
 

                                                                                  
  

  
تخصص تمريض الحاالت الحادة /التمريضالخطة الدراسية لمنح درجة الماجستير في 

  للبالغين
  

ت  من آلية الدراساتخصص تمريض الحاالت الحادة للبالغين/التمريضتمنح درجة الماجستير في 
  :العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية شريطة ما يلي

  
التقيد بالشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير في الجامعة الصادرة عن  .1

 .م 8/8/2006بتاريخ ) 492/2006(مجلس العمداء بقرار رقم 
 :ساعة معتمدة بنجاح في أحد المسارين التاليين) 34(اتمام  .2

  
  مسار الرسالة :أوال

  
  :ساعة معتمدة آما يلي) 15(المتطلبات اإلجبارية ويخصص لها  .1

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق
 3  يةنظريات التمريضالأسس   701 تض
  3  التقييم الصحي المتقدم  711تض 
790تض   3  طرق البحث في التمريض 
712تض   3  نظري )1(تمريض الحاالت الحادة للبالغين  
714تض   2  عملي) 1 ( تمريض الحاالت الحادة للبالغين  
793 تض  1  الندوه 

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

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق
709تض   3  مبادئ التكيف للتغيرات الصحية 
715تض    3  نظري )2(ة للبالغين تمريض الحاالت الحاد 
717تض   2   عملي)2( 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   

من برامج أخرى لها  ) 800 أو700(ساعات معتمدة مـــن مستــــــــوى ) 3(ويجوز للطالب دراسة ما ال يزيد عن * 
  .ميد الدراسات العليا بناء على توصية لجنة القسمارتباط بخطته الدراسية لم يدرسها سابقا بقرار من ع

  
 
 



 

  .ساعات معتمدة) 9( ويخصص لها  ) 799تض (  إعداد وتقديم الرسالة 03
  اسم المساق رمز ورقم المساق

 
 الساعات المعتمدة

 9 رسالة ماجستير  أ799تض 
 6 رسالة ماجستير  ب799تض 
 3 رسالة ماجستير  ج799تض 
 0 ستيررسالة ماج  د799 تض

  
  :مسار االمتحان الشامل: ثانيا

  
  :ساعة معتمدة آما يلي) 23(طلبات اإلجبارية ويخصص لها المت .1

  اسم المساق رمز ورقم المساق
 

 الساعات المعتمدة

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   سريري تطبيقيمشروع 
793تض   1  الندوة 

  
  : *ساعة معتمدة من المساقات التالية) 11(ص لها بات االختيارية ويخصالمتطل .2

  اسم المساق رمز ورقم المساق
 

 الساعات المعتمدة

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  

ج أخرى لها من برام ) 800 أو700(ساعات معتمدة مــــن مستـــــــوى ) 6(ويجوز للطالب دراسة ما ال يزيد عن * 
  .ارتباط بخطته الدراسية لم يدرسها سابقا بقرار من عميد الدراسات العليا بناء على توصية لجنة القسم

  
  .بواقع صفر ساعة معتمدةبنجاح و) 798 تض(اجتياز االمتحان الشامل  .3

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  وصف المساقات
  

 )ساعات معتمدة 3(  : يةلتمريضا أسس النظريات 701تض 
 الطلبة بمراحل تطور المعرفة وفلسفة العلوم وتطور النظريات آأساس لمعرفة تطور علوم ونظريات يعرف هذا المساق

يقوم الطلبة بتحليل . محتوى هذا المساق يرآز على تطور النظريات التمريضية وعرض ألهم هذه النظريات. التمريض
ما إذا آانت هذه النظريات قابلة لالستخدام والتطبيق وتقييم هذه النظريات باستخدام المنطق و أسس التحليل العلمي واستنباط 

 .في المجاالت العملية للتمريض أم أنها بحاجة إلى تطوير لتواآب آخر التطورات في مجاالت التمريض
  

  )ساعات معتمدة 3(  : مبادئ التكيف للتغيرات الصحية 709تض 
ى إلى المجتمع مع الترآيز على القضايا والمواضيع التي  يطرح هذا المساق عملية انتقال مرضى الحاالت الحادة من المشف

يقوم الطلبة في هذا المساق بتفحص وتحليل النظريات التي تناقش عملية . قد تساهم في عملية التكيف مع الحالة المرضية
مي والتي تساهم حيث يكون الترآيز على التداخالت التمريضية المبنية على أسس البحث العل. التكيف مع التغيرات المرضية

  .في تعزيز االنتقال اآلمن لمرضى الحاالت الحادة من المشفى إلى المجتمع والتكيف السليم مع المرض وجوانبه المختلفة
  

