
     

                                                                      
  

  
تخصص تمريض صحة األم وحديثي /الخطة الدراسية لمنح درجة الماجستير في التمريض

  الوالدة
  

ت تخصص تمريض صحة األم وحديثي الوالدة من آلية الدراسا/تمنح درجة الماجستير في التمريض
  :العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية شريطة ما يلي

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

 .م 8/8/2006بتاريخ ) 492/2006(عن 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
701  تض سس النظريات التمريضيةأ   3  

711تض   3 التقييم الصحي المتقدم 
740 تض   3   نظري)1(مريض صحة األم و حديثي الوالدة متقدم ت 
741  تض عملي) 1(األم و حديثي الوالدة متقدم مريض صحة ت    2  
790  تض   3    طرق البحث في التمريض 
793 تض   1 الندوة 

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

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق
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 )2(متقدم  مريض صحة األم و حديثي الوالدهت    3 نظري 
744 تض عملي) 2(مريض صحة األم و حديثي الوالده  متقدم ت   2  

  3 تعزيز الصحة والتثقيف الصحي   768تض 
781 تض خاصةواضيع م    3  

782تض    3  الحيوي ءلم األوبئة التحليلي وأالحصاع 
789تض    3 طرق تدريس 
733ط       3 فسيولوجيا الغدد الصماء والجهاز التناسلي 
751ط      2 علم االدويه و المعالجه الدوائيه المتقدم  

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

 
 



     

 
 
 
 
 

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

 9 تيررسالة ماجس  أ799تض 
  6 رسالة ماجستير  ب799تض 
 3 رسالة ماجستير  ج799تض 
 0 رسالة ماجستير  د799 تض

  
  

  مسار االمتحان الشامل: ثانيا
  

  :ساعة معتمدة آما يلي) 23(المتطلبات اإلجبارية ويخصص لها  .1
  اسم المساق رمز ورقم المساق

 
 الساعات المعتمدة

701تض    3 أسس النظريات التمريضية 
711تض    3  التقييم الصحي المتقدم 
740 تض  3   نظري)1( متقدم   صحة األم وحديثي الوالدةتمريض  

741تض    2  عملي) 1( متقدم صحة األم وحديثي الوالدةتمريض  
743تض    3   نظري)2( متقدم   األم وحديثي الوالدةتمريض صحة  
744تض    2  عملي) 2( متقدم   األم وحديثي الوالدةتمريض صحة 
790تض    3    طرق البحث في التمريض 
791تض   3 تطبيقي  سريريمشروع 
793تض   1  الندوة 

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

  اسم المساق رمز ورقم المساق
 

الساعات المعتمدة

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 واإلحصاء علم األوبئة التحليلي  
789تض   3  طرق تدريس 
733ط      3 اسليفسيولوجيا الغدد الصماء والجهاز التن 
751ط      2  علم االدويه و المعالجه الدوائية متقدم  

من برامج أخرى لها  ) 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 معتمدةو  بنجاح)798 تض(اجتياز االمتحان الشامل . 3



     

  وصف المساقات
  

  )ساعات معتمدة 3 ( :ةيلتمريضا  أسس النظريات701تض 
ات                          وم ونظري ة تطور عل ات آأساس لمعرف وم وتطور النظري سفة العل يعرف هذا المساق الطلبة بمراحل تطور المعرفة وفل

ات    ومحتوى هذا ال  . التمريض ذه النظري ل    . مساق يرآز على تطور النظريات التمريضية وعرض الهم ه ة بتحلي وم الطلب ويق
ق                    وتقييم هذه النظريات بأستخدام المنطق واسس التحليل العلمي واستنباط ما اذا آانت هذه النظريات قابلة لالستخدام والتطبي

 .اخر التطورات في مجاالت التمريضفي المجاالت العملية للتمريض ام انها بحاجة الى تطوير لتواآب 
  

