
   

                                                            
 

 

انخطت انذراضٍت نًُخ درجت انًبجطتٍر فً انتًرٌض/تخصص تًرٌض صذت األو ودذٌثً 

 انىالدة

 
خ ذًُػ دسظح انًاظغرٛش فٙ انرًشٚغ/ذخظض ذًشٚغ طؽح األو ٔؼذٚصٙ انٕالدج يٍ كهٛح انذساعا

 انعهٛا فٙ ظايعح انعهٕو ٔانركُٕنٕظٛا األسدَٛح ششٚطح يا ٚهٙ:

 

انرقٛذ تانششٔؽ انًُظٕص عهٛٓا فٙ ذعهًٛاخ تشَايط انًاظغرٛش فٙ انعايعح انظادسج  .1

 و .8/8/2006( تراسٚخ 492/2006عٍ يعهظ انعًذاء تقشاس سقى )

 ( عاعح يعرًذج تُعاغ فٙ أؼذ انًغاسٍٚ انرانٍٛٛ:34اذًاو ) .2

 

 يطبر انرضبنتأوال: 

 
 ( ضبػت يؼتًذة كًب ٌهً:15انًتطهببث اإلجببرٌت وٌخصص نهب ) .1

 انطبػبث انًؼتًذة اضى انًطبق ريس ورقى انًطبق

701  تض سس النظريات التمريضيةأ   3 

711تض   3 التقييم الصحي المتقدم 

740 تض ( نظري1مريض صحة األم و حديثي الوالدة متقدم )ت    3 

741  تض ( عملي1األم و حديثي الوالدة متقدم )مريض صحة ت    2 

790  تض  3  طرق البحث في التمريض 

793 تض  1 الندوة 

 
 : ( ضبػبث يؼتًذة يٍ انًطبقبث انتبنٍت*10انًتطهببث االختٍبرٌت وٌخصص نهب ) .2

 انطبػبث انًؼتًذة اضى انًطبق ريس ورقى انًطبق

731تض   3 ادارة التمريض و السياسات الصحيه 

732 تض  2 تخطيط وتقييم البرامج الصحية  

733تض   3 المشورة في الصحة االنجابية 

742 تض حة المرأةص   2 

743 تض (2متقدم ) مريض صحة األم و حديثي الوالدهت   3 نظري 

744 تض ( عملي2مريض صحة األم و حديثي الوالده  متقدم )ت   2 

 3 تعزيز الصحة والتثقيف الصحي  768تض 

781 تض خاصةواضيع م    3 

782تض  الحيوي  ءلم األوبئة التحليلي وأالحصاع   3 

789تض   3 طرق تدريس 

733ط      3 فسيولوجيا الغدد الصماء والجهاز التناسلي 

751ط     2 علم االدويه و المعالجه الدوائيه المتقدم  

( يٍ تشايط أخشٖ نٓا  800أٔ 700( عاعاخ يعرًذج يـــٍ يغرــــــــٕٖ )3* ٔٚعٕص نهطانة دساعح يا ال ٚضٚذ عٍ )

 اسذثاؽ تخطرّ انذساعٛح نى ٚذسعٓا عاتقا تقشاس يٍ عًٛذ انذساعاخ انعهٛا تُاء عهٗ ذٕطٛح نعُح انقغى.

 

 



   

 

 

 

 

 

 ( ضبػبث يؼتًذة.9( وٌخصص نهب  )799إػذاد وتقذٌى انرضبنت )تض  03

 انطبػبث انًؼتًذة اضى انًطبق ريس ورقى انًطبق
 9 رٛشسعانح ياظغ أ 799ذغ 

 6 سعانح ياظغرٛش ب 799ذغ 

 3 سعانح ياظغرٛش ض 799ذغ 

 0 سعانح ياظغرٛش د 799 ذغ

 

 

 ثبٍَب: يطبر االيتذبٌ انشبيم

 
 ( ضبػت يؼتًذة كًب ٌهً:23انًتطهببث اإلجببرٌت وٌخصص نهب ) .1

 اضى انًطبق ريس ورقى انًطبق

 

