وصف البرناهج األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤعغخ انزؼهًُُخ
 .2انمغى الػهًٍ  /انًشكض
 .3اعى انجشَبيظ األكبدًٍَ او
انًهٍُ
 .4اعى انشهبدح انُهبئُخ

وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ/كهُه اثٍ حُبٌ انغبيؼخ االههُخ/لغى
انزًشَض
لغى انزًشَض
اعبعُبد انزًشَض/انًشحهخ االونً
ثكبنىسَىط ػهىو فٍ انزًشَض
فصهٍ

 .5انُظبو انذساعٍ :
عُىٌ /يمشساد /أخشي
 .6ثشَبيظ االػزًبد انًؼزًذ

َظبو انىحذاد

 .7انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي

/

 .8ربسَخ إػذاد انىصف
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 .9أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ
رًُُخ لذساد انطهجخ ػهً اكزغبة انًهبساد انزًشَضُخ نًخزهف انزخصصبد االعبعُخ
سثظ انًبدح انُظشَخ انؼهًُخ ثبنًهبساد انؼًهُخ
رًُُخ انفهى انىاعغ نذي انطهجخ نًجبدئ ولىاػذ انغهىن انًهٍُ نًهُخ انزًشَض
اػذاد يًشضٍُ عبيؼٍُُ روو كفبءح ويؤهالد ػبنُخ نغذ انُمص فٍ اػذاد انًًشضٍُ انغبيؼٍُ
رًُُخ انشخصُخ انمُبدَخ نذي انخشَظ ثًب َخذو فٍ ارخبر انمشاس وانؼًم ثشوػ انفشَك انصحٍ

الصفحت 1

 .10يخشعبد الثشَبيظ انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى
أ  -االهذاف انًؼشفُخ
أ -1اطالع انطهجخ ػهً انكزت انًُهغُخ انحذَضخ
أ -2يؼشفخ انًجبدئ واالعظ انزًشَضُخ نًخزهف انزخصصبد
أ -3انزؼشف ػهً َظشَبد انزًشَض سثطهب ثبنغبَت انؼًهٍ
أ -4اكزغبة طشق واعبنُت انؼُبَخ وانشػبَخ انزًشَضُخ انًخزهف انزخصصبد انزًشَضُخ
ة – األهذاف انًهبسآرُخ انخبصخ ثبلثشَبيظ
ة – 1اكزغبة انًهبساد انزًشَضُخ نًخزهف انزخصصبد
ة  – 2اػزًبد انزؼهُى انزارٍ واعهىة حم انًشكالد
ة  - 3فهى يجبدئ ولىاػذ انغهىن انًهٍُ نًهُخ ا نزًشَض
طشائك انزؼهُى وانزؼهى
 - 1اػزًبد انزؼهُى انزارٍ واعهىة حم انًشكالد
 - 2انزذسَت انؼًهٍ فٍ انًخزجشاد وانًغزشفُبد انزؼهًُُخ وانًشاكض انزخصصُخ
 - 3انمبء انغًُبساد وكزبثخ انزمبسَش انزًشَضُخ
 - 4اػزًبد انزضمُف انصحٍ فٍ َشش انضمبفخ انصحُخ
طشائك انزمُُى
االيزحبَبد انُىيُخ  ،االيزحبَبد انفصهُخ ،انزمبسَش انؼهًُخ وانُشبطبد انُىيُخ
انزذسَت انؼًهٍ وانُشبطبد انؼًهُخ
ط -األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ .
ط -1حت انًؼشفخ واالفبدح يٍ انؼهى
ط-2صَبدح رؼهمهى واحزشايهى نهًهُخ
ط-3رؼهى انزىاصم واالَفزبػ ػهً انًغزًغ نخذيزه
طشائك انزؼهُى وانزؼهى
 - 1يحبضشا د َظش َه
 - 2رذسَت ػًهٍ فٍ انًخزجشاد وانًغزشفُبد انزؼهًُُخ وانًشاكض انزخصصُخ
 - 3عًُبساد ورمبسَش ػهًُخ ػًهُخ
طشائك انزمُُى
 - 1اخزجبس انطالة رحشَشَب وشفىَب
 - 2اخزجبس ػًهٍ انطالة فٍ انًغزشفُبد وانًشاكض انصحُخ

الصفحت 2

د -انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ (انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ).
د-1رؼهُى لىاػذ واعظ يهُخ انزًشَض نكبفخ انزخصصبد انزًشَضُخ
د-2رؼهى انطالة اعهىة انزؼهُى انزارٍ
د-3رًُُخ انشخصُخ ثًب َخذو فٍ ارخبر انمشاس

