفياة يّعرا هاا المساق طلبة

 مااا ساايتم التر ياا  علااا مساااعدة الطلبااة فااي تقااديم الرعايااة . الفلساافية والنظريااات واألدلااة الم بتااة علميااا فااي حقاال الرعايااة التلطيفيااة اللاااملة
المفااااهيم والمباااادا وسااايتم مناقلاااة . اللااااملة لتلببياااة ا حتياجاااات الفسااايولجية والنفساااية وا جتماعياااة وال قافياااة والروحياااة لضفاااراد وعاااائالتهم

 األساسية في مجال الرعاية التلطيفية   مفهوم المعاناة والراحة وحفظ ال رامة
 
 (ساعات معتمدة 6)سياسات وقضايا أخالقية : الرعاية التلطيفية (  1012066)

تبطاة بااألمراض التاي تهادد بقاائهم يحدد هاا المساق العالقات ما بيو مخرجات الرعاية التلطيفياة لضفاراد الاايو يعاانوو ماو الملا الت المر 
و يهااادا المسااااق  لاااا توساااي  نطااااق فهااام الطلباااة للسياساااات المتعلقاااة بالرعاياااة . ، والمعوقاااات التاااي تناااتا عنهاااا(المستعصاااية)علاااا الحيااااة 

ااج عالميااة  مااا يقاادم المساااق للطلبااة نماا(. فااي األردو)التلطيفيااة والتااي تلاا لها أنظمااة مؤسسااات الرعايااة الصااحية علااا المسااتو  المحلااي 
لوجهااة نظاار دوليااة بلاا و المناقلااات األخالقيااة المعاصاارة  ساايما تلاات التااي تتعلااق بقضااايا المساااواة فااي الحصااول علااا الرعايااة الصااحية 

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

 

 
 
 (ساعات معتمدة 6)األلم والمعاناة : ةالرعاية التلطيفي   (1012060)

ويلقاااي . يقاادم هااااا المسااااق دراساااة وافياااة ومتعمقااة عاااو  يفياااة معالجاااة األلااام واألعاااراض المال مااة لضماااراض المساااتعطية لضفاااراد وعاااائالتهم
المرتبطااة باااألمراض  المساااق نظاارة لاااملة علااا طرائااق معالجااة األلاام وتخفيااا المعاناااة التااي يعيلااها لضفااراد الااايو يعااانوو مااو الملاا الت



  

، ويناااقق المساااق اسااتراتيجيات معالجااة األلاام الدوائيااة وةياار الدوائيااة آخاااا با عتبااار النااواحي (المستعصااية)التااي تهاادد بقااائهم علااا الحياااة 
 .القانونية وفقا لمعايير جودة الرعاية الصحية الفضلا المقدمة مو الفريق الصحي

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

وقااد صاامم لمساااعدة الطلبااة علااا اسااتخدام مجموعااة متنوعااة مااو تقنيااات البحااث . يعااّرا هاااا المساااق الطلبااة بمنهجيااات البحااث النااوعي
راد أو أي ماو خاالل المالحظاة المبالارة أو  جارا  المقاابالت ما  األفا" )المصاادر األولياة"العلمي التي تتضامو جما  البياناات النوعياة ماو 

وساوا ي تساب الطلباة المهاارات . ، ودراساة الظاواهر الجديادة التاي   يم او دراساتها بعماق ماو خاالل  جارا  الدراساات ال مياة( المنظمات
 مااا ير اا  هاااا المساااق علااا طرائااق جماا  . والخباارات الال مااة باسااتخدام العديااد مااو المنهجيااات النوعيااة وتقنيااات تحلياال البيانااات النوعيااة

 .لنوعية وتحليلها و وتفسيرهاالبيانات ا

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

 ( 7070037)المتطلب السابق 
يهاادا هاااا المساااق  لااا  عااداد الطالااب ليصاابح مماارض مؤهاال لديااة المعرفااة المتقدمااة واألدلااة القائمااة علااا الممارسااة السااريرية فااي مجااال 

وقد تم تصميم هاا المساق إلعداد طلبة ماجستير التمريض علا المضي قادما فاي وتقاديم الخادمات المبت ارة . التلطيفيةالرعاية التمريضية 
. النظاري والساريري، بهادا تحسايو نوعياة الحيااة للمرضاا وعاائالتهم: ويت لا المساق مو ج ئيو. في ممارسة الرعاية التلطيفية وتطويرها