 انطبػبث انًؼتًذة

701تض    3 أسس النظريات التمريضية 

711تض    3 التقييم الصحي المتقدم 

740 تض  3 نظري (1متقدم )   صحة األم وحديثي الوالدةتمريض  

741تض    2 ( عملي1متقدم ) صحة األم وحديثي الوالدةتمريض  

743تض    3 نظري (2متقدم )   األم وحديثي الوالدةتمريض صحة  

744تض    2 ( عملي2متقدم)   األم وحديثي الوالدة تمريض صحة 

790تض    3  طرق البحث في التمريض 

791تض  تطبيقي  سريري مشروع   3 

793تض   1 الندوة 

 
 : ( ضبػت يؼتًذة يٍ انًطبقبث انتبنٍت*11انًتطهببث االختٍبرٌت وٌخصص نهب ) .2

 اضى انًطبق ريس ورقى انًطبق

 

 انطبػبث انًؼتًذة

731تض   3 ادارة التمريض و السياسات الصحيه 

732 تض  2 قييم البرامج الصحية تخطيط وت 

733تض   3 المشورة في الصحة االنجابية 

742تض   2 صحة المرأة 

 3 تعزيز الصحة والتثقيف الصحي  768تض 

781تض   3 مواضيع خاصة  

782تض   3 الحيوي  واإلحصاءعلم األوبئة التحليلي   

789تض   3 طرق تدريس 

733ط      3 اسليفسيولوجيا الغدد الصماء والجهاز التن 

751ط      2 علم االدويه و المعالجه الدوائية متقدم  

( يٍ تشايط أخشٖ نٓا  800أٔ 700( عاعاخ يعرًذج يــــٍ يغرـــــــٕٖ )6* ٔٚعٕص نهطانة دساعح يا ال ٚضٚذ عٍ )

 اسذثاؽ تخطرّ انذساعٛح نى ٚذسعٓا عاتقا تقشاس يٍ عًٛذ انذساعاخ انعهٛا تُاء عهٗ ذٕطٛح نعُح انقغى.

 

 ( بُجبح وبىاقغ صفر ضبػت يؼتًذة.798. اجتٍبز االيتذبٌ انشبيم )تض 3



   

 وصف المساقات
 

 ضبػبث يؼتًذة( 3: ) ٍتنتًرٌضاأضص انُظرٌبث  701تض 

ٚعشف ْزا انًغاق انطهثح تًشاؼم ذطٕس انًعشفح ٔفهغفةح انعهفٕو ٔذطفٕس انُاشٚفاخ ك عفاط نًعشففح ذطفٕس عهفٕو َٔاشٚفاخ 

ًغاق ٚشكض عهٗ ذطٕس انُاشٚاخ انرًشٚؼٛح ٔعشع الْى ْزِ انُاشٚفاخ. ٔٚقفٕو انطهثفح ترؽهٛفم انرًشٚغ. ٔيؽرٕٖ ْزا ان

ٔذقٛٛى ْزِ انُاشٚاخ ت عرخذاو انًُطق ٔاعظ انرؽهٛم انعهًٙ ٔاعرُثاؽ يا ارا كاَد ْزِ انُاشٚاخ قاتهح نالعفرخذاو ٔانرطثٛفق 

 اخش انرطٕساخ فٙ يعاالخ انرًشٚغ.فٙ انًعاالخ انعًهٛح نهرًشٚغ او آَا تؽاظح انٗ ذطٕٚش نرٕاكة 

 

 ضبػبث يؼتًذة( 3انتقٍٍى انصذً انًتقذو: ) 711تض 
ُطًى ْزا انًغاق نًغاعذج انطانة عهٗ ذطٕٚش أعهٕب يُٓعفٙ ففٙ رظفشاء انرقٛفٛى انظفؽٙ انشفايم ن شفخاص. ٔٚشذكفض ْفزا 

نة يع انرشكٛض عهٗ انرقٛٛى انًرقفذو  انر كفذ يفٍ انًغاق عهٗ انًعهٕياخ ٔانًٓاساخ انغاتقح انًرعهقح تانرقٛٛى انغشٚش٘ عُذ انطا

