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التمريض كلية/  مؤتة جامعة  
 

التمريض علوم في الماجستير  

وحديثي الوالدة األم صحة تمريض  

الشامل االمتحان لمسار الدراسية الخطة  

معتمدة ساعة 35  
 

 : األول السنة .1
 

 

 الفصل األول
 

 الفصل الثاني

 المجموع
رقم 

 المادة
 اسم المادة

ساعة 

 معتمدة

رقم 

 المادة
 المادةاسم 

ساعة 

 معتمدة

  3 وحديثي الوالدة األمتمريض صحة  1402705 3 البحث أساليب 1402701

 4 وحديثي الوالدة السريري األمتمريض صحة  1402706 3 النظريات التمريضية 1402702

 3 الصحي التطبيقي اإلحصاء 1402703 3 التثقيف الصحي ومهارات االتصال والمشورة 1402719

 

 المجموع
 

 19 10 المجموع 9

 

 

\ 

 : الثانية السنة .2
 

 

 الفصل األول
 

 الفصل الثاني

 المجموع
رقم 

 المادة
 اسم المادة

ساعة 

 معتمدة

رقم 

 المادة
 اسم المادة

ساعة 

 معتمدة

 1402704 3 وحديثي الوالدة المتقدم األمتمريض صحة  1402720
القانونية واألخالقية في مجال االتجاهات 

 3 التمريض

 1402721 
وحديثي الوالدة المتقدم  األمتمريض صحة 

 السريري
4 

 3 *متطلب اختياري -

 3 *متطلب اختياري -

 

 المجموع
 

 16 6 المجموع 10

 

 

 

 :اختياري مقرر *

) كمتطلب اختياري (الفصل الدراسي الثاني أو الثالث ساعات معتمدة ( خالل  ست) بواقع  موادال مادتين منأن يختار  ماجستيرال للطالب يمكن: مالحظة  
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 تداخل الثقافات في التمريض 1402712

 3 تطبيقات الطب البديل في التمريض 1402714

 3 األبحاث العلميةتطوير الرعاية التمريضية باستخدام  1402715

 3 أساليب التدريس والتقييم 1402716

 

 

 

 (: )صفر ساعات معتمدة( 14027     النجاح باالمتحان الشامل ) .3
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 ماجستير في علوم التمريض

 وحديثي الوالدة األمتخصص تمريض صحة 

 

 الخطة الدراسية لمسار االمتحان الشامل

معتمدة ساعة 35  

 

 ساعة معتمدة ( 29اإلجبارية ) بواقع المواد  .1

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 البحث أساليب 1402701

 3 النظريات التمريضية 1402702

 3 الصحي التطبيقي اإلحصاء 1402703

 3 االتجاهات القانونية واألخالقية في مجال التمريض 1402704

 3 وحديثي الوالدة األمتمريض صحة  1402705

 4 وحديثي الوالدة السريري األمتمريض صحة  1402706

 3 التثقيف الصحي ومهارات االتصال والمشورة 1402719

 3 وحديثي الوالدة المتقدم األمتمريض صحة  1402720

 4 وحديثي الوالدة المتقدم السريري األمتمريض صحة  1402721

 29 مجموع الساعات

 

 

ساعات معتمدة ( خالل  ست) بواقع  مادتين من موادساعات معتمدة ( على الطالب أن يختار  6) بواقع  المتطلبات االختيارية. 2

 الفصل الدراسي الثاني أو الثالث :

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 تداخل الثقافات في التمريض 1402712

 3 التمريضتطبيقات الطب البديل في  1402714

 3 تطوير الرعاية التمريضية باستخدام األبحاث العلمية 1402715

 3 أساليب التدريس والتقييم 1402716

 

 (: )صفر ساعات معتمدة( 14027    . النجاح باالمتحان الشامل )3
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 ماجستير في علوم التمريض

 وحديثي الوالدة األمتخصص تمريض صحة 

 االمتحان الشاملالخطة الدراسية لمسار 
 

 السنة األولى

 

 ساعات معتمدة( 9) األولالفصل الدراسي 

 

 

 البحث المادة : أساليب

 1402701 رقم المادة :

 ( معتمدة ساعات 3) : الساعات المعتمدة

 وصف المادة :

استخدام الدارس للدراسات الكمية والنوعية مع التركيز على التساؤالت البحثية وتحليلها وتفسيرها مع  إلىتهدف هذه المادة 

 االهتمام باألبحاث التمريضية النوعية في تخصصات التمريض المختلفة.

