
                                                                           
     

  
  تخصص تمريض صحة المجتمع/ الخطة الدراسية لمنح درجة الماجستير في التمريض

  
  

من آلية الدراسات العليا في  تخصص تمريض صحة المجتمع/ تمنح درجة الماجستير في التمريض
  :لوم والتكنولوجيا األردنية شريطة ما يليجامعة الع

  
التقيد بالشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير في الجامعة الصادرة   .1
  .م 8/8/2006بتاريخ) 492/2006(ن مجلس العمداء بقرار رقم ع
 :ساعة معتمدة بنجاح في أحد المسارين التاليين) 34(إتمام   .2

 
  مسار الرسالة: أوال

  :ساعة معتمدة آما يلي) 15(ات اإلجبارية ويخصص لها المتطلب .1
 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 3 أسس النظريات التمريضية 701تض 
 3 التقييم الصحي المتقدم 711تض 
 3  )نظري( 1 تمريض صحة المجتمع متقدم 760تض 
 2  )عملي (1 تمريض صحة المجتمع متقدم 762تض 
 3  في التمريضطرق البحث 790تض 
 1 الندوه 793تض 

  
  *:ساعة معتمدة من المساقات التالية) 10(المتطلبات االختيارية ويخصص لها  .2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق
  3  ادارة التمريض والسياسات الصحية  731تض 
  2  تخطيط وتقييم البرامج الصحيه  732تض 
  3   االنجابيهالصحة في المشورة  733تض
  2  صحة المرأة  742تض 
  3   )نظري( 2تمريض صحة المجتمع متقدم   765تض 
  2  ) عملي( 2تمريض صحة المجتمع متقدم   767تض 
  3  تعزيز الصحة والتثقيف الصحي   768تض 
  3  مواضيع خاصة  781تض 
  3   الحيوي واإلحصاءعلم األوبئة التحليلي   782تض 
  3  طرق تدريس 789تض 

من برامج أخرى لها ارتباط  ) 800 أو700(ساعات معتمدة مـــن مستــــــــوى ) 3(اسة ما ال يزيد عن ويجوز للطالب در* 
  .بخطته الدراسية لم يدرسها سابقا بقرار من عميد الدراسات العليا بناء على توصية لجنة القسم

 



.ساعات معتمدة) 9(ويخصص لها ) 799تض ( إعداد وتقديم الرسالة . 3   
 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 9 رسالة ماجستير  أ799تض 
 6 رسالة ماجستير  ب799تض 
 3 رسالة ماجستير  ج799تض 
 0 رسالة ماجستير  د799تض 

 
 

مسار االمتحان الشامل: ثانيا  
 :ساعة معتمدة آما يلي) 23(المتطلبات اإلجبارية ويخصص لها  .1

 ةالساعات المعتمد اسم المساق رمز المساق
  3  أسس النظريات التمريضية  701تض  
  3  التقييم الصحي المتقدم  711تض  
  3  ) نظري (Iتمريض صحة المجتمع متقدم   760   تض

  2  )عملي (Iتمريض صحة المجتمع متقدم   762تض  
  3  ) نظري (IIتمريض صحة المجتمع متقدم   765تض  
  2  ) عملي (II تمريض صحة المجتمع متقدم  767تض  
  3    طرق البحث في التمريض  790تض  
  3  مشروع تطبيقي  791تض 
  1  الندوة  793تض 
  3  أسس النظريات التمريضية  701تض  

  
  : *ساعة معتمدة من المساقات التالية) 11(المتطلبات االختيارية ويخصص لها  .2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق
  3  ادارة التمريض والسياسات الصحيه  731تض 
  2  تخطيط وتقييم البرامج الصحية   732 تض
  3  المشوره في الصحه االنجابيه  733تض
  2  صحة المرأة  742تض 
  3  تعزيز الصحة والتثقيف الصحي   768تض 
  3  مواضيع خاصة   781تض 
  3   الحيوي واإلحصاءعلم األوبئة التحليلي   782تض 
  3  طرق تدريس 789تض 

من برامج أخرى لها  ) 800 أو700(ساعات معتمدة مــــن مستـــــــوى ) 3( عن ويجوز للطالب دراسة ما ال يزيد* 
  .ارتباط بخطته الدراسية لم يدرسها سابقا بقرار من عميد الدراسات العليا بناء على توصية لجنة القسم