طففؽح انًعهٕيففاخ  ذةغففٛش انُرففايط  ٔذٕشٛففق انًعهٕيففاخ. ٔذغففرخذو انًعهٕيففاخ انُاشٚففح ٔانًٓففاساخ انغففشٚشٚح فففٙ اعففرُثاؽ 

انرشاخٛض انرًشٚؼٛح يٍ انًعهٕياخ انًرٕفشج يٍ انغٛشج انًشػٛح  ٔانةؽض انعغفًاَٙ  ٔاجظفشاءاخ انرشخٛظفٛح يعرًفذا  

 هٗ األعهٕب انرؽهٛهٙ ٔعًهٛح اذخار انقشاس انغشٚش٘.ع

 

 (ضبػبث يؼتًذة 3) انصذٍت: بثادارة انتًرٌض وانطٍبض 731تض 

ٚففضٔد ْففزا انًغففاق انطففالب تانًعهٕيففاخ عففٍ يٓففاساخ اداسج انرًففشٚغ انالصيففح نًٕاكثففح االَاًففح انظففؽٛح انذايًففح انر ٛٛففش. 

رششٚعٛح انغٛاعٛح انالصيح نرؽهٛم انغٛاعاخ انظؽٛح. ٔٚثؽس ْزا انًغفاق ففٙ تاالػافح انٗ ذضٔٚذِ تانًعهٕياخ عٍ انعًهٛح ان

انكصٛش يٍ انُاشٚاخ ٔانًةاْٛى ٔانرذخالخ االداسٚح انًرظهح تاالداسج ٔانقٛادج ففٙ انرًفشٚغ ٔانعُاٚفح انظفؽٛح. كًفا ٚقفذو ْفزا 

ٛادٚح قادسج عهٗ ذذتٛش االشفخاص انرفاتعٍٛ انًغاق انُاشٚاخ/انًةاْٛى ٔااليصهح انالصيح نرؽٕٚم انزاخ تؽٛس ذظثػ شخظٛح ق

نٓى تطشٚقح فعانح. كًفا ٔػفع ْفزا انًغفاق نرضٔٚفذ انطفالب تانُاشٚفاخ ٔانًعشففح ٔانرطثٛفق انؼفشٔس٘ نهرعايفم يفع انقؼفاٚا 

غح االداسٚح انًرقذيح. ٔٚثؽس ْزا انًغاق فٙ انكصٛش يٍ انًةاْٛى انرٙ ذؤشش عهٗ انعُاٚح تانًشٚغ ٔانكادس انرًشٚؼٙ ٔانًؤع

 تشكم ٕٚيٙ تؽٛس ٚكٌٕ انرشكٛض عهٗ ذضٔٚذ انعُاٚح انُٕعٛح ٔغٛش انًكهةح.

ٚؽرٕ٘ ْزا انًغاق اٚؼا عهٗ دساعح انغٛاعاخ انظؽٛح انرٙ ذؤشش عهٗ طؽح انًعرًع ٔكزنك انقؼاٚا انُاايٛح ٔانرشفشٚعٛح 

 ٛاعٛح.انًرظهح تانرًشٚغ. كًا ٚثؽس ْزا انًغاق فٙ دٔس انًًشػح فٙ انعًهٛح انرششٚعٛح/انغ

 

 (ضبػتبٌ يؼتًذة: )تخطٍظ وتقٍٍى انبرايج انصذٍت 732تض 

فٙ ْزا انًغاق ٚرى رعطاء انطانة انةشطح نرقٛٛى انؽاظاخ انظؽٛح ٔذظًٛى اعرشاذٛعٛاخ طؽٛح نًخرهف  فافاخ انًغفرةٛذٍٚ.  

عاعفٛح ٔاألعفانٛة ٔيٍ خالل يشاظعح آخش األتؽاز  انًُاقشاخ انظةٛح ٔانٕاظثاخ عفٛرعشف انطانفة عهفٗ انًٕػفٕعاخ األ

 ٔانؽهٕل نهًشاكم انرٙ ذٕاظّ انًخططٍٛ فٙ انًعال انظؽٙ.