  )ساعات معتمدة 3 (: التقييم الصحي المتقدم711تض 
شامل لألشخاص                      يم الصحي ال ي إجراء التقي ذا    . ُصمم هذا المساق لمساعدة الطالب على تطوير أسلوب منهجي ف ويرتكز ه

د من           المساق على المعلومات والمهارات السابقة المتعلقة بالتقييم السريري عند الطا          دم، التأآ لب مع الترآيز على التقييم المتق
ات    ق المعلوم ائج، وتوثي سير النت ات، تف حة المعلوم تنباط    . ص ي اس سريرية ف ارات ال ة والمه ات النظري ستخدم المعلوم وت

دًا                  صية معتم التشاخيص التمريضية من المعلومات المتوفرة من السيرة المرضية، والفحص الجسماني، واإلجراءات التشخي
  .لى األسلوب التحليلي وعملية اتخاذ القرار السريريع
  

  )ساعات معتمدة 3 (: الصحيةات ادارة التمريض والسياس731تض 
ر      ة التغيي صحية الدائم ة ال ة االنظم ة لمواآب ريض الالزم ارات ادارة التم ن مه ات ع ساق الطالب بالمعلوم ذا الم زود ه . ي

ي      . تشريعية السياسية الالزمة لتحليل السياسات الصحية     باالضافة الى تزويده بالمعلومات عن العملية ال       ويبحث هذا المساق ف
صحية                  ة ال ي التمريض والعناي ادة ف ذا      . الكثير من النظريات والمفاهيم والتدخالت االدارية المتصلة باالدارة والقي دم ه ا يق آم

ابعين    المفاهيم واالمثلة الالزمة لتحويل الذات بحيث تصبح شخصية ق       /المساق النظريات  دبير االشخاص الت يادية قادرة على ت
ة    ضايا              . لهم بطريقة فعال ع الق ق الضروري للتعامل م ة والتطبي ات والمعرف د الطالب بالنظري ذا المساق لتزوي ا وضع ه آم
سة ويبحث هذا المساق في الكثير من المفاهيم التي تؤثر على العناية بالمريض والكادر التمريضي والمؤس     . االدارية المتقدمة 

  .بشكل يومي بحيث يكون الترآيز على تزويد العناية النوعية وغير المكلفة
شريعية               ة والت يحتوي هذا المساق ايضا على دراسة السياسات الصحية التي تؤثر على صحة المجتمع وآذلك القضايا النظامي

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

  ) معتمدةتانساع (:تخطيط وتقييم البرامج الصحية 732تض 
ستفيدين        ات الم .  في هذا المساق يتم إعطاء الطالب الفرصة لتقييم الحاجات الصحية وتصميم استراتيجيات صحية لمختلف فئ

ى الموضوعات األ              يتعرف الطالب عل ات س اليب   ومن خالل مراجعة آخر األبحاث، المناقشات الصفية والواجب ية واألس ساس
  .والحلول للمشاآل التي تواجه المخططين في المجال الصحي

  
  )ساعات معتمدة 3 (: المشورة في الصحة اإلنجابية733تض 

ا                        ة ونتائجه م الوراث سان واساسيات عل يهدف هذا المساق الى دمج المعرفة المكتسبة من نظريات النمو والتطور وسلوك اإلن
ز  . ذلك لتأهيل الطلبة القادرين على مواجهة تحديات دور الممرض في المشورة الصحية   في عملية المشورة الصحية و     ويرآ

زواج                     ل ال ا قب ة م ع خالل مرحل ا والمجتم رأه وعائلته تراتيجياتها للم صحية واس هذا المساق على تطبيق مهارات المشورة ال
ي      ومراحل اإلنجاب مع الترآيز على الفحص ما قبل الزواج والمشورة في تنظي      ة الت ل والمشورة للعائل ة الطف م االسره وتربي