 
 .بنجاح وبواقع صفر ساعة معتمدة) 798تض ( اجتياز االمتحان الشامل  .3

  
  
  
  
  
  

  وصف المساقات



 
 ) ساعات معتمدة3: ( أسس النظريات التمريضية701تض 

وم        ور عل ة تط اس لمعرف ات آأس ور النظري وم وتط سفة العل ة وفل ور المعرف ل تط ة بمراح ساق الطلب ذا الم رف ه يع
ات                . ونظريات التمريض  ذه النظري م ه ضية وعرض أله وم  . محتوى هذا المساق يرآز على تطور النظريات التمري يق

ة                الطلبة بتحليل وتقييم ه    ذه النظريات باستخدام المنطق و أسس التحليل العلمي واستنباط ما إذا آانت هذه النظريات قابل
ى تطوير لتواآب آخر التطورات في مجاالت                  ا بحاجة إل ة للتمريض أم أنه لالستخدام والتطبيق في المجاالت العملي

  .التمريض
  

  )ساعات معتمدة 3(:  التقييم الصحي المتقدم711تض
ويرتكز . لمساق لمساعدة الطالب على تطوير أسلوب منهجي في إجراء التقييم الصحي الشامل لألشخاصُصمم هذا ا

هذا المساق على المعلومات والمهارات السابقة المتعلقة بالتقييم السريري عند الطالب مع الترآيز على التقييم المتقدم، 
وتستخدم المعلومات النظرية والمهارات السريرية في . تالتأآد من صحة المعلومات، تفسير النتائج، وتوثيق المعلوما

استنباط التشاخيص التمريضية من المعلومات المتوفرة من السيرة المرضية، والفحص الجسماني، واإلجراءات 
  .التشخيصية معتمدًا على األسلوب التحليلي وعملية اتخاذ القرار السريري

  
  )ساعات معتمدة 3 (: إدارة التمريض والسياسات الصحية731تض

. يزود هذا المساق الطالب بالمعلومات عن مهارات إدارة التمريض الالزمة لمواآبة األنظمة الصحية الدائمة التغيير
ويبحث هذا . باإلضافة إلى تزويده بالمعلومات عن العملية التشريعية السياسية الالزمة لتحليل السياسات الصحية

مفاهيم والتدخالت اإلدارية المتصلة باإلدارة والقيادة في التمريض والعناية المساق في الكثير من النظريات وال
المفاهيم واألمثلة الالزمة لتحويل الذات بحيث تصبح شخصية قيادية قادرة /آما يقدم هذا المساق النظريات. الصحية

النظريات والمعرفة والتطبيق آما وضع هذا المساق لتزويد الطالب ب. على تدبير األشخاص التابعين لهم بطريقة فعالة
ويبحث هذا المساق في الكثير من المفاهيم التي تؤثر على العناية . الضروري للتعامل مع القضايا اإلدارية المتقدمة

  .بالمريض والكادر التمريضي والمؤسسة بشكل يومي بحيث يكون الترآيز على تزويد العناية النوعية وغير المكلفة
ا على دراسة السياسات الصحية التي تؤثر على صحة المجتمع وآذلك القضايا النظامية يحتوي هذا المساق أيض

  .السياسية/آما يبحث هذا المساق في دور الممرضة في العملية التشريعية. والتشريعية المتصلة بالتمريض
  

  )ساعتان معتمدتان: ( تخطيط وتقييم البرامج الصحية732تض 
اء الطال  تم إعط ساق ي ذا الم ي ه ات   ف ف فئ تراتيجيات صحية لمختل صميم اس صحية وت ات ال يم الحاج ب الفرصة لتقي

ى الموضوعات                     .  المستفيدين يتعرف الطالب عل ات س صفية والواجب شات ال ة آخر األبحاث، المناق ومن خالل مراجع
  .األساسية واألساليب والحلول للمشاآل التي تواجه المخططين في المجال الصحي

  
  ) ساعات معتمدة3: (لصحة اإلنجابية المشورة في ا733تض 

 دمج المعرفة المكتسبة من نظريات النمو والتطور وسلوك اإلنسان واساسيات علم الوراثة إلىيهدف هذا المساق 
ونتائجها في عملية المشورة الصحية وذلك لتأهيل الطلبة القادرين على مواجهة تحديات دور الممرض في المشورة 

