
 

                                                            
 

 

انخطت انذراضٍت نًُخ درجت انًبجطتٍر فً انتًرٌض/تخصص تًرٌض انذبالث انذبدة 

 نهببنغٍٍ

 

د يٍ كهٛخ انذساعب انزًشٚغ/رخظض رًشٚغ انؾبالد انؾبدح نهجبنغٍٛرًُؼ دسعخ انًبعغزٛش فٙ 

 انؼهٛب فٙ عبيؼخ انؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب األسدَٛخ ششٚطخ يب ٚهٙ:

 

انزمٛذ ثبنششٔؽ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ رؼهًٛبد ثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ انغبيؼخ انظبدسح ػٍ  .1

 و .8/8/2006( ثزبسٚخ 492/2006يغهظ انؼًذاء ثمشاس سلى )

 ( عبػخ يؼزًذح ثُغبػ فٙ أؽذ انًغبسٍٚ انزبنٍٛٛ:34ارًبو ) .2

 

 يطبر انرضبنتأوال: 

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

 انطبػبث انًؼتًذة اضى انًطبق ريس ورقى انًطبق

 3 ٛخُظشٚبد انزًشٚؼانأعظ  701 رغ

 3 التقييم الصحي المتقدم 711تض 

790تض   3 طرق البحث في التمريض 

712تض   3 نظري (1تمريض الحاالت الحادة للبالغين ) 

714تض   2 ( عملي1)  تمريض الحاالت الحادة للبالغين  

793 تض  1 الندوه 

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

 انطبػبث انًؼتًذة اضى انًطبق ريس ورقى انًطبق

709تض   3 مبادئ التكيف للتغيرات الصحية 

715تض    3 نظري (2ة للبالغين )تمريض الحاالت الحاد 

717تض   2 ( عملي2) تمريض الحاالت الحادة للبالغين 

731تض   3 ادارة التمريض والسياسات الصحية 

732 تض  2 تخطيط وتقييم البرامج الصحية 

768تض   3 تعزيز الصحة والتثقيف الصحي  

781تض   3 مواضيع خاصة  

782تض   3 علم االوبية التحليلي واالحصاء الحيوي  

789تض   3 طرق تدريس  

731ط     3 فسيولوجيا األمراض 

 2 متقدمالعلم األدوية والمعالجة الدوائية   751ط   

( يٍ ثشايظ أخشٖ نٓب  800أٔ 700( عبػبد يؼزًذح يـــٍ يغزــــــــٕٖ )3* ٔٚغٕص نهطبنت دساعخ يب ال ٚضٚذ ػٍ )

 ًٛذ انذساعبد انؼهٛب ثُبء ػهٗ رٕطٛخ نغُخ انمغى.اسرجبؽ ثخطزّ انذساعٛخ نى ٚذسعٓب عبثمب ثمشاس يٍ ػ

 
 

 



 

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

 اضى انًطبق ريس ورقى انًطبق

 

 انطبػبث انًؼتًذة

 9 سعبنخ يبعغزٛش أ 799رغ 

 6 سعبنخ يبعغزٛش ة 799رغ 

 3 سعبنخ يبعغزٛش ط 799رغ 

 0 غزٛشسعبنخ يبع د 799 رغ

 

 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 

712تض   3 نظري( )I تمريض الحاالت الحادة للبالغين  

714تض   2 )عملي( I تمريض الحاالت الحادة للبالغين  

715تض   3  (نظري) IIتمريض الحاالت الحادة للبالغين  

717تض   2 )عملي( II  تمريض الحاالت الحادة للبالغين 

790تض   3  طرق البحث في التمريض 

791تض   3 عشٚش٘ رطجٛمٙ يششٔع 

793تض   1 الندوة 

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

 اضى انًطبق ريس ورقى انًطبق

 

 انطبػبث انًؼتًذة

709تض   3  مبادئ التكيف للتغيرات الصحية 

731تض   3 ادارة التمريض والسياسات الصحية 

732 تض  2    تخطيط وتقييم البرامج الصحية 

768تض   3 تعزيز الصحة والتثقيف الصحي 

781تض   3 مواضيع خاصة  

782تض   3 علم االوبئة التحليلي واالحصاء الحيوي 

789تض   3 طرق تدريس 

731  ط   3 فسيولوجيا األمراض 

751   ط  2 متقدمالعلم األدوية والمعالجة الدوائية  

ظ أخشٖ نٓب ( يٍ ثشاي 800أٔ 700( عبػبد يؼزًذح يــــٍ يغزـــــــٕٖ )6* ٔٚغٕص نهطبنت دساعخ يب ال ٚضٚذ ػٍ )