 

 

 النظريات التمريضيةالمادة : 

 1402702رقم المادة :

 ( معتمدة ساعات 3) الساعات المعتمدة: 

 المادة :وصف 

بالتطور الكبير في دور الممرض في الرعاية  االهتمامتحليل وتطبيق وتقييم النظريات التمريضية مع  إلىتهدف هذه المادة 

 التمريضية السريرية والتعليم والتوسع في تطوير أماكن تقديم خدمات الرعاية الصحية الحادة.

 

 

 التثقيف الصحي ومهارات االتصال والمشورةالمادة : 

 1402719 رقم المادة :

 ( معتمدة ساعات 3) : الساعات المعتمدة

 وصف المادة :

النساء التخاذ القرارات باتخاذ القرارات الصحية مع األخذ  إرشادالتركيز علي األنشطة التي تساهم في  إلىتهدف هذه المادة 

بعين االعتبار الفروقات االجتماعية والبيئية والعقائدية باستخدام الطرق المنظمة للتواصل من خالل الطرق التعليمية للتثقيف 

 .الصحي والمشورة
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 األولى السنة

 

 ساعات معتمدة( 10) الثانيالفصل الدراسي 

 

 

 وحديثي الوالدة األمتمريض صحة المادة : 

 1402705 رقم المادة :

 ( معتمدة ساعات 3) : الساعات المعتمدة

 وصف المادة :

الدراسة العميقة  إلىهذه المادة تزود الطالب بكل النظريات والمفاهيم الحديثة التي تتعلق بأساسيات ومبادئ مهنة التوليد باإلضافة 

رعاية حديثي الوالدة  إلىأثناء فترة الحمل، الوالدة والنفاس باإلضافة  األملألعضاء التشريحية لألنثى تقييم صحة الجنين وصحة 

ى مفهوم المحافظة على الصحة والوقاية من األمراض. كما تتناول هذه المادة المفاهيم الصحية التي تخص المرأة تؤكد المادة عل

في المراحل السنية المختلفة مثل : مرحلة البلوغ والمراهقة منتصف العمر وانقطاع الطمث ) سن اليأس ( مع األخذ بعين 

 .األسرةخدمات تنظيم  إلىلمبكر لها وكيفية الوقاية منها باإلضافة االعتبار المشكالت النسائية للمرأة واالكتشاف ا

 

 

 السريري وحديثي الوالدة األمتمريض صحة المادة : 

 1402706 رقم المادة :

 ( معتمدة ساعات 4) : الساعات المعتمدة

 وصف المادة :

إكساب الطالب المهارات العملية الفعالة المتعلقة بالرعاية التمريضية للسيدات أثناء فترة الحمل، الوالدة،  إلىتهدف هذه المادة 

والنفاس بجانب رعاية حديثي الوالدة وذلك في أماكن التدريب المختلفة كمراكز رعاية األمومة والمستشفيات كما يهدف المقرر 

جهاز رسم القلب اإللكتروني للجنين والقيام بعملية  –تخدام الدقيق كمخطط الوالدة إكساب الطالب المهارات المتعلقة باالس إلى

 التوليد لحاالت الوالدة الطبيعية.

 

 الصحي التطبيقي المادة : اإلحصاء

 1402703 رقم المادة :

 ( معتمدة ساعات 3) : الساعات المعتمدة

 وصف المادة :

تزويد الدارس بمعلومات اإلحصاء الحيوي والصحة العامة مع دراسة تداخل العالقات في مجاالت الصحة  إلىتهدف هذه المادة 

المختلفة كعلم الوبائيات والطب الوقائي لتحليل النتائج البحثية وتجنب األخطاء في الطب اإلكلينيكي وتتضمن ايضا الخطوات 

 مختلفة.الحسابية للمعادالت والمقاييس اإلحصائية العالمية ال
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 الثانيةالسنة 

 

 ساعات معتمدة( 10) األولالفصل الدراسي 

 

 

 تمريض صحة األم وحديثي الوالدة المتقدمالمادة : 

 1402720 رقم المادة :

 ( معتمدة ساعات 3) : الساعات المعتمدة

 وصف المادة :

تحتوى هذه المادة على المشكالت والحاالت الخطرة التي قد تحدث للسيدات أثناء فترة الحمل والوالدة وفترة النفاس باإلضافة 

مشكلة وفيات األمهات وسبل تجنبها وتقليل معدالتها كما يساعد المقرر الطالب على الفهم العميق لمفهوم الرعاية التمريضية  إلى

 لطوارئ الحمل والوالدة.