 

 ضبػبث يؼتًذة( 3انًشىرة فً انصذت اإلَجببٍت: ) 733تض 

ٚٓذف ْزا انًغاق انٗ ديط انًعشفح انًكرغثح يٍ َاشٚاخ انًُٕ ٔانرطٕس ٔعفهٕ  اجَغفاٌ ٔاعاعفٛاخ عهفى انٕساشفح َٔرايعٓفا 

رنك نر ْٛم انطهثح انقادسٍٚ عهٗ يٕاظٓح ذؽذٚاخ دٔس انًًشع فٙ انًشٕسج انظؽٛح . ٔٚشكض فٙ عًهٛح انًشٕسج انظؽٛح ٔ

ْزا انًغاق عهٗ ذطثٛق يٓاساخ انًشٕسج انظفؽٛح ٔاعفرشاذٛعٛاذٓا نهًفشأِ ٔعايهرٓفا ٔانًعرًفع خفالل يشؼهفح يفا قثفم انفضٔاض 

ى االعشِ ٔذشتٛح انطةفم ٔانًشفٕسج نهعايهفح انرفٙ ٔيشاؼم اجَعاب يع انرشكٛض عهٗ انةؽض يا قثم انضٔاض ٔانًشٕسج فٙ ذُاٛ

 نذٚٓا أؽةال رٔٔ اؼرٛاظاخ خاطح. 

  

 ضبػبث يؼتًذة( 3: )(َظري) 1 تًرٌض صذت األو ودذٌثً انىالدة يتقذو 740تض 

 ٚشكفض ْفزا انًغففاق عهفٗ ذضٔٚففذ انطانثفح تانخهةٛففح انعهًٛفح ٔانُاشٚفح انًرقذيففح نهرعفشف عهففٗ ؼاظفاخ األو ٔؼففذٚصٙ انفٕالدج فففٙ

انؽاالخ انطثٛعٛح رػافح انٗ يُاقشح انر ٛشاخ انةغٕٛنٕظٛح ٔانرطٕسٚفح انطثٛعٛفح انرفٙ ذؽفذز خفالل فرفشاخ انؽًفم  ٔانفٕالدج 

ٔانُةاط. ٔكزنك عٛرى يُاقشح انًةفاْٛى انعهًٛفح انًرقذيفح ٔأدٔاس انًًشػفح انًرخظظفح عفشٚشٚا  يصفم يقفذو سعاٚفح ذًشٚؼفٛح 

ٚففح انرًشٚؼففٛح انشففايهح نظففؽح األو ٔؼففذٚصٙ انففٕالدج ٔعففايهرٓى فففٙ انؽففاالخ ٔتاؼففس ٔيصقفف  ٔيغرشففاس نشفففع يغففرٕٖ انعُا

 .انطثٛعٛح

 

 : )ضبػتبٌ يؼتًذة((ػًهً) 1 تًرٌض صذت األو ودذٌثً انىالدة يتقذو 741تض 

ٚرٛػ ْزا انًغاق انةشطح نهطانثح نثُفاء انقفذساخ ٔانًٓفاساخ انرًشٚؼفٛح انؼفشٔسٚح الخظفايٙ ذًفشٚغ طفؽح األو ٔؼفذٚصٙ 

ج ؼٛس ٚشًم رنك يٓاساخ انرقٛٛى انغشٚش٘ ٔانرشخٛض انرًشٚؼٙ نرقذٚى سعاٚح ذًشٚؼٛح عانٛفح انعفٕدج نفالو ٔؼفذٚصٙ انٕالد

انففٕالدج خففالل فرففشاخ انؽًففم ٔانففٕالدج ٔانُةففاط انطثٛعٛففح ٔكففزنك عففٛرى يُاقشففح انًةففاْٛى انعهًٛففح انًرقذيففح ٔأدٔاس انًًشػففح 



   

س ٔيصقف  ٔيغرشفاس نشففع يغفرٕٖ انعُاٚفح انرًشٚؼفٛح انشفايهح نظفؽح انًرخظظح عشٚشٚا  يصم يقذو سعاٚح ذًشٚؼٛح ٔتاؼف

 األو ٔؼذٚصٙ انٕالدج  ٔعايالذٓى فٙ انؽاالخ انطثٛعٛح.