 اسرجبؽ ثخطزّ انذساعٛخ نى ٚذسعٓب عبثمب ثمشاس يٍ ػًٛذ انذساعبد انؼهٛب ثُبء ػهٗ رٕطٛخ نغُخ انمغى.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وصف انًطبقبث                                            

 
 ضبػبث يؼتًذة( 3:   )ٍتنتًرٌضاأضص انُظرٌبث  701تض 

ٚؼشف ْزا انًغبق انطهجخ ثًشاؽم رطٕس انًؼشفخ ٔفهغفخ انؼهٕو ٔرطٕس انُظشٚبد كأعبط نًؼشفخ رطٕس ػهٕو َٔظشٚبد 

انزًشٚغ. يؾزٕٖ ْزا انًغبق ٚشكض ػهٗ رطٕس انُظشٚبد انزًشٚؼٛخ ٔػشع ألْى ْزِ انُظشٚبد. ٚمٕو انطهجخ ثزؾهٛم 

عزخذاو انًُطك ٔ أعظ انزؾهٛم انؼهًٙ ٔاعزُجبؽ يب إرا كبَذ ْزِ انُظشٚبد لبثهخ نالعزخذاو ٔانزطجٛك ٔرمٛٛى ْزِ انُظشٚبد ثب

 فٙ انًغبالد انؼًهٛخ نهزًشٚغ أو أَٓب ثؾبعخ إنٗ رطٕٚش نزٕاكت آخش انزطٕساد فٙ يغبالد انزًشٚغ.

 

 (ضبػبث يؼتًذة 3يببدئ انتكٍف نهتغٍراث انصذٍت:   ) 709تض 

بق ػًهٛخ اَزمبل يشػٗ انؾبالد انؾبدح يٍ انًشفٗ إنٗ انًغزًغ يغ انزشكٛض ػهٗ انمؼبٚب ٔانًٕاػٛغ انزٙ ٚطشػ ْزا انًغ 

لذ رغبْى فٙ ػًهٛخ انزكٛف يغ انؾبنخ انًشػٛخ. ٚمٕو انطهجخ فٙ ْزا انًغبق ثزفؾض ٔرؾهٛم انُظشٚبد انزٙ رُبلش ػًهٛخ 

زذاخالد انزًشٚؼٛخ انًجُٛخ ػهٗ أعظ انجؾش انؼهًٙ ٔانزٙ رغبْى انزكٛف يغ انزغٛشاد انًشػٛخ. ؽٛش ٚكٌٕ انزشكٛض ػهٗ ان

 فٙ رؼضٚض االَزمبل اٜيٍ نًشػٗ انؾبالد انؾبدح يٍ انًشفٗ إنٗ انًغزًغ ٔانزكٛف انغهٛى يغ انًشع ٔعٕاَجّ انًخزهفخ.

 

 (ضبػبث يؼتًذة 3انتقٍٍى انصذً انًتقذو:   ) 711تض 
ٚش أعهٕة يُٓغٙ فٙ إعشاء انزمٛٛى انظؾٙ انشبيم نألشخبص. ٔٚشركض ْزا ُطًى ْزا انًغبق نًغبػذح انطبنت ػهٗ رطٕ

انًغبق ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانًٓبساد انغبثمخ انًزؼهمخ ثبنزمٛٛى انغشٚش٘ ػُذ انطبنت يغ انزشكٛض ػهٗ انزمٛٛى انًزمذو، انزأكذ يٍ 

ٔانًٓبساد انغشٚشٚخ فٙ اعزُجبؽ  طؾخ انًؼهٕيبد، رفغٛش انُزبئظ، ٔرٕصٛك انًؼهٕيبد. ٔرغزخذو انًؼهٕيبد انُظشٚخ

انزشبخٛض انزًشٚؼٛخ يٍ انًؼهٕيبد انًزٕفشح يٍ انغٛشح انًشػٛخ، ٔانفؾض انغغًبَٙ، ٔاإلعشاءاد انزشخٛظٛخ يؼزًذاً 

 ػهٗ األعهٕة انزؾهٛهٙ ٔػًهٛخ ارخبر انمشاس انغشٚش٘.