طشائك انزؼهُى وانزؼهى
 - 1يحبضشاد َظشَخ
 - 2رذسَت ػًهٍ فٍ انًخزجشاد وانًغزشفُبد انزؼهًُُخ وانًشاكض انزخصصُخ
 - 3عًُبساد ورمبسَش ػهًُخ ػًهُخ

طشائك انزمُُى
 - 1اخزجبس انطالة رحشَشَب وشفىَب
 - 2اخزجبس ػًهٍ انطالة فٍ انًغزشفُبد وانًشاكض انصحٍ

 .11ثُُخ انجشَبيظ
انًشحهخ انذساعُخ

سيض انًمشس أو انًغبق

انًشحهخ االونً

Nur 107

اعى انًمشس أو انًغبق

انغبػبد انًؼزًذح
َظشٌ

اعبعُبد رًشَض

الصفحت 3

4

ػًهٍ

12

 .12انزخطُظ نهزطىس انشخصٍ
 -توظيف طرائق تدريس جديده مالئمو

 -توظيف وسائل جديدة تخدم ما اكتسبو الطالب من معلومات تعينو في حياتو

 -مرونة المنهج لجعلو قابال للتغير

 توظيف المهارات الالزمة للعملية التعليمية والتقنيات الضرورية للحصول على المعلومات الالزمة -القدرة من خالل شخصية التدريسي ومدى تأثيره على الطالب

 .13يؼُبس انمجىل( وضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو انًؼهذ)
 يؼذل انطبنت فٍ انًشحهخ االػذادَخ ،انطبلخ االعزُؼبثُخ نهمغى ،اعشاء يمبثهخ يغ انطبنتاوال :شروط القبول في الكلية -:
المعدل ،المقابلة

 .14أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيظ
-المصادر العلمية

 الكادر التدريسي -المقرر الدراسي

 -التقريب بين المهارات االكاديمية والعلمية

الصفحت 4

هخطط ههاراث الونهج
َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن
هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج
السنت  /الوستىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

اساسُاث
التورَض

أساسٍ
أم اختُارٌ

اساسٍ

ٌ
األهذاف الوعرفة

األهذاف الوهاراثَت
الخاصت بالبرناهج

أ1

أ2

أ3

أ4

*

*

*

*

الصفحت 5

ب 1ب 2ب 3ب4
*

*

*

*

األهذاف الىجذانُت
والقُوُت

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)

ج1

ج2

ج3

ج4

د1

د2

د3

*

*

*

*

*

*

*

د4
*

الصفحت 6

نوىرج وصف الوقرر

وصف الوقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .2انمغى الػهًٍ  /انًشكض

وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ/كهُه اثٍ حُبٌ انغبيؼخ
االههُخ/لغى انزًشَض
انزًشَض

 .3اعى  /سيض انًمشس

اعبعُبد انزًشَض

 .4أشكبل انحضىس انًزبحخ

انضايٍ

 .5انفصم  /انغُخ

فصهٍ

 .6ػذد انغبػبد انذساعُخ (انكهٍ)

60عبػه َظشٌ و 60عبػه ػًهٍ/انفصم انذساعٍ االول
 60عبػه َظشٌ  180عبػه ػًهٍ/انفصم انذساعٍ انضبٍَ
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 .1انًؤعغخ انزؼهًُُخ

 .7ربسَخ إػذاد هزا انىصف
 .8أهذاف انًمشس

التعرف على المفاىيم الصحية والمصطلحات التمريضية والطبية
معرفة العناية التمريضية للمريض لمختلف الفئات العمرية
معرفة اساسيات وخطوات التقارير والتوثيق التمريضي
معرفة اىمية نظريات التمريض وتطبيقها عمليا
فهم خطوات واساليب ومهارات االتصال
معرفة اساليب وخطوات التثقيف الصحي للمريض