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

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

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

  
  )ساعات معتمدة 3(   :)نظري( I  تمريض الحاالت الحادة للبالغين712تض 

ويستخدم .  قد تحدث عند تعرض الشخص البالغ ألحد األمراض الحادة يطرح هذا المساق االستجابات الصحية العامة التي
الطلبة األسلوب المتكامل لتقديم الرعاية التمريضية الموجهة لهذه االستجابات والتظاهرات الجسمانية والنفسية والروحية 

  .ويرآز هذا المساق على مراحل التقييم، والتشخيص والتخطيط من العملية التمريضية. المرافقة
  

  )تان معتمدتانساع(   :)عملي( Iالحاالت الحادة للبالغين  تمريض 714تض 
 يرآز هذا المساق على الجوانب المتعلقة بالممارسة السريرية المتقدمة في تقديم الرعاية التمريضية لألشخاص المصابون 

لمعلومات، عمل التشاخيص التمريضية باألمراض الحادة وعائالتهم ويطبق الطلبة مهارات التقييم الصحي المتقدم، تحليل ا
ويتم الترآيز على أن يستخدم الطالب المعلومات النظرية والبحثية في تطبيق أدوار . وتخطيط اإلجراءات التمريضية

لرفع مستوى الرعاية التمريضية ) مقدم رعاية تمريضية، باحث، مثقف، مستشار(الممرض المتخصص سريريًا /الممرضة
  ).712متطلب مرافق تض . (لرعاية الصحية الحادةالمقدمة في أقسام ا

  
  )ساعات معتمدة 3(   :)نظري (II تمريض الحاالت الحادة للبالغين 715تض 

حيث يتم الترآيز على مرحلتي التدخل ). 1(هذا المساق هو استمرارية لما تم طرحة في مساق تمريض الحاالت الحادة 
ضية مع المرضى وعائالتهم، واستنادًا على نتائج البحث العلمي يقوم الطلبة والتقويم التمريضي آجزء من العملية التمري

آذلك . بتطوير خطط العناية التمريضية والتدخالت التمريضية بما يتناسب ويتالءم مع التغيرات المرضية الحادة المستجدة
ييم فاعلية التدخالت التمريضية واستنباط يسهم هذا المساق في تنمية قدرات الطلبة على أتباع األساليب العلمية المنظمة لتق

  .أسئلة بحثية لتكون أساس للدراسات العلمية المستقبلية
  

    )تان معتمدناتساع(   :)عملي (II تمريض الحاالت الحادة للبالغين  717تض 
مريضية متقدمة يرآز هذا المساق على التحليل الحرج والحثيث واستخدام األبحاث والنظريات التمريضية لتقديم عناية ت

يقوم الطلبة من خالل هذا المساق بتطوير استراتيجيات للتدخل التمريضي بالتعاون . لمرضى الحاالت الحادة وأفراد أسرهم
مع مرضى الحاالت الحادة وأفراد أسرهم وذلك باستخدام أساليب التحليل والتقييم العلمي المنظم للنظريات واألبحاث 

  .ية تمريضية متقدمة ألمراض الحاالت الحادةالتمريضية ، بهدف تقديم رعا
  
  
 

  )ساعات معتمدة 3(   : إدارة التمريض والسياسات الصحية731تض 



 

. ساق الطالب بالمعلومات عن مهارات إدارة التمريض الالزمة لمواآبة األنظمة الصحية الدائمة التغييريزود هذا الم
ويبحث هذا المساق في . باإلضافة إلى تزويده بالمعلومات عن العملية التشريعية السياسية الالزمة لتحليل السياسات الصحية

آما يقدم هذا . لمتصلة باإلدارة والقيادة في التمريض والعناية الصحيةالكثير من النظريات والمفاهيم والتدخالت اإلدارية ا
المفاهيم واألمثلة الالزمة لتحويل الذات بحيث تصبح شخصية قيادية قادرة على تدبير األشخاص التابعين /المساق النظريات
الضروري للتعامل مع القضايا آما وضع هذا المساق لتزويد الطالب بالنظريات والمعرفة والتطبيق . لهم بطريقة فعالة
ويبحث هذا المساق في الكثير من المفاهيم التي تؤثر على العناية بالمريض والكادر التمريضي والمؤسسة . اإلدارية المتقدمة

  .بشكل يومي بحيث يكون الترآيز على تزويد العناية النوعية وغير المكلفة
 التي تؤثر على صحة المجتمع وآذلك القضايا النظامية والتشريعية يحتوي هذا المساق أيضا على دراسة السياسات الصحية