 

 (ضبػبث يؼتًذة 3:   ))َظري( Iتًرٌض انذبالث انذبدة نهببنغٍٍ  712تض 

طشػ ْزا انًغبق االعزغبثبد انظؾٛخ انؼبيخ انزٙ لذ رؾذس ػُذ رؼشع انشخض انجبنغ ألؽذ األيشاع انؾبدح. ٔٚغزخذو ٚ 

انطهجخ األعهٕة انًزكبيم نزمذٚى انشػبٚخ انزًشٚؼٛخ انًٕعٓخ نٓزِ االعزغبثبد ٔانزظبْشاد انغغًبَٛخ ٔانُفغٛخ ٔانشٔؽٛخ 

 مٛٛى، ٔانزشخٛض ٔانزخطٛؾ يٍ انؼًهٛخ انزًشٚؼٛخ.انًشافمخ. ٔٚشكض ْزا انًغبق ػهٗ يشاؽم انز

 

 (تبٌضبػتبٌ يؼتًذ:   )(ػًهً) Iتًرٌض انذبالث انذبدة نهببنغٍٍ  714تض 

ٚشكض ْزا انًغبق ػهٗ انغٕاَت انًزؼهمخ ثبنًًبسعخ انغشٚشٚخ انًزمذيخ فٙ رمذٚى انشػبٚخ انزًشٚؼٛخ نألشخبص انًظبثٌٕ  

انطهجخ يٓبساد انزمٛٛى انظؾٙ انًزمذو، رؾهٛم انًؼهٕيبد، ػًم انزشبخٛض انزًشٚؼٛخ ثبأليشاع انؾبدح ٔػبئالرٓى ٔٚطجك 

ٔرخطٛؾ اإلعشاءاد انزًشٚؼٛخ. ٔٚزى انزشكٛض ػهٗ أٌ ٚغزخذو انطبنت انًؼهٕيبد انُظشٚخ ٔانجؾضٛخ فٙ رطجٛك أدٔاس 

غ يغزٕٖ انشػبٚخ انزًشٚؼٛخ انًًشػخ/انًًشع انًزخظض عشٚشٚبً )يمذو سػبٚخ رًشٚؼٛخ، ثبؽش، يضمف، يغزشبس( نشف

 (.712انًمذيخ فٙ ألغبو انشػبٚخ انظؾٛخ انؾبدح. )يزطهت يشافك رغ 

 

 (ضبػبث يؼتًذة 3:   ))َظري( IIتًرٌض انذبالث انذبدة نهببنغٍٍ  715تض 

ذخم (. ؽٛش ٚزى انزشكٛض ػهٗ يشؽهزٙ انز1ْزا انًغبق ْٕ اعزًشاسٚخ نًب رى ؽشؽخ فٙ يغبق رًشٚغ انؾبالد انؾبدح )

ٔانزمٕٚى انزًشٚؼٙ كغضء يٍ انؼًهٛخ انزًشٚؼٛخ يغ انًشػٗ ٔػبئالرٓى، ٔاعزُبداً ػهٗ َزبئظ انجؾش انؼهًٙ ٚمٕو انطهجخ 

ثزطٕٚش خطؾ انؼُبٚخ انزًشٚؼٛخ ٔانزذخالد انزًشٚؼٛخ ثًب ٚزُبعت ٔٚزالءو يغ انزغٛشاد انًشػٛخ انؾبدح انًغزغذح. كزنك 

نطهجخ ػهٗ أرجبع األعبنٛت انؼهًٛخ انًُظًخ نزمٛٛى فبػهٛخ انزذخالد انزًشٚؼٛخ ٔاعزُجبؽ ٚغٓى ْزا انًغبق فٙ رًُٛخ لذساد ا

 أعئهخ ثؾضٛخ نزكٌٕ أعبط نهذساعبد انؼهًٛخ انًغزمجهٛخ.