 (تبٌصذت انًرأة: )ضبػتبٌ يؼتًذ 742تض 

ٚشكض ْزا انًغاق عهٗ قؼفاٚا انرطفٕس ففٙ يعفال انظفؽح اجَعاتٛفح خفالل يشاؼفم انؽٛفاج  كًفا ٚرطفشق رنفٗ انقؼفاٚا انعايهٛفح 

نًشاكم انظؽٛح انخاطح تانًشأج يع انرشكٛض عهٗ انشعاٚفح انًقذيفح نهًشاْقفاخ ٔانغفٛذاخ ففٙ يرٕعفؾ انعًفش ٔانشفٛخٕخح. ٔا

ٔٚشكض انًغاق أٚؼا عهٗ دعى ٔذعضٚفض انظفؽح نفذٖ انةرٛفاخ ٔانُغفاء ان ٛفش ؼٕايفم يفٍ يًاسعفاخ طفؽٛح َٔفٕاؼٙ ظُغفٛح 

 ٔذ زٔٚح.

 

 (تبٌ: ) ضبػتبٌ يؼتًذ(َظري) 2ذو تًرٌض صذت األو ودذٌثً انىالدة يتق 743تض  

ٚشكفض ْفزا انًغففاق عهفٗ ذضٔٚففذ انطانثفح تانخهةٛففح انعهًٛفح ٔانُاشٚفح انًرقذيففح نهرعفشف عهففٗ ؼاظفاخ األو ٔؼففذٚصٙ انفٕالدج فففٙ 

انؽاالخ عانٛح انخطٕسج  رػافح انٗ يُاقشح انر ٛشاخ انةغٕٛنٕظّٛ ٔانرطٕسٚح فٙ انؽاالخ عانٛح انخطٕسج انرٙ ذؽذز خفالل 

خ انؽًم ٔانٕالدج ٔانُةفاط. ٔكفزنك عفٛرى يُاقشفح انًةفاْٛى انعهًٛفح انًرقذيفح ٔأدٔس انًًشػفح انًرخظظفح عفشٚشٚا  يصفم فرشا

يقففذو سعاٚففح ذًشٚؼففٛح ٔتاؼففس ٔيصقفف  ٔيغرشففاس نشفففع يغففرٕٖ انعُاٚففح انرًشٚؼففٛح انشففايهح نظففؽح األو ٔؼففذٚصٙ انففٕالدج  

 ٔعايالذٓى فٙ انؽاالخ عانٛح انخطٕسج .

 : )ضبػتبٌ يؼتًذة((ػًهً) 2صذت األو ودذٌثً انىالدة يتقذو  تًرٌض 744تض 

ٚرٛػ ْزا انًغاق انةشطح نهطانثح نثُفاء انقفذساخ ٔانًٓفاساخ انرًشٚؼفٛح انؼفشٔسٚح ألخظفايٙ ذًفشٚغ طفؽح األو ٔؼفذٚصٙ 

ُةفاط ٔكفزنك عفٛرى انٕالدج نرقذٚى انشعاٚح انرًشٚؼٛح عانٛح انعفٕدج نهؽفاالخ عانٛفح انخطفٕسج ففٙ يشاؼفم انؽًفم ٔانفٕالدج ٔان

يُاقشح انًةاْٛى انعهًٛح انًرقذيح ٔأدٔاس انًًشػح انًرخظظح عشٚشٚا  يصم يقذو سعاٚح ذًشٚؼٛح ٔتاؼس ٔيصقف  ٔيغرشفاس 

 نشفع يغرٕٖ انعُاٚح انرًشٚؼٛح انشايهح نظؽح األو ٔؼذٚصٙ انٕالدج  ٔعايالذٓى فٙ انؽاالخ عانٛح انخطٕسج.