ر اا  علااا ممارسااة الطالااب عمليااة التقياايم المنطقااي الاادقيق فااي اسااتعراض المراجاا  الحدي ااة فااي حقاال أمااا الجاا   النظااري مااو المساااق  في
أمااا الجاا   العملااي مااو المساااق  فيهاادا  لااا  مااداد الطلبااة بااالخبرات والمهااارات السااريرية اات الصاالة . الرعايااة التلطيفيااة المتقدمااة وتحليلهااا

  .طار الخام 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 
لبحوث العلمية الحدي ة في مجال الرعاية يتيح ها المساق للطلبة التعرا علا الممارسات الحدي ة والتطورات السريرية، ومراجعة ا

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

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

 .المتاحة

 
 
 
 (ساعات معتمدة 6)  Iالتمريض النفسي   (1010020) 

دارة حاجات        ت هّيئ  هاد المادة خريا ماجستير تمريض الصحة النفسية ليصبح قادرا علا َتقييم و تلّخيم وا 
ااو  أفااراد المجتماا  علااا اخااتالا  قافاااتهم وبيئاااتهم و فئاااتهم العمريااة  مااا وتر اا  هاااد . الرعايااة الصااحيةم المختااارةم مم

المااادة علااا جعاال الطالااب قااادرا علااا تقااديم رعايااة تمريضااية متخصصااة ومتقدمااة لضفاارادم واألساار والجماعااات فااي 
 و محور هاد المادة هو ا ضطرابات واألمراض النفسية الحادة منها والم منة ، .  مختلا أما وم الرعاية الصحيةم 

 ... .مرضية وما يتعلق بها مو مسببات وانتلار وفسيولوجيا
 لااا تااوفير فاارم لخريجااي برناااما ماجسااتير تمااريض I يهاادا الجاا   العملااي مااو مااادة التمااريض النفسااي المتقاادم

يلاتمل التادريب .الصحة النفسية، تم نهم مو تطبيق المفاهيم النظرية التي يتم طرحها في الج   النظري مو المادة
لضفراد والجماعات علا اختالفهم ممو يعاانوو اضاطرابات و العملي علا مختلا مرافق الرعاية األولية والمتقدمة 

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



  

 (7071000)المتطلب السابق 
تهاااادا هاااااد المااااادة  لااااا ت ويااااد خااااريا ماجسااااتير تمااااريض الصااااحة النفسااااية بدراسااااة متعمقااااة لالضااااطرابات       

وينصب تر ي  هاد المادة علا . و وأسرهم والت ضمو  طار الرعاية التمريضية المتقدمةواألمراض النفسية للبالغي
الحاااا ت المرضاااية المتقدماااة الحاااادة منهاااا والم مناااة وعلاااا  يفياااة تقييمهاااا والتعامااال معهاااا والااات باساااتخدام منهجياااة 

 .التلارت في الرعاية الصحية النفسية م  الفريق الصحي النفسي
 لاا تاوفير فارم لخريجاي برنااما ماجساتير تماريض  II و ماادة التماريض النفساي المتقادميهادا الجا   العملاي ما 

. الصاحة النفساية، تم اانهم ماو التطبيااق العملاي المتقاادم للمفااهيم النظرياة ضاامو  طاار الرعايااة التمريضاية المتقدمااة
ماة فاي بيئاات المجتما  ينصب التر ي  في هاا المساق علا جعل الطالب قادرا علاا تقاديم الرعاياة الصاحية المتقد

 .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 فاي مختلاا أماا و التادريب المعتمادة       

وتااوفر هاااد المااادة للطالااب الفرصااة لتطبيااق واسااتخدام . اا مااو أعضااا  ال ليااة المعنياايو فااي البرناااماوالاات بالاار 
 .المفاهيم والمهارات النظرية الال مة لتقديم الرعاية النفسية المتقدمة

 

 (ساعات معتمدة 6)ندوة الرعاية التمريضية النفسية المقرونة باألدلة   (  1010060)
 ستعراض الحالي للتمريض بحوث األدبيات والبحوث ا ستفادة مو خالل الممارسة تر   هاد المادة علا ا

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

 
 

 (ساعات معتمدة 6)علم األدوية النفسية    (1010029) 
تر ااا  هااااد الماااادة بجانبيهاااا النظاااري والعملاااي علاااا تعلااايم الطلباااة مفااااهيم علااام األدوياااة فاااي مجاااال معالجاااة مرضاااا 

يستطي  الطالب، مو خالل هاد المادة أو يناقق  يجابيات وسلبيات الطرق المختلفاة .النفسية الحا ت التخصصية
رلاادات  عطا هاا وت  يراتهاا الجانبياة إلعطا  الدوا  للمرضا والتعارا علاا د ئال اساتخدا ماتها، وطارق عملهاا، وا 