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

  )تان معتمدناتساع(   : تخطيط وتقييم البرامج الصحية732تض 
.  الصحية وتصميم استراتيجيات صحية لمختلف فئات المستفيدينفي هذا المساق يتم إعطاء الطالب الفرصة لتقييم الحاجات 

ومن خالل مراجعة آخر األبحاث، المناقشات الصفية والواجبات سيتعرف الطالب على الموضوعات األساسية واألساليب 
  .والحلول للمشاآل التي تواجه المخططين في المجال الصحي

  ) معتمدةساعات 3(  : تعزيز الصحة والتثقيف الصحي768تض 
في هذا المساق يتم بحث األسس النظرية والعملية لتعزيز الصحة وتقييم أساليب الحد من المخاطر الصحية والمداخالت 

وسيتم في هذا . األهداف الصحية الوطنية ستكون اإلطار العام لتحديد السلوآيات الصحية. التمريضية في صحة المجتمع
لصحي من المنظور البيئي الذي يشمل الجوانب االجتماعية، والسياسية، والثقافية المساق دراسة تعزيز الصحة والتثقيف ا

  .وسيبحث الطالب في هذا المساق العوامل المؤثرة على صحة األفراد، واألسر، والمجموعات، والمجتمعات. واالقتصادية

  )ساعات معتمدة 3(   : مواضيع خاصة781تض 
مجال علوم التمريض من خالل مناقشة الطلبة آلخر ما استجد في هذه المواضيع يناقش هذا المساق القضايا المستجدة في 

  .وما يمكن تطبيقه واالستفادة منه في مجال الرعاية الصحية الشاملة

  )ساعات معتمدة 3(   : علم األوبئة التحليلي واإلحصاء الحيوي782تض 
مم آي يزود طالب الماجستير بأساسيات اإلحصاء وهو مص. يرآز هذا المساق على آل من الوبائيات واإلحصاء الحيوي

ويرآز المساق على دراسة اإلحصاء الوصفي والتحليلي باإلضافة إلى . ومبادئ الوبائيات المرتبطة في مجال الصحة العامة
  .طرق التحليل الوبائي

  
  )ساعات معتمدة 3(   : طرق تدريس789تض 

رات الضرورية للقيام بدور تعليمي وتثقيفي للمستفيد وذلك من خالل صمم هذا المساق لتزود الطلبة بالمعلومات والمها
ويرآز هذا المساق على توظيف النظريات العلمية في التربية . تطبيق نظريات ومهارات التثقيف الصحي التعليم والتدريب

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

  )ساعات معتمدة 3(   : طرق البحث في التمريض790تض 
يطرح هذا المساق المعلومات والمهارات األساسية المتقدمة التي يجب توفرها في الباحث، آما يتم مناقشة اساليب الكمية 

ي آل والنوعية في البحث آما يتوقع من آل طالب أن يميز بين أساليب البحث العلمي المختلفة واستخداماتها المناسبة ف
  .آما يتم الترآيز على تقييم األبحاث من اجل اقتباسها وتطبيق نتائجها في المجال العملي. موقع

  
  )ساعات معتمدة 3(   : تطبيقي سريري مشروع791تض 

يقوم الطالب وتحت إشراف عضو هيئة تدريس بدراسة موضوع له عالقة باالحتياجات الصحية في مجال تخصصه، حيث 
والمشكالت . لة ووضع خطة عمل لحل هذه المشكلة بناءا على ما استجد من أدبيات وعلوم التمريضيقوم بتحديد المشك

. الصحية التي تدرج تحت هذا المشروع يمكن أن تكون مرتبطة بالفرد أو العائلة أو المجتمع أو أعضاء الفريق الصحي
ا المشروع بتقديم ورقة علمية وعرض نتائج هذا حيث يقوم الطالب بتنفيذ وتقويم خطة العمل للمشروع المقترح وينتهي هذ

  .المشروع أمام زمالئه ومجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية
  



 

  ) معتمدةساعة( :  الندوة793تض 
 االمتحان 798تض .في هذا المساق يقوم الطالب بتحليل وتقديم مواضيع مستجدة في التمريض ومتعلقة بمجال تخصصه

  ) معتمدةساعةصفر (   :الشامل
يتم في هذا المساق عقد امتحان يشتمل على آل المواضيع التي درسها الطالب خالل برنامجه األآاديمي سواء آانت هذه 

يعقد هذا االمتحان داخل آلية التمريض و يشرف عليه عدد من األساتذة . المواضيع مطروحة داخل الكلية أو خارجها
  .المتخصصين في الكلية