 ضبػبث يؼتًذة( 3)  :تؼسٌس انصذت وانتثقٍف انصذً 768تض 

فٙ ْزا انًغاق ٚرى تؽس األعظ انُاشٚفح ٔانعًهٛفح نرعضٚفض انظفؽح ٔذقٛفٛى اعفانٛة انؽفذ يفٍ انًخفاؽش انظفؽٛح ٔانًفذاخالخ 

انرًشٚؼٛح فٙ طؽح انًعرًع. األْذاف انظؽٛح انٕؽُٛفح عفركٌٕ اجؽفاس انعفاو نرؽذٚفذ انغفهٕكٛاخ انظفؽٛح. ٔعفٛرى ففٙ ْفزا 

ٔانرصقٛ  انظؽٙ يٍ انًُإس انثٛافٙ انفز٘ ٚشفًم انعٕاَفة االظرًاعٛفح  ٔانغٛاعفٛح  ٔانصقافٛفح  انًغاق دساعح ذعضٚض انظؽح

 ٔاالقرظادٚح. ٔعٛثؽس انطانة فٙ ْزا انًغاق انعٕايم انًؤششج عهٗ طؽح االفشاد  ٔاالعش  ٔانًعًٕعاخ  ٔانًعرًعاخ.

 

 ضبػبث يؼتًذة( 3يىاضٍغ خبصت: ) 781تض 

ًغرعذج فٙ يعال عهٕو انرًشٚغ يٍ خالل يُاقشفح انطهثفح ٜخفش يفا اعفرعذ ففٙ ْفزِ انًٕاػفٛع ُٚاقش ْزا انًغاق انقؼاٚا ان

 ٔيا ًٚكٍ ذطثٛقّ ٔاالعرةادج يُّ فٙ يعال انشعاٚح انظؽٛح انشايهح.

 (ضبػبث يؼتًذة 3)ػهى األوبئت انتذهٍهً واالدصبء انذٍىي:  782تض 

. ْٔفٕ يظفًى كفٙ ٚفضٔد ؽانفة انًاظغفرٛش ت عاعفٛاخ االؼظفاء ٚشكض ْزا انًغاق عهٗ كم يٍ انٕتايٛاخ ٔاالؼظاء انؽٕٛ٘

ٔيثادئ انٕتايٛاخ انًشذثطح فٙ يعال انظؽح انعايح. ٔٚشكض انًغاق عهٗ دساعح االؼظاء انٕطةٙ ٔانرؽهٛهٙ تاالػافح انٗ 

 ؽشق انرؽهٛم انٕتايٙ.

 

 ضبػبث يؼتًذة( 3طرق تذرٌص: ) 789تض 

ٔانًٓفاساخ انؼفشٔسٚح نهقٛفاو تفذٔس ذعهًٛفٙ ٔذصقٛةفٙ نهًغفرةٛذ ٔرنفك يفٍ خفالل طًى ْزا انًغفاق نرفضٔد انطهثفح تانًعهٕيفاخ 

ذطثٛق َاشٚاخ ٔيٓاساخ انرصقٛ  انظؽٙ انرعهٛى ٔانرذسٚة. ٔٚشكض ْزا انًغاق عهٗ ذٕظٛف  انُاشٚفاخ انعهًٛفح ففٙ انرشتٛفح 

 نثُاء خطح ذعهًٛٛح يثُٛح عهٗ ذقٛٛى ؼاظح انًغرةٛذ ٔذُةٛز انخطح ٔذقًٕٚٓا تشكم فعال.

 ضبػبث يؼتًذة( 3طرق انبذث فً انتًرٌض: ) 790تض 

ٚطشغ ْزا انًغاق انًعهٕياخ ٔانًٓاساخ األعاعٛح انًرقذيح انرٙ ٚعفة ذٕفشْفا ففٙ انثاؼفس  كًفا ٚفرى يُاقشفح اعفانٛة انكًٛفح 

ثح ففٙ كفم ٔانُٕعٛح فٙ انثؽس كًا ٚرٕقفع يفٍ كفم ؽانفة أٌ ًٚٛفض تفٍٛ أعفانٛة انثؽفس انعهًفٙ انًخرهةفح ٔاعفرخذاياذٓا انًُاعف

 يٕقع. كًا ٚرى انرشكٛض عهٗ ذقٛٛى األتؽاز يٍ اظم اقرثاعٓا ٔذطثٛق َرايعٓا فٙ انًعال انعًهٙ.