الصفحت 7

.10يخشعبد اليمشس وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى
أ -األهذاف انًؼشفُخ
أ-1يؼشفخ اعبنُت لىاػذ يهُخ انزًشَض
أ-2سثظ انًؼشفخ انؼهًُخ انُظشَخ ثبنزطجُك انؼًهٍ
أ -3انزذسَت انؼًهٍ فٍ انًخزجشاد وانًغزشفُبد انزؼهًُُخ وانًشاكض انزخصصُخ
أ-4اعشاء انجحىس انؼهًُخ فٍ انًغزشفُبد وانًشاكض انصحُخ
أ -5فهى ورًُُخ يجبدئ ولىاػذ انغهىن انًهٍُ
أ -6يؼشفخ خطىاد انزضمُف انصحٍ
ة  -األهذاف انًهبسادَخ انخبصخ ثبليمشس.
ة– 1انمذسح ػهً انزشخُص انزًشَضٍ نهحبالد انًشضُخ
ة – 2رمذَى انخذيبد انزًشَضُخ نكبفخ انفئبد انؼًشَخ نهًغزًغ
ة – 3انمذسح ػهً اعشاء انزشخُص انصحٍ نكبفخ انفئبد انؼًشَخ فٍ انًغزًغ
ة -4اعشاء انجحىس انصحُخ
طشائك انزؼهُى وانزؼهى
 انًحبضشح ،عًُبساد ،رمبسَش وثحىس ػهًُخ انزذسَت انؼًهٍ فٍ انًخزجشاد وانًغزشفُبد انزؼهًُُخ وانًشاكض انصحُخ انزخصصُخطشائك انزمُُى
اخزجبس َىيٍ ،فصهٍ وَهبئٍ اخزجبس ػًهٍ فٍ انًغزشفُبد عًُبساد ورمبسَشط -األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ
ط-1رؼهُى انذلخ واالَضجبط فٍ رهمٍ انؼهى وانًؼشفخ
ط-2رؼهُى انزىاصم وانزفبػم اصُبء انًحبضشح وانزذسَت انؼًهٍ
ط-3صَبدح رؼهمهى وحجهى نًهُخ انزًشَض
ط -4حت انًؼشفخ واالفبدح يٍ انؼهى
طشائك انزؼهُى وانزؼهى
 يحبظشاد َظشَخ وػًهُخ -صَبساد يُذاَُخ ،رذسَت ػًهٍ فٍ انًغزشفُبد

الصفحت 8

طشائك انزمُُى
اخزجبس انطالة شفىَبعًُبساد ورمبسَشد  -انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ ( انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ ).
د-1انزشكُض ػهً يٍ َزًزغ ثمبثهُخ رهُُخ واعزُؼبثُخ كجُشرٍُ
د-2يحبونخ رطىَش يٍ َزًزغ يُهى ثبنزًُض
د-3سفغ يغزىي انطبنت رو انؼهًُخ انًزىعطخ
د -4يزبثؼخ انطهجخ انضؼفبء خالل انؼبو انذساعٍ ويؼشفخ عجت ضؼفهى
 .11ثُُخ انًمشس
األعجى انغبػب
د
ع

يخشعبد انزؼهى انًطهىثخ

اعى انىحذح  /أو
انًىضىع

1

4

ششػ رطىس َشأح انزًشَض

ربسَخ انزًشَض

2

4

يهبساد االرصبل

االرصبل

3

4

خطىاد انؼُبَخ انزًشَضُخ

انؼُبَخ انزًشَضُخ

4

4

خطىاد انؼُبَخ انزًشَضُخ

انؼُبَخ انزًشَضُخ

5

4

َظشَبد انزًشَض

َظشَبد انزًشَض

6

4

َظشَبد انزًشَض

َظشَبد انزًشَض

7

4

8

4

ادخبل وخشوط انًشَض
وانزىصُك انصحٍ يٍ
انًغزشفً
ادخبل وخشوط انًشَض
وانزىصُك انصحٍ يٍ
انًغزشفً

ادخبل وخشوط
انًشَض وانزىصُك
انصحٍ يٍ انًغزشفً
ادخبل وخشوط
انًشَض وانزىصُك
انصحٍ يٍ انًغزشفً

الصفحت 9

طشَمخ انزؼهُى
يحبضشح،
يُبلشه
يحبضشح،
يُبلشه
يحبضشح،
يُبلشه وػًهٍ
يحبضشح،
يُبلشه وػًهٍ
يحبضشح،
يُبلشه
يحبضشح،
يُبلشه
يحبضشح،
يُبلشه
يحبضشح،
يُبلشه وػًهٍ

طشَمخ
انزمُُى
االخزجبساد
االخزجبساد
االخزجبساد
االخزجبساد
االخزجبساد
االخزجبساد
االخزجبساد
االخزجبساد

.12انجُُخ انزحزُخ
1ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ
2ـ انًشاعغ انشئُغُخ (انًصبدس)

-Fundamentals of Nursing standards and
practices
-introduction of Nursing
Fundamentals of Nursing

اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىصً ثهب
( انًغالد انؼهًُخ  ،انزمبسَش ) ....،
ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ ،يىالغ االَزشَُذ
....

Fundamentals of Nursing

المواقع االلكترونية للمكتبات -المكتبة الشاملة.......الخ

.10خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ
انغؼٍ انً اعزضبفخ االعبرزح انجبحضٍُ فٍ يغبل انزًشَض وانمبء انًحبضشاد واػطبء آسائهى فٍ انًُهبط
انذساعٍ انزٍ يٍ شأَهب سفغ انًغزىي انؼهًٍ

الصفحت 10