ساق على تطبيق مهارات المشورة الصحية واستراتيجياتها للمرأه وعائلتها والمجتمع خالل ويرآز هذا الم. الصحية 
مرحلة ما قبل الزواج ومراحل اإلنجاب مع الترآيز على الفحص ما قبل الزواج والمشورة في تنظيم االسره وتربية 

  .الطفل والمشورة للعائلة التي لديها أطفال ذوو احتياجات خاصة
  

  )ساعتان معتمدتان: (مرأة صحة ال742تض 

يرآز هذا المساق على قضايا التطور في مجال الصحة اإلنجابية خالل مراحل الحياة، آما يتطرق إلى القضايا العائلية 
والمشاآل الصحية الخاصة بالمرأة مع الترآيز على الرعاية المقدمة للمراهقات والسيدات في متوسط العمر 

على دعم وتعزيز الصحة لدى الفتيات والنساء الغير حوامل من ممارسات صحية ويرآز المساق أيضا . والشيخوخة
  ونواحي جنسية وتغذوية

  
  ) ساعات معتمدة3 ( :)نظري (I تمريض صحة المجتمع  متقدم 760تض 



وسيتمكن الطلبة من . صمم هذا المساق ليزود الطلبة بالخلفية العلمية الالزمة للتعرف على حاجات تمريض المجتمع
 دراسة وتحليل إضافة إلى. تزود باألساسيات والمعلومات الضرورية لمتخصصي تمريض صحة المجتمع السريريال

عدة نماذج لصحة المجتمع بما في ذلك تحليل استراتيجيات وطرق تنفيذ آل نموذج من اجل تحسين وتعزيز صحة 
ممرض صحة المجتمع معتمدا على نتاج /يهتم هذا المساق أيضا بتطوير دور ممرضة. الفرد واألسرة والمجتمع

  .البحث العلمي في هذا المجال
  

  )ساعتان معتمدتان ( :)عملي (Iمتقدم مع  تمريض صحة المجت762تض 
يزود هذا المساق الطلبة بالمعرفة العلمية والخبرات الالزمة لتطبيق مهارات صحة المجتمع بما في ذلك التقييم 

آما يهدف التدريب السريري العملي . والتشخيص للحالة الصحية لكل من األفراد، واألسر، والجماعات، والمجتمعات
بة من تطبيق مبادئ ونظريات الصحة العامة وصحة المجتمع الضرورية لتعزيز الصحة والوقاية من إلى تمكين الطل

آما يستطيع الطالب أن يختار المستفيدين والمجموعات التي يرغب بالترآيز عليها، على سبيل . األمراض والتأهيل
اهقين أو المرأة في سن اإلنجاب أو المثال المجموعات التي قد يختارها الطالب قد تكون  فئة األطفال أو المر

  . المستفيدين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو المجموعات األقل حظا بالمجتمع
  

  ) ساعات معتمدة3 (:)نظري( II تمريض صحة المجتمع متقدم  765تض 
 فان عالوة على ذلك. يرآز هذا المساق على بناء قدرات ومهارات الطالب آأخصائي في تمريض صحة المجتمع

. المساق سيعمل على دمج مختلف نظريات تمريض المجتمع آإطار عام لتقديم الرعاية لألفراد واألسر والمجتمعات
آما يرآز هذا المساق على مساعدة الطلبة باستخدام مهارات مجال اإلدارة والقيادة في حقل تمريض المجتمع على 

ق يعتمد على نتاج البحث العلمي في تطبيقاته المختلفة سواء آان آما أن المسا. المستوى المحلي أو الوطني أو اإلقليمي
  .على مستوى الفرد أو األسر أو المجتمع

   
  )ساعتان معتمدتان ( :)عملي (II  تمريض صحة المجتمع  متقدم767تض 

ع هذا المساق يوفر للطلبة فرصة التدريب في مختلف أدوار ومهام أخصائي تمريض صحة المجتمع بمختلف المواق
الصحية، باإلضافة إلى ذلك سيتم ممارسة أدوار اإلدارة والقيادة والتخطيط أثناء تقديم الخدمات التمريضية للمستفيدين 