  )صفر ساعة معتمدة (: االمتحان الشامل798تض  
ذه              اديمي سواء آانت ه ها الطالب خالل برنامجه األآ ي درس يتم في هذا المساق عقد امتحان يشتمل على آل المواضيع الت

ا ة أو خارجه ة داخل الكلي اتذة  . المواضيع مطروح ن األس دد م ه ع شرف علي ريض و ي ة التم ان داخل آلي ذا االمتح د ه يعق
  .المتخصصين في الكلية

  )ساعات معتمدة 9(    :الرسالة 799تض 
يتم في هذا المساق إجراء األبحاث الفردية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وأعضاء لجنة رسالة الماجستير والتي تؤدي 
إلى استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير من خالل تحضير البحث، إجراء البحث وعرض ومناقشة النتائج 

  .النهائية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 
  آلية الدراسات العليا

  
  تخصص تمريض الحاالت الحادة للبالغين/درجة الماجستير في التمريض

)مسار الرسالة (الخطة االسترشادية  
ساعة معتمدة 34  

:السنة األولى  
 

 المجموع الفصل الثاني الفصل األول
رمز ورقم 
 المساق

المساقاسم  رمز ورقم م.س 
 المساق

م.س  المساقاسم    

تمريض الحاالت الحادة  712تض  3 أسس النظريات التمريضية 701تض 
  ) نظري(I للبالغين

3  

تمريض الحاالت الحادة  714تض  3 التقييم الصحي المتقدم   711تض 
  )عمليI (للبالغين 

2  

790تض  ولوجيا األمراضفسي731ط  3 طرق البحث في التمريض   3  
 17 8  9 المجموع

:السنة الثانية
 

 المجموع الفصل الثاني الفصل األول
رمز ورقم 
 المساق

المساقاسم  رمز ورقم م.س 
 المساق

م.س  المساقاسم    

 الحاالت الحادة للبالغينتمريض  715 تض 
II )نظري(  

3 799B   6 الرسالة   تض 

  للبالغينالحاالت الحادةتمريض  717تض 
II  )عملي(  

2 799C  تض   3 الرسالة 

     1 الندوة 793تض 
علم األدوية والمعالجة الدوائية 751ط 

متقدمال  
2     
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  :مالحظة
  
  :لى الطالب في مسار الرسالةيجب ع 

  
  :تسجيل المساقات التالية -
   

  )نظري (II تمريض الحاالت الحادة للبالغين 715تض 
  )عملي( II تمريض الحاالت الحادة للبالغين 717تض 

  فسيولوجيا األمراض 731ط 
  متقدمالعلم األدوية والمعالجة الدوائية  751ط 
 

   ضمن القائمة االختياريةابالرغم من وجودهم
  
  
  
  
  



 

  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 
  آلية الدراسات العليا

  
  ض الحاالت الحادة للبالغينتخصص تمري/درجة الماجستير في التمريض

)شاملمسار ال (الخطة االسترشادية  
ساعة معتمدة 34  

 
:السنة األولى  

 
 المجموع الفصل الثاني الفصل األول

رمز ورقم 
 المساق

المساقاسم  رمز ورقم م.س 
 المساق

م.س  المساقاسم    

تمريض الحاالت الحادة  712تض  3 أسس النظريات التمريضية 701تض 
  ) نظري(I نللبالغي

3  

تمريض الحاالت الحادة  714تض  3 التقييم الصحي المتقدم   711تض 
  )عمليI (للبالغين 

2  

790تض    3 فسيولوجيا األمراض731ط  3 طرق البحث في التمريض 
 17 8  9 المجموع

:السنة الثانية
 

      

 المجموع الفصل الثاني الفصل األول
رمز ورقم 
 المساق

لمساقااسم  رمز ورقم م.س 
 المساق

م.س  المساقاسم    

 الحاالت الحادة للبالغينتمريض  715 تض 
II )نظري(  

791تض  3   3  سريري تطبيقيمشروع 

 الحاالت الحادة للبالغينتمريض  717تض 
II  )عملي(  

  1 الندوة 793تض  2

علم األدوية والمعالجة الدوائية 751ط 
متقدمال  

ختياري امتطلب ....تض 2  3  

  3  اختياريمتطلب ....تض  
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  :مالحظة

  
  مسار الشامللى الطالب في يجب ع 
  
  :تسجيل المساقات التالية - 

  
  فسيولوجيا األمراض 731ط 
 متقدمالعلم األدوية والمعالجة الدوائية  751ط 

   ضمن القائمة االختياريةابالرغم من وجودهم
  
  بنجاح) 798تض (حان الشامل اجتياز االمت - 
  
  
  
  
  