   

 ضبػبث يؼتًذة( 3) ضرٌري تطبٍقً: يشروع 791تض 

ٚقٕو انطانة ٔذؽد رششاف عؼٕ٘ ْٛافح ذفذسٚظ تذساعفح يٕػفٕ  نفّ عالقفح تاالؼرٛاظفاخ انظفؽٛح ففٙ يعفال ذخظظفّ  

ًشكهح ٔٔػع خطح عًفم نؽفم ْفزِ انًشفكهح تُفاء  عهفٗ انًشاظعفح انؽصٛصفح ن دتٛفاخ ٔعهفٕو انرًفشٚغ أٔ ؼٛس ٚقٕو ترؽذٚذ ان

 ذُةٛز خطح نؽم انًشكهح أٔ ذطٕٚش أداج نرقٛٛى انًشكهح. 

 ُٔٚرٓٙ انًششٔ  ترقذٚى ٔسقح عهًٛح ٔعشع َرايط ْزا انًششٔ  أياو صياليّ ٔيعًٕعح يٍ أعؼاء انٓٛاح انرذسٚغٛح.

  

 )ضبػت يؼتًذة( :ذوةانُ 793تض 

 فٙ ْزا انًغاق  ٚقٕو انطانة ترؽهٛم ٔذقذٚى يٕاػٛع يغرعذج فٙ انرًشٚغ ٔيرعهقح تًعال ذخظظّ.

 )صفر ضبػت يؼتًذة( :االيتذبٌ انشبيم 798تض 

ٚرى فٙ ْزا انًغاق عقذ ايرؽاٌ ٚشرًم عهٗ كم انًٕاػفٛع انرفٙ دسعفٓا انطانفة خفالل تشَايعفّ األكفادًٚٙ عفٕاء كاَفد ْفزِ 

ًٕاػففٛع يطشٔؼففح داخففم انكهٛففح أٔ خاسظٓففا. ٚعقففذ ْففزا االيرؽففاٌ داخففم كهٛففح انرًففشٚغ ٔ ٚشففشف عهٛففّ عففذد يففٍ األعففاذزج ان

 انًرخظظٍٛ فٙ انكهٛح.

 ضبػبث يؼتًذة( 9) : انرضبنت 799تض 

رٙ ذفؤد٘ ٚرى فٙ ْزا انًغاق رظشاء األتؽاز انةشدٚح ذؽد رششاف أعؼاء ْٛاح انرذسٚظ ٔأعؼاء نعُح سعانح انًاظغرٛش ٔان

رنٗ اعركًال يرطهثاخ انؽظٕل عهٗ دسظح انًاظغرٛش يفٍ خفالل ذؽؼفٛش انثؽفس  رظفشاء انثؽفس ٔعفشع ٔيُاقشفح انُرفايط 

 انُٓايٛح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 جبيؼت انؼهىو وانتكُىنىجٍب األردٍَت 

 كهٍت انذراضبث انؼهٍب
 

 ٌثً انىالدةدرجت انًبجطتٍر فً انتًرٌض/تخصص تًرٌض صذت األو ودذ

)يطبر انرضبنت( انخطت االضترشبدٌت  

ضبػت يؼتًذة 34  
:انطُت األونى  

 

 انًجًىع انفصم انثبًَ انفصم األول

سيض ٔسقى 

 انًغاق

سيض ٔسقى  ش.و اعى انًغاق

 انًغاق

  ش.و اعى انًغاق

ذًشٚغ طؽح األو   740ذغ  3 أعظ انُاشٚاخ انرًشٚؼٛح  701ذغ 

 Iٔؼذٚصٙ انٕالدج يرقذو 

 (َ٘اش)

3  

ذًشٚغ طؽح األو   741ذغ  3 انرقٛٛى انظؽٙ انًرقذو   711ذغ 

 Iٔؼذٚصٙ انٕالدج يرقذو 

 (عًهٙ)