  . لديها أطفال ذوو احتياجات خاصة
   

  )ساعات معتمدة 3 (:)نظري( 1 األم وحديثي الوالدة متقدم تمريض صحة 740تض 
ي  والدة ف ديثي ال ى حاجات األم وح ة للتعرف عل ة المتقدم ة والنظري ة العلمي ة بالخلفي د الطالب ى تزوي ساق عل ذا الم ز ه  يرآ
والدة                      رات الحمل  وال ي تحدث خالل فت ة الت ة الطبيعي سيولوجية والتطوري الحاالت الطبيعية إضافة الى مناقشة التغيرات الف

ضية                . والنفاس ة تمري دم رعاي ل مق ة وأدوار الممرضة المتخصصة سريريًا مث ة المتقدم اهيم العلمي شة المف وآذلك سيتم مناق
ستوى العنا    ع م شار لرف ف ومست ث ومثق االت      وباح ي الح ائلتهم ف والدة وع ديثي ال صحة األم وح شاملة ل ضية ال ة التمري ي

  .الطبيعية
  

  ) معتمدةتانساع(: )عملي( 1  تمريض صحة األم وحديثي الوالدة متقدم741تض 

ديثي                         ضية الضرورية الخصائي تمريض صحة األم وح ارات التمري درات والمه اء الق يتيح هذا المساق الفرصة للطالبة لبن
ديثي                    الوالد الم وح ة الجودة ل ة حيث يشمل ذلك مهارات التقييم السريري والتشخيص التمريضي لتقديم رعاية تمريضية عالي

ة وأدوار الممرضة      ة المتقدم اهيم العلمي شة المف يتم مناق ذلك س ة وآ اس الطبيعي والدة والنف ل وال رات الحم الل فت والدة خ ال



     

صحة              المتخصصة سريريًا مثل مقدم رعاية تمريضية وباح        شاملة ل ضية ال ة التمري ع مستوى العناي شار لرف ث ومثقف ومست
  .األم وحديثي الوالدة  وعائالتهم في الحاالت الطبيعية

  )تان معتمدتانساع (:صحة المرأة 742تض 

ة                                 ضايا العائلي ى الق ا يتطرق إل اة، آم ة خالل مراحل الحي ي مجال الصحة اإلنجابي ضايا التطور ف يرآز هذا المساق على ق
شيخوخة              وا ر وال ي متوسط العم سيدات ف ات وال ة للمراهق ة المقدم ى الرعاي . لمشاآل الصحية الخاصة بالمرأة مع الترآيز عل

سية                 واحي جن ر حوامل من ممارسات صحية ون ساء الغي ات والن دى الفتي ز الصحة ل ويرآز المساق أيضا على دعم وتعزي
  .وتغذوية

  
  )تان معتمدتانساع  (:)نظري (2دم  صحة األم وحديثي الوالدة متقتمريض 743 تض 

ي   والدة ف ديثي ال ى حاجات األم وح ة للتعرف عل ة المتقدم ة والنظري ة العلمي ة بالخلفي د الطالب ى تزوي ساق عل ذا الم ز ه يرآ
الحاالت عالية الخطورة  إضافة الى مناقشة التغيرات الفسيولوجيه والتطورية في الحاالت عالية الخطورة التي تحدث خالل     

اس    فترا ل                     . ت الحمل والوالدة والنف ة وأدور الممرضة المتخصصة سريريًا مث ة المتقدم اهيم العلمي شة المف يتم مناق ذلك س وآ
والدة          ديثي ال صحة األم وح شاملة ل ضية ال ة التمري ستوى العناي ع م شار لرف ف ومست ث ومثق ضية وباح ة تمري دم رعاي مق

  .وعائالتهم في الحاالت عالية الخطورة 

  ) معتمدةتانساع (:)عملي( 2 وحديثي الوالدة متقدم  صحة األم تمريض744تض 
ديثي                         ضية الضرورية ألخصائي تمريض صحة األم وح ارات التمري درات والمه اء الق يتيح هذا المساق الفرصة للطالبة لبن