 

 (  تبٌيؼتًذ ٌبتضبػػًهً(:   )) II تًرٌض انذبالث انذبدة نهببنغٍٍ  717تض 

و األثؾبس ٔانُظشٚبد انزًشٚؼٛخ نزمذٚى ػُبٚخ رًشٚؼٛخ يزمذيخ ٚشكض ْزا انًغبق ػهٗ انزؾهٛم انؾشط ٔانؾضٛش ٔاعزخذا

نًشػٗ انؾبالد انؾبدح ٔأفشاد أعشْى. ٚمٕو انطهجخ يٍ خالل ْزا انًغبق ثزطٕٚش اعزشارٛغٛبد نهزذخم انزًشٚؼٙ ثبنزؼبٌٔ 

نهُظشٚبد ٔاألثؾبس يغ يشػٗ انؾبالد انؾبدح ٔأفشاد أعشْى ٔرنك ثبعزخذاو أعبنٛت انزؾهٛم ٔانزمٛٛى انؼهًٙ انًُظى 

 انزًشٚؼٛخ ، ثٓذف رمذٚى سػبٚخ رًشٚؼٛخ يزمذيخ أليشاع انؾبالد انؾبدح.

 

 (ضبػبث يؼتًذة 3إدارة انتًرٌض وانطٍبضبث انصذٍت:   ) 731تض 

غبق انطالة ثبنًؼهٕيبد ػٍ يٓبساد إداسح انزًشٚغ انالصيخ نًٕاكجخ األَظًخ انظؾٛخ انذائًخ انزغٛٛش. ٚضٔد ْزا انً

ثبإلػبفخ إنٗ رضٔٚذِ ثبنًؼهٕيبد ػٍ انؼًهٛخ انزششٚؼٛخ انغٛبعٛخ انالصيخ نزؾهٛم انغٛبعبد انظؾٛخ. ٔٚجؾش ْزا انًغبق فٙ 

نًزظهخ ثبإلداسح ٔانمٛبدح فٙ انزًشٚغ ٔانؼُبٚخ انظؾٛخ. كًب ٚمذو ْزا انكضٛش يٍ انُظشٚبد ٔانًفبْٛى ٔانزذخالد اإلداسٚخ ا



 

انًغبق انُظشٚبد/انًفبْٛى ٔاأليضهخ انالصيخ نزؾٕٚم انزاد ثؾٛش رظجؼ شخظٛخ لٛبدٚخ لبدسح ػهٗ رذثٛش األشخبص انزبثؼٍٛ 

انؼشٔس٘ نهزؼبيم يغ انمؼبٚب نٓى ثطشٚمخ فؼبنخ. كًب ٔػغ ْزا انًغبق نزضٔٚذ انطالة ثبنُظشٚبد ٔانًؼشفخ ٔانزطجٛك 

اإلداسٚخ انًزمذيخ. ٔٚجؾش ْزا انًغبق فٙ انكضٛش يٍ انًفبْٛى انزٙ رؤصش ػهٗ انؼُبٚخ ثبنًشٚغ ٔانكبدس انزًشٚؼٙ ٔانًؤعغخ 

 ثشكم ٕٚيٙ ثؾٛش ٚكٌٕ انزشكٛض ػهٗ رضٔٚذ انؼُبٚخ انُٕػٛخ ٔغٛش انًكهفخ.

انزٙ رؤصش ػهٗ طؾخ انًغزًغ ٔكزنك انمؼبٚب انُظبيٛخ ٔانزششٚؼٛخ  ٚؾزٕ٘ ْزا انًغبق أٚؼب ػهٗ دساعخ انغٛبعبد انظؾٛخ

 انًزظهخ ثبنزًشٚغ. كًب ٚجؾش ْزا انًغبق فٙ دٔس انًًشػخ فٙ انؼًهٛخ انزششٚؼٛخ/انغٛبعٛخ.

  

 (تبٌيؼتًذ ٌبتضبػتخطٍظ وتقٍٍى انبرايج انصذٍت:   ) 732تض 

انظؾٛخ ٔرظًٛى اعزشارٛغٛبد طؾٛخ نًخزهف فئبد انًغزفٛذٍٚ.  فٙ ْزا انًغبق ٚزى إػطبء انطبنت انفشطخ نزمٛٛى انؾبعبد 

ٔيٍ خالل يشاعؼخ آخش األثؾبس، انًُبلشبد انظفٛخ ٔانٕاعجبد عٛزؼشف انطبنت ػهٗ انًٕػٕػبد األعبعٛخ ٔاألعبنٛت 

 ٔانؾهٕل نهًشبكم انزٙ رٕاعّ انًخططٍٛ فٙ انًغبل انظؾٙ.