2  

790ذغ  فغٕٛنٕظٛا ان ذد انظًاء   733ؽ  3 ؽشق انثؽس فٙ انرًشٚغ 

 ٔانعٓاص انرُاعهٙ

3  

 17 8   9  انًجًىع

 

 

 انطُت انثبٍَت:

 

 انًجًىع انفصم انثبًَ انفصم األول

قى سيض ٔس

 انًغاق

سيض ٔسقى  ش.و اعى انًغاق

 انًغاق

  ش.و اعى انًغاق

األم وحديثي تمريض صحة   743ذغ 
  (نظري) II متقدم الوالدة

  6 انشعانح      ب 799ذغ 3

األم وحديثي  تمريض صحة  744ذغ 
 )عملي( II  متقدم الوالدة

  3 انشعانح ض 799ذغ 2

     1 انُذٔج  793ذغ 

ٛاس٘اخر يرطهة  ....ذغ  2     

 17 9   8  انًجًىع

 

 يالدظت:

 

 :هى انطبنب فً يطبر انرضبنتٌجب ػ 

 

 :تطجٍم انًطبقبث انتبنٍت -

  

 (َظري) IIتًرٌض صذت األو ودذٌثً انىالدة يتقذو  743تض 

 ( ػًهً) II تًرٌض صذت األو ودذٌثً انىالدة يتقذو 744تض 

 فطٍىنىجٍب انغذد انصًبء وانجهبز انتُبضهً 733ط 

 

 ضًٍ انقبئًت االختٍبرٌت بببنرغى يٍ وجىدهً
 

 

 

 



   

 جبيؼت انؼهىو وانتكُىنىجٍب األردٍَت 

 كهٍت انذراضبث انؼهٍب
 

 درجت انًبجطتٍر فً انتًرٌض/تخصص تًرٌض صذت األو ودذٌثً انىالدة

)يطبر انشبيم( انخطت االضترشبدٌت  

ضبػت يؼتًذة 34  

 
:انطُت األونى  

 

جًىعانً انفصم انثبًَ انفصم األول  

سيض ٔسقى 

 انًغاق

سيض ٔسقى  ش.و اعى انًغاق

 انًغاق

  ش.و اعى انًغاق

ذًشٚغ طؽح األو   740ذغ  3 أعظ انُاشٚاخ انرًشٚؼٛح  701ذغ 

 1 انٕالدج يرقذؤؼذٚصٙ 

 (َاش٘)

3  

ذًشٚغ طؽح األو   741ذغ  3 انرقٛٛى انظؽٙ انًرقذو   711ذغ 

 1ٔؼذٚصٙ انٕالدج يرقذو 

 (عًهٙ)

2  

790ذغ  فغٕٛنٕظٛا ان ذد انظًاء   733ؽ  3 ؽشق انثؽس فٙ انرًشٚغ 

 ٔانعٓاص انرُاعهٙ

3  

 17 8   9  انًجًىع

 

 

 انطُت انثبٍَت:

 

      

 انًجًىع انفصم انثبًَ انفصم األول

سيض ٔسقى 

 انًغاق

سيض ٔسقى  ش.و اعى انًغاق

 انًغاق

  ش.و اعى انًغاق

األم وحديثي تمريض صحة   743ذغ 
 ) نظري( II متقدم   الوالدة

791ذغ  3 عشٚش٘ ذطثٛقٙ يششٔ    3  

األم وحديثي  تمريض صحة  744ذغ 
 (عملي) II متقدم   الوالدة

  1 انُذٔج  793ذغ  2

اخرٛاس٘ يرطهة  ....ذغ اخرٛاس٘ يرطهة  ....ذغ 3   2  

اخرٛاس٘ يرطهة  ....ذغ     3  

 17 9   8  انًجًىع

 

 يالدظت:

 

 بر انشبيميطهى انطبنب فً ٌجب ػ 

 (ببنرغى يٍ وجىدِ ضًٍ انقبئًت االختٍبرٌت)انتُبضهً فطٍىنىجٍب انغذد انصًبء وانجهبز  733تطجٍم يطبق ط  - 

 ( بُجبح.798اجتٍبز االيتذبٌ انشبيم )تض  -

 