آما يشمل هذا التدريب العملي التعاون مع مختلف القطاعات من اجل إيجاد تداخالت وتطبيقات مناسبة للفئة . بالمجتمع
مراآز الصحية والمدارس والمراآز االجتماعية والزيارات المنزلية المستهدفة وذلك خالل وجود الطلبة في ال

  ومديريات الصحة المختلفة
  

  ) ساعات معتمدة3(  : تعزيز الصحة والتثقيف الصحي768تض 
في هذا المساق يتم بحث األسس النظرية والعملية لتعزيز الصحة وتقييم اساليب الحد من المخاطر الصحية 

. األهداف الصحية الوطنية ستكون اإلطار العام لتحديد السلوآيات الصحية. ي صحة المجتمعوالمداخالت التمريضية ف
وسيتم في هذا المساق دراسة تعزيز الصحة والتثقيف الصحي من المنظور البيئي الذي يشمل الجوانب االجتماعية، 

ؤثرة على صحة االفراد، واالسر، وسيبحث الطالب في هذا المساق العوامل الم. والسياسية، والثقافية واالقتصادية
  .والمجموعات، والمجتمعات

  
  ) ساعات معتمدة3: ( مواضيع خاصة781تض 

ذه    ي ه تجد ف ا اس ة آلخر م شة الطلب ن خالل مناق ريض م وم التم ال عل ي مج ستجدة ف ضايا الم ساق الق ذا الم اقش ه ين
  .املةالمواضيع وما يمكن تطبيقه واالستفادة منه في مجال الرعاية الصحية الش

  
  )ساعات معتمدة 3(:  علم األوبئة التحليلي واإلحصاء الحيوي782تض 

وي  ات واإلحصاء الحي ن الوبائي ل م ى آ ساق عل ذا الم ز ه يات  . يرآ ستير بأساس ب الماج زود طال ي ي و مصمم آ وه
ة     صحة العام ال ال ي مج ة ف ات المرتبط ادئ الوبائي صاء ومب في   . اإلح صاء الوص ة االح ى دراس ساق عل ز الم  ويرآ

  .والتحليلي باإلضافة إلى طرق التحليل الوبائي
  
  

  ) ساعات معتمدة3: ( طرق تدريس789تض 



صمم هذا المساق لتزود الطلبة بالمعلومات والمهارات الضرورية للقيام بدور تعليمي وتثقيفي للمستفيد وذلك من خالل                
ذا المس     . تطبيق نظريات ومهارات التثقيف الصحي التعليم والتدريب       ة في           ويرآز ه ات العلمي ى توظيف النظري اق عل

  .التربية لبناء خطة تعليمية مبنية على تقييم حاجة المستفيد وتنفيذ الخطة وتقويمها بشكل فعال
  

  ) ساعات معتمدة3: ( مشروع سريري تطبيقي791تض 
صصه،  يقوم الطالب وتحت إشراف عضو هيئة تدريس بدراسة موضوع له عالقة باالحتياجات الصحية في مجال تخ              

وم التمريض                                 ات وعل ا استجد من أدبي ى م اءا عل ذه المشكلة بن . حيث يقوم بتحديد المشكلة ووضع خطة عمل لحل ه
ة أو المجتمع أو أعضاء                         الفرد أو العائل ذا المشروع يمكن أن تكون مرتبطة ب والمشكالت الصحية التي تدرج تحت ه

ويم خطة العمل          . الفريق الصحي  ذ وتق وم الطالب بتنفي ة        حيث يق ديم ورق ذا المشروع بتق رح وينتهي ه  للمشروع المقت
  .علمية وعرض نتائج هذا المشروع أمام زمالئه ومجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية

  
  )ساعة معتمدة: ( الندوة793تض 

  .في هذا المساق يقوم الطالب بتحليل وتقديم مواضيع مستجدة في التمريض ومتعلقة بمجال تخصصه
  

  )صفر ساعة معتمدة: ( الشامل االمتحان798تض 
اديمي سواء آانت                     يتم في هذا المساق عقد امتحان يشتمل على آل المواضيع التي درسها الطالب خالل برنامجه األآ