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

فٙ ْزا انًغبق ٚزى ثؾش األعظ انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ نزؼضٚض انظؾخ ٔرمٛٛى أعبنٛت انؾذ يٍ انًخبؽش انظؾٛخ ٔانًذاخالد 

انزًشٚؼٛخ فٙ طؾخ انًغزًغ. األْذاف انظؾٛخ انٕؽُٛخ عزكٌٕ اإلؽبس انؼبو نزؾذٚذ انغهٕكٛبد انظؾٛخ. ٔعٛزى فٙ ْزا 

نظؾٙ يٍ انًُظٕس انجٛئٙ انز٘ ٚشًم انغٕاَت االعزًبػٛخ، ٔانغٛبعٛخ، ٔانضمبفٛخ انًغبق دساعخ رؼضٚض انظؾخ ٔانزضمٛف ا

 ٔااللزظبدٚخ. ٔعٛجؾش انطبنت فٙ ْزا انًغبق انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ طؾخ األفشاد، ٔاألعش، ٔانًغًٕػبد، ٔانًغزًؼبد.

 (ضبػبث يؼتًذة 3يىاضٍغ خبصت:   ) 781تض 

يغبل ػهٕو انزًشٚغ يٍ خالل يُبلشخ انطهجخ ٜخش يب اعزغذ فٙ ْزِ انًٕاػٛغ ُٚبلش ْزا انًغبق انمؼبٚب انًغزغذح فٙ 

 ٔيب ًٚكٍ رطجٛمّ ٔاالعزفبدح يُّ فٙ يغبل انشػبٚخ انظؾٛخ انشبيهخ.

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

ًى كٙ ٚضٔد ؽبنت انًبعغزٛش ثأعبعٛبد اإلؽظبء ٚشكض ْزا انًغبق ػهٗ كم يٍ انٕثبئٛبد ٔاإلؽظبء انؾٕٛ٘. ْٕٔ يظ

ٔيجبدئ انٕثبئٛبد انًشرجطخ فٙ يغبل انظؾخ انؼبيخ. ٔٚشكض انًغبق ػهٗ دساعخ اإلؽظبء انٕطفٙ ٔانزؾهٛهٙ ثبإلػبفخ إنٗ 

 ؽشق انزؾهٛم انٕثبئٙ.

 

 (ضبػبث يؼتًذة 3طرق تذرٌص:   ) 789تض 

ساد انؼشٔسٚخ نهمٛبو ثذٔس رؼهًٛٙ ٔرضمٛفٙ نهًغزفٛذ ٔرنك يٍ خالل طًى ْزا انًغبق نزضٔد انطهجخ ثبنًؼهٕيبد ٔانًٓب

رطجٛك َظشٚبد ٔيٓبساد انزضمٛف انظؾٙ انزؼهٛى ٔانزذسٚت. ٔٚشكض ْزا انًغبق ػهٗ رٕظٛف انُظشٚبد انؼهًٛخ فٙ انزشثٛخ 

 نجُبء خطخ رؼهًٛٛخ يجُٛخ ػهٗ رمٛٛى ؽبعخ انًغزفٛذ ٔرُفٛز انخطخ ٔرمًٕٚٓب ثشكم فؼبل.

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

ٚطشػ ْزا انًغبق انًؼهٕيبد ٔانًٓبساد األعبعٛخ انًزمذيخ انزٙ ٚغت رٕفشْب فٙ انجبؽش، كًب ٚزى يُبلشخ اعبنٛت انكًٛخ 

ٙ كم ٔانُٕػٛخ فٙ انجؾش كًب ٚزٕلغ يٍ كم ؽبنت أٌ ًٚٛض ثٍٛ أعبنٛت انجؾش انؼهًٙ انًخزهفخ ٔاعزخذايبرٓب انًُبعجخ ف

 يٕلغ. كًب ٚزى انزشكٛض ػهٗ رمٛٛى األثؾبس يٍ اعم الزجبعٓب ٔرطجٛك َزبئغٓب فٙ انًغبل انؼًهٙ.