والدة وال                       ي مراحل الحمل وال ة الخطورة ف ة الجودة للحاالت عالي يتم      الوالدة لتقديم الرعاية التمريضية عالي ذلك س اس وآ نف
شار              مناقشة المفاهيم العلمية المتقدمة وأدوار الممرضة المتخصصة سريريًا مثل مقدم رعاية تمريضية وباحث ومثقف ومست

  .لرفع مستوى العناية التمريضية الشاملة لصحة األم وحديثي الوالدة  وعائالتهم في الحاالت عالية الخطورة

  )ساعات معتمدة 3(  : تعزيز الصحة والتثقيف الصحي768تض 
داخالت                          صحية والم اليب الحد من المخاطر ال يم اس صحة وتقي ز ال ة لتعزي ة والعملي في هذا المساق يتم بحث األسس النظري

صحية               . التمريضية في صحة المجتمع    سلوآيات ال د ال ام لتحدي ة ستكون اإلطار الع ذا      . األهداف الصحية الوطني ي ه يتم ف وس
ة                   المساق دراسة تعزيز الصحة    سياسية، والثقافي ة، وال شمل الجوانب االجتماعي ذي ي ي ال  والتثقيف الصحي من المنظور البيئ

  .وسيبحث الطالب في هذا المساق العوامل المؤثرة على صحة االفراد، واالسر، والمجموعات، والمجتمعات. واالقتصادية
  

  )ساعات معتمدة 3 (: مواضيع خاصة781تض 
ذه المواضيع                       يناقش هذا المساق القضايا ال     ي ه تجد ف ا اس ة آلخر م شة الطلب مستجدة في مجال علوم التمريض من خالل مناق

  .وما يمكن تطبيقه واالستفادة منه في مجال الرعاية الصحية الشاملة

  )ساعات معتمدة 3( : علم األوبئة التحليلي واالحصاء الحيوي782تض 
زود طالب الماجستير بأساسيات االحصاء                . يرآز هذا المساق على آل من الوبائيات واالحصاء الحيوي         وهو مصمم آي ي

ى          . ومبادئ الوبائيات المرتبطة في مجال الصحة العامة       ويرآز المساق على دراسة االحصاء الوصفي والتحليلي باالضافة ال
  .طرق التحليل الوبائي

  
  )ساعات معتمدة 3 (: طرق تدريس789تض 

ات            ة بالمعلوم زود الطلب ك من خالل                    صمم هذا المساق لت ستفيد وذل ي للم دور تعليمي وتثقيف ام ب ضرورية للقي ارات ال والمه
ة      . تطبيق نظريات ومهارات التثقيف الصحي التعليم والتدريب       ي التربي ة ف ات العلمي ويرآز هذا المساق على توظيف النظري

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

  )ساعات معتمدة 3 (: طرق البحث في التمريض790تض 
ة                           اليب الكمي شة اس تم مناق ا ي ي الباحث، آم ا ف يطرح هذا المساق المعلومات والمهارات األساسية المتقدمة التي يجب توفره

ة واستخداماتها المناس                 اليب البحث العلمي المختلف ين أس ز ب ع من آل طالب أن يمي ا يتوق ي آل   والنوعية في البحث آم بة ف
  .آما يتم الترآيز على تقييم األبحاث من اجل اقتباسها وتطبيق نتائجها في المجال العملي. موقع



     

  )ساعات معتمدة 3 (:سريري تطبيقي مشروع 791تض 
ي مجال تخصصه،                            صحية ف ة باالحتياجات ال ه عالق دريس بدراسة موضوع ل ة ت يقوم الطالب وتحت إشراف عضوي هيئ

وم التمريض أو                          حيث يقوم بتحديد ال    ات وعل ة لألدبي ة الحثيث ى المراجع اًء عل شكلة بن ذه الم مشكلة ووضع خطة عمل لحل ه
  . تنفيذ خطة لحل المشكلة أو تطوير أداة لتقييم المشكلة

  .وينتهي المشروع بتقديم ورقة علمية وعرض نتائج هذا المشروع أمام زمالئه ومجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية
   