 

 السريري تمريض صحة األم وحديثي الوالدة المتقدمالمادة : 

 1402721 رقم المادة :

 ( معتمدة ساعات 4) : الساعات المعتمدة

 وصف المادة :

تزود هذه المادة الطالب بالمهارات العملية الالزمة لتقديم الرعاية التمريضية لحاالت الحمل ذو الخطورة العالية وأيضا طوارئ 

الوالدة والنفاس كما تهدف الى مساعدة الطالب على تطبيق البروتوكالت الخاصة بطوارئ الحمل والوالدة المثبتة على أُسس 

 علمية مدروسة.

 

 :اختياري مقرر

الثالث الفصل الدراسي الثاني أو ساعات معتمدة ( خالل  ست) بواقع  مادتين من الموادأن يختار  الماجستير للطالب يمكن: مالحظة

 : متطلب اختياري ()ك

 تداخل الثقافات في التمريضالمادة : 

 1402712 رقم المادة :

 ( معتمدة ساعات 3) الساعات المعتمدة: 

 وصف المادة :

تهدف هذه المادة لدراسة تأثير القيم والسلوكيات واألخالقيات والتواصل على الرعاية التمريضية مع التركيز على تداخل 

 الثقافات وتأثيرها علي العملية التمريضية واألخذ في االعتبار العوامل الدينية والروحانية.

 



Master in Nursing Sciences/ Maternal and Newborn Health Nursing 

 

 جامعـة مؤتـة

Mutah University  

 كليـة التمريـض

Faculty of Nursing 
 

 11/11/2018بتاريخ  شامل تعديل                                                      6
 

 

 

 تطبيقات الطب البديل في التمريضالمادة : 

 1402714 رقم المادة :

 ( معتمدة ساعات 3) الساعات المعتمدة: 

 وصف المادة :

وتطبيقات الطب البديل للوقاية من األمراض باستخدام الطرق الغير تقليدية أو تهدف هذه المادة لدراسة المفاهيم وطرق العالج 

 العالج المقارن.

 

 العلمية األبحاثتطوير الرعاية التمريضية باستخدام المادة : 

 1402715 رقم المادة :

 ( معتمدة ساعات 3) الساعات المعتمدة: 

 وصف المادة :

أساليب األبحاث العلمية لتحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة للمرضى باستخدام اإلرشادات تهدف هذه المادة لتطبيق 

واإلمكانيات المتاحة واألبحاث العلمية وكذلك من خالل تغيير المفاهيم المتعلقة بالرعاية التمريضية العملية بناء على االحتياجات 

 ذات األولويات والمعتقدات.

 

 يس والتقييمالمادة : أساليب التدر

 1402716 رقم المادة :

 ( معتمدة ساعات 3) الساعات المعتمدة: 

 وصف المادة :

طالبة الماجستير في التمريض لدور المدرس في تعليم التمريض أو في تطوير الممرضين /إلى تحضير طالبتهدف هذه المادة 

. التعليم والتعلم، مع التركيز على الفلسفة المتمحورة حول المتعلمسيقوم الطلبة بدراسة مجموعة متنوعة من نظريات . العاملين

التعليمة، واستراتيجيات تعليم الكبار، وتحديد وتقييم الكفاءات السريرية، واالختبار /  يتضمن المحتوى تعليما لنظريات التعليمية

ة مجموعة واسعة من المنهجيات التعليمية المناسبة وكذلك سيتم دراس. والقياسات، والكفاءات الثقافية، وتقنيات القيادة واإلدارة

سيقوم الطلبة أيضا بدراسة طرق تقييم التعلم وتقييم البرامج التعليمية على أساس . إلعداد التعليم العالي وتطوير الممرضين

 البحوث التعليمية والتمريضية الحالية

 

 امتحان الشاملالمادة : 

  رقم المادة :

 ( معتمدة ساعاتصفر ): المعتمدةالساعات 

 