 

 (ضبػبث يؼتًذة 3تطبٍقً:   ) ضرٌري يشروع 791تض 

ٚمٕو انطبنت ٔرؾذ إششاف ػؼٕ ْٛئخ رذسٚظ ثذساعخ يٕػٕع نّ ػاللخ ثبالؽزٛبعبد انظؾٛخ فٙ يغبل رخظظّ، ؽٛش 

هخ ٔٔػغ خطخ ػًم نؾم ْزِ انًشكهخ ثُبءا ػهٗ يب اعزغذ يٍ أدثٛبد ٔػهٕو انزًشٚغ. ٔانًشكالد ٚمٕو ثزؾذٚذ انًشك

انظؾٛخ انزٙ رذسط رؾذ ْزا انًششٔع ًٚكٍ أٌ ركٌٕ يشرجطخ ثبنفشد أٔ انؼبئهخ أٔ انًغزًغ أٔ أػؼبء انفشٚك انظؾٙ. 

ا انًششٔع ثزمذٚى ٔسلخ ػهًٛخ ٔػشع َزبئظ ْزا ؽٛش ٚمٕو انطبنت ثزُفٛز ٔرمٕٚى خطخ انؼًم نهًششٔع انًمزشػ ُٔٚزٓٙ ْز

 انًششٔع أيبو صيالئّ ٔيغًٕػخ يٍ أػؼبء انٓٛئخ انزذسٚغٛخ.

 

 (ضبػت يؼتًذةانُذوة:   )793تض 

االيزؾبٌ  798فٙ ْزا انًغبق ٚمٕو انطبنت ثزؾهٛم ٔرمذٚى يٕاػٛغ يغزغذح فٙ انزًشٚغ ٔيزؼهمخ ثًغبل رخظظّ.رغ 

 (عبػخ يؼزًذحانشبيم:   )طفش 



 

ٚزى فٙ ْزا انًغبق ػمذ ايزؾبٌ ٚشزًم ػهٗ كم انًٕاػٛغ انزٙ دسعٓب انطبنت خالل ثشَبيغّ األكبدًٚٙ عٕاء كبَذ ْزِ 

انًٕاػٛغ يطشٔؽخ داخم انكهٛخ أٔ خبسعٓب. ٚؼمذ ْزا االيزؾبٌ داخم كهٛخ انزًشٚغ ٔ ٚششف ػهّٛ ػذد يٍ األعبرزح 

 انًزخظظٍٛ فٙ انكهٛخ.

 )صفر ضبػت يؼتًذة( :االيتذبٌ انشبيم 798تض  

ٚزى فٙ ْزا انًغبق ػمذ ايزؾبٌ ٚشزًم ػهٗ كم انًٕاػيٛغ انزيٙ دسعيٓب انطبنيت خيالل ثشَبيغيّ األكيبدًٚٙ عيٕاء كبَيذ ْيزِ 

انًٕاػييٛغ يطشٔؽييخ داخييم انكهٛييخ أٔ خبسعٓييب. ٚؼمييذ ْييزا االيزؾييبٌ داخييم كهٛييخ انزًييشٚغ ٔ ٚشييشف ػهٛييّ ػييذد يييٍ األعييبرزح 

 انًزخظظٍٛ فٙ انكهٛخ.

 (ضبػبث يؼتًذة 9انرضبنت:    ) 799تض 

ٚزى فٙ ْزا انًغبق إعشاء األثؾبس انفشدٚخ رؾذ إششاف أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔأػؼبء نغُخ سعبنخ انًبعغزٛش ٔانزٙ رؤد٘ 

إنٗ اعزكًبل يزطهجبد انؾظٕل ػهٗ دسعخ انًبعغزٛش يٍ خالل رؾؼٛش انجؾش، إعشاء انجؾش ٔػشع ٔيُبلشخ انُزبئظ 

 انُٓبئٛخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جبيؼت انؼهىو وانتكُىنىجٍب األردٍَت 

 كهٍت انذراضبث انؼهٍب
 

 درجت انًبجطتٍر فً انتًرٌض/تخصص تًرٌض انذبالث انذبدة نهببنغٍٍ

)يطبر انرضبنت( انخطت االضترشبدٌت  

ضبػت يؼتًذة 34  
:انطُت األونى  

 

 انًجًىع انفصم انثبًَ انفصم األول

سيض ٔسلى 

غبقانً  

سيض ٔسلى  ش.و اعى انًغبق

 انًغبق

  ش.و اعى انًغبق

تمريض الحاالت الحادة   712رغ  3 أعظ انُظشٚبد انزًشٚؼٛخ  701رغ 
 نظري( )I للبالغين