  ) معتمدةاعةس (:دوة الن793تض 
  .في هذا المساق  يقوم الطالب بتحليل وتقديم مواضيع مستجدة في التمريض ومتعلقة بمجال تخصصه

  ) معتمدةساعةصفر  (: 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

اال ة أو خارجه ة داخل الكلي اتذة  . مواضيع 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 (:  الرسالة799تض 
ؤدي   يتم في هذا المساق إجراء األبحاث الفردية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وأعضاء لجنة رسالة الماجستير وال      ي ت ت

ائج             شة النت إلى استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير من خالل تحضير البحث، إجراء البحث وعرض ومناق
  .النهائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 
  آلية الدراسات العليا

  
  يثي الوالدةتخصص تمريض صحة األم وحد/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 صحة األم  740تض  3 أسس النظريات التمريضية 701تض 
 I متقدم وحديثي الوالدة

  )ينظر(

3  

تمريض صحة األم  741تض  3 التقييم الصحي المتقدم   711تض 
 Iوحديثي الوالدة متقدم 

  )عملي(

2  

790تض  فسيولوجيا الغدد الصماء  733ط  3 طرق البحث في التمريض 
 والجهاز التناسلي

3  

 17 8  9 المجموع

:السنة الثانية
 

 المجموع الفصل الثاني الفصل األول
قم رمز ور
 المساق

المساقاسم  رمز ورقم م.س 
 المساق

م.س  المساقاسم    

األم وحديثي تمريض صحة  743تض 
   )نظري (II  متقدمالوالدة

3 799B  تض   
  

  6 الرسالة

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

2 799C    تض   3 الرسالة 

     1 الندوة 793تض 
ختياري امتطلب ....تض  2     

 17 9   8 المجموع
  

  :مالحظة
  
  :لى الطالب في مسار الرسالةيجب ع 

  
  :تسجيل المساقات التالية -
   

  )نظري (II تمريض صحة األم وحديثي الوالدة متقدم 743تض 
   )عملي( II  تمريض صحة األم وحديثي الوالدة متقدم744تض 

  يفسيولوجيا الغدد الصماء والجهاز التناسل 733ط 
 

   ضمن القائمة االختياريةابالرغم من وجودهم
  
  
  
  



     

  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 
  آلية الدراسات العليا

  
  تخصص تمريض صحة األم وحديثي الوالدة/درجة الماجستير في التمريض

)شاملمسار ال (الخطة االسترشادية  
ساعة معتمدة 34  

 
:السنة األولى  

 
لمجموعا الفصل الثاني الفصل األول  

رمز ورقم 
 المساق

المساقاسم  رمز ورقم م.س 
 المساق

م.س  المساقاسم    

تمريض صحة األم  740تض  3 أسس النظريات التمريضية 701تض 
 1 الوالدة متقدموحديثي 

  )نظري(

3  

تمريض صحة األم  741تض  3 التقييم الصحي المتقدم   711تض 
 1وحديثي الوالدة متقدم 

  )عملي(

2  

790تض  فسيولوجيا الغدد الصماء  733ط  3 طرق البحث في التمريض 
 والجهاز التناسلي

3  

 17 8  9 المجموع

:السنة الثانية
 

      

 المجموع الفصل الثاني الفصل األول
رمز ورقم 
 المساق

المساقاسم  رمز ورقم م.س 
 المساق

م.س  المساقاسم    

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

791تض  3   3  سريري تطبيقيمشروع 

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

  1 الندوة 793تض  2

  2  اختياريمتطلب ....تض 3  اختياريمتطلب ....تض
  3  اختياريمتطلب ....تض  

 17 9   8 المجموع
  

  :مالحظة
  
  مسار الشامللى الطالب في يجب ع 
  
  )بالرغم من وجوده ضمن القائمة االختيارية( يالتناسلفسيولوجيا الغدد الصماء والجهاز  733 تسجيل مساق ط - 

  
  بنجاح) 798تض (اجتياز االمتحان الشامل  - 