وير اا  الجاا   العملااي مااو المااادة علااا التطبيااق السااريري .ومواناا  اسااتخدامات األدويااة ودور المماارض فااي  عطائهااا
 .  للمادة النظرية م  التر ي  علا المفاهيم التمريضية السريرية لضدوية

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

تبحاااث هااااد الماااادة فاااي نلااا ة وتطاااور نماااااج و نظرياااات التماااريض الحدي اااة وعلاااا األخااام تلااات المتعلقاااة        
بااالمرض النفسااي ماا  التر ياا  علااا النقااد التحليلااي ألساااليب ممارسااة مهنااة التمااريض والنظريااات المتعبااة فااي الاات، 

 و طريق ا ستراتيجيات لتطبيق النظريات التمريضية المناسبةبهدا تحديد المل لة العملية ومحاولة حلها ع
 
 (ساعات معتمدة 6)فسيولوجيا التغيرات المرضية النفسية    (1010020)

وآلياة حادوث األماراض التاي ينلا  عنهاا اعاتالل ي مو تر يا  هااد الماادة علاا فسايولوجية المارض النفساي         
بحاااث الماااادة اآللياااات المعوضاااة التاااي تقاااوم بهاااا أجهااا ة الجسااام جميعاااا  ماااا ت.فاااي وظاااائا أجهااا ة اإلنسااااو الطبيعياااة

 .لمواجهة أي خلل قد يغير مو استتباب الوسط الداخلي

تناقق المادة الطرق والوسائل المختلفة المسئولة عو  عادة الوسط الداخلي  لا وضعر الطبيعي فاي حالاة         
ل عام م  التر ي  علا األجه ة األ  ار تعرضاا لالضاطراب ستبحث هاد المادة جمي  األجه ة بل .المرض النفسي



  

وتعتبر هاد الماادة .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 فاي رفا  المساتو 

 .الصحي لد  المريض
 

 (ساعات معتمدة 6)أنماط وطرائق العالج النفسي  (7071031) 
يتم التر ي  في هاد المادة علا نمااج نظرية معدة ودراستها بل ل متخصم مالئم للممارساة التمريضاية النفساية 

ت واألسااار باساااتخدام المتقدماااة ساااعيا ورا  تحقياااق أفضااال نوعياااة ماااو الرعاياااة التمريضاااية النفساااية لضفاااراد والجماعاااا
 مااا . النظريااات وتحليلهااا و أساالوب التف ياار التحليلااي والعلمااي  اطااار عااام ألفضاال رعايااة تمريضااية نفسااية لاااملة

تر   المادة علا الطرق واألساليب المتقدمة في تقديم العالج النفسي ب لا الر وتبناي وتطبياق هااد المنهجياات ماو 
 م  المريض النفسي    خالل الممارسة العملية وا تصال المبالر

 
 (ساعات معتمدة 6)مفاهيم التواصل العالجية المتقدمة في التمريض النفسي  (7071037) 

وتتطاارق . تر اا  هاااد المااادة علااا تطبيااق نظريااات الرعايااة التمريضااية ونظريااات التواصاال باايو األفااراد والجماعااات
ما  األفاراد والجماعاات والخبارات المتعلقاة باالت  المادة  لا المواضي  المتعلقة بدور الممرض النفسي في التواصال

التواصال اإلنساااني وآليااة التواصال الجماااعي مااو خااالل المناقلاات والتطبيقااات العمليااة داخال المختباار ومااو خااالل 
وسيتم و الطالاب  االت ماو اختباار قدراتار التواصالية و يفياة بناا  تواصال عالجاي . التعامل المبالر م  المرضا

 .لمرجوة وهوا فضل نوعية مو الرعاية النفسية التمريضية المتقدمةيعود بالفائدة ا
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 تربية خاصة تعييو ملترت-أستاا جمال الخطيب. د.أ  .0

 تربية خاصة تعييو ملترت-أستاا منا الحديدي. د.أ  .0

 طب مجتم  تعييو ملترت-أستاا ماضي الجغبير.د.أ  .0

 ادارة لؤوو التمريض أستاا ملارت فتحية عبد اهلل أبومغلي. د  .0

 لح ي ةتمريض الرعاية ا أستاا ملارت جعفر علي أسعد. د  .8

 تمريض باطني وجراحي أستاا ملارت فلاير أحمد هياجنة. د  .0
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