ا           ة أو خارجه ه عدد من                     . هذه المواضيع مطروحة داخل الكلي شرف علي ة التمريض و ي ذا االمتحان داخل آلي د ه يعق
  .األساتذة المتخصصين في الكلية

   
  ) ساعات معتمدة9: ( الرسالة799تض 

يتم في هذا المساق إجراء األبحاث الفردية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وأعضاء لجنة رسالة الماجستير والتي                   
راء البحث وعرض     ث، إج الل تحضير البح ن خ ستير م ة الماج ى درج ات الحصول عل تكمال متطلب ى اس ؤدي إل  ت

  .ومناقشة النتائج النهائية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آلية الدراسات العليا



  
  تخصص إدارة الخدمات التمريضية / درجة الماجستير في التمريض

  )مسار الرسالة(الخطة االسترشادية 
   ساعة معتمدة34

 :السنة األولى
  

المجموع الفصل الثاني الفصل األول
رمز ورقم 
 المساق

رمز ورقم م.س اسم المساق
 المساق

 م.س اسم المساق

تمريض صحة المجتمع  760تض  3 أسس النظريات التمريضية 701تض 
 ) نظري (Iمتقدم 

3  

تمريض صحة المجتمع  762تض  3 التقييم الصحي المتقدم 711تض 
  )عملي (1متقدم 

2  

علم األوبئة التحليلي   782تض  3 طرق البحث في التمريض 790تض 
  واإلحصاء الحيوي 

3  

 17 8  9 المجموع
  
  

 :السنة الثانية
 

المجموع الفصل الثاني الفصل األول
رمز ورقم 
 المساق

رمز ورقم م.س اسم المساق
 المساق

 م.س اسم المساق

 IIتمريض صحة المجتمع متقدم   765تض  
  ) نظري(

  6 الرسالة B 799تض    3

 IIتمريض صحة المجتمع متقدم   767تض  
  ) عملي(

  3 الرسالة  C 799تض   2

     1 الندوة  793 تض
     2 متطلب اختياري .... تض

 17 9   8 المجموع
 

  :مالحظة
  

  :لى الطالب في مسار الرسالة يجب ع
  
  :تسجيل المساقات التالية -
   

  )نظري (IIتمريض صحة المجتمع متقدم  765 تض 
  )عملي (IIتمريض صحة المجتمع متقدم   767تض 
  حصاء الحيوي علم األوبئة التحليلي واإل782تض 

  
  ضمن القائمة االختياريةابالرغم من وجوده

  
  
  

  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



  آلية الدراسات العليا
  

  تخصص إدارة الخدمات التمريضية/ درجة الماجستير في التمريض
  )مسار الشامل(الخطة االسترشادية 

   ساعة معتمدة34
  

 :السنة األولى
  

المجموع يالفصل الثان الفصل األول
رمز ورقم 
 المساق

رمز ورقم م.س اسم المساق
 المساق

 م.س اسم المساق

تمريض صحة المجتمع  760تض  3 أسس النظريات التمريضية 701تض 
 )نظري (Iمتقدم 

3  

تمريض صحة المجتمع  762تض  3 التقييم الصحي المتقدم 711تض 
  )عملي (1متقدم 

2  

علم األوبئة التحليلي   782تض  3 طرق البحث في التمريض 790 تض
  واإلحصاء الحيوي

3  

 17 8   9  المجموع
 

:السنة الثانية
 

      

المجموع الفصل الثاني الفصل األول
رمز ورقم 
 المساق

رمز ورقم م.س اسم المساق
 المساق

 م.س اسم المساق

 IIتمريض صحة المجتمع متقدم   765تض  
  )نظري(

  3 يقيمشروع سريري تطب 791تض   3

 IIتمريض صحة المجتمع متقدم   767تض  
  )عملي(

  1 الندوة 793تض   2

  2 متطلب اختياري ....تض 3 متطلب اختياري ....تض
  3 متطلب اختياري ....تض   

 17 9   8  المجموع
 

  :مالحظة
  

  :مسار الشامللى الطالب في  يجب ع
  
  )بالرغم من وجوده ضمن القائمة االختيارية (اء الحيوي علم األوبئة التحليلي واإلحص782تض  تسجيل مساق --
  بنجاح) 798تض (اجتياز االمتحان الشامل  - 

 
 