3  

تمريض الحاالت الحادة   714رغ  3 انزمٛٛى انظؾٙ انًزمذو   711رغ 
 (عمليI (للبالغين 

2  

790رغ  731ط  3 ؽشق انجؾش فٙ انزًشٚغ    3 فسيولوجيا األمراض 

 17 8   9  انًجًىع

 

 

 انطُت انثبٍَت:

 

 انًجًىع انفصم انثبًَ انفصم األول

سيض ٔسلى 

 انًغبق

سيض ٔسلى  ش.و اعى انًغبق

 انًغبق

  ش.و اعى انًغبق

 تمريض الحاالت الحادة للبالغين  715 رغ 

II نظري() 

  6 انشعبنخ ة799رغ   3

 دة للبالغينالحاالت الحارًشٚغ   717رغ 

II  )ٙػًه( 

  3 انشعبنخ ط799رغ 2

     1 انُذٔح  793رغ 

751ط  علم األدوية والمعالجة الدوائية  
متقدمال  

2     

 17 9   8  انًجًىع

 

 يالدظت:

 

 :هى انطبنب فً يطبر انرضبنتٌجب ػ 

 

 :تطجٍم انًطبقبث انتبنٍت -

  

 )َظري( II تًرٌض انذبالث انذبدة نهببنغٍٍ 715تض 

 )ػًهً( II تًرٌض انذبالث انذبدة نهببنغٍٍ 717تض 

 فسيولوجيا األمراض 731ط 

 متقدمالعلم األدوية والمعالجة الدوائية  751ط 

 

 ضًٍ انقبئًت االختٍبرٌت بببنرغى يٍ وجىدهً
 

 

 

 

 



 

 جبيؼت انؼهىو وانتكُىنىجٍب األردٍَت 

 كهٍت انذراضبث انؼهٍب
 

 ض انذبالث انذبدة نهببنغٍٍدرجت انًبجطتٍر فً انتًرٌض/تخصص تًرٌ

)يطبر انشبيم( انخطت االضترشبدٌت  

ضبػت يؼتًذة 34  

 
:انطُت األونى  

 

 انًجًىع انفصم انثبًَ انفصم األول

سيض ٔسلى 

 انًغبق

سيض ٔسلى  ش.و اعى انًغبق

 انًغبق

  ش.و اعى انًغبق

تمريض الحاالت الحادة   712رغ  3 أعظ انُظشٚبد انزًشٚؼٛخ  701رغ 
 نظري( )I نللبالغي

3  

تمريض الحاالت الحادة   714رغ  3 انزمٛٛى انظؾٙ انًزمذو   711رغ 
 (عمليI (للبالغين 

2  

790رغ  731ط  3 ؽشق انجؾش فٙ انزًشٚغ    3 فسيولوجيا األمراض 

 17 8   9  انًجًىع

 

 

 انطُت انثبٍَت:

 

      

 انًجًىع انفصم انثبًَ انفصم األول

سيض ٔسلى 

 انًغبق

نًغبقاعى ا سيض ٔسلى  ش.و 

 انًغبق

  ش.و اعى انًغبق

 تمريض الحاالت الحادة للبالغين  715 رغ 

II نظري() 

791رغ  3 عشٚش٘ رطجٛمٙ يششٔع   3  

 الحاالت الحادة للبالغينرًشٚغ   717رغ 

II  )ٙػًه( 

  1 انُذٔح  793رغ  2

751ط  علم األدوية والمعالجة الدوائية  
متقدمال  

خزٛبس٘ا يزطهت  ....رغ 2  3  

اخزٛبس٘ يزطهت  ....رغ     3  

 17 10   7  انًجًىع

 

 يالدظت:

 

 يطبر انشبيمهى انطبنب فً ٌجب ػ 

 

 :تطجٍم انًطبقبث انتبنٍت - 

 فسيولوجيا األمراض 731ط 

 متقدمالعلم األدوية والمعالجة الدوائية  751ط 

 ضًٍ انقبئًت االختٍبرٌت بببنرغى يٍ وجىدهً

 ( بُجبح798انشبيم )تض  اجتٍبز االيتذبٌ -
 
 


