


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها 

 

 ذي قار المؤسسة التعليمية .1

 كلية التمريض القسم الجامعي / المركز  .2

 جزء من متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس  في التمريض اسم البرنامج األكاديمي  .3

 تمريض سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .4

 نصف سنوي النظام الدراسي   .5

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2122/  4/  11 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 لتوفير رعاية الالزمة والمواقف والمهارات، بالمعارف التمريض طالب تزويد هو البرنامج من الهدف

 والعالجية الوقائية مستوى على والمرض الصحة في حالة المحلية والمجتمعات واألسر، لألفراد تمريضية

 : على كزير البكالوريوس في علوم التمريض برنامج. والتأهيلية

 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 قوم على أساس اإلنسانية واللطف. يي ذال للممرض . تطوير السلوك المهني1

 والممارسة التمريض تعليم مجال في التمريض لمهنة الصلة ذات والمواقف والمهارات المعارف اكتساب -2

 .والبحث

 مجموعة في التمريض مهنة لممارسة ومهارات معارف يمتلكون وممرضات محترفين ممرضين إعداد -3

 .الصحية الرعاية تقديم نظام من متنوعة

 في مجال التمريض. لدى الطلبة تنمية الجانب المعرفي  - 4

 التمريضية لدى الطلبةمهارات التنمية  - 5

 . اإلبداعيوالتفكير  تنمية قدرات الطالب على التفكير النقدي - 6

 . كالتتنمية قدرة الطالب على تبني أسلوب التعلم الذاتي وحل المش - 7

 .التخصصات متعدد والعمل وااللتزام النقدي التفكير مثل؛ األخرى الشخصية سمات على الحصول - 8

 واقع لتحسين واألنظمة والسياسات المعايير لوضع والدولية الوطنية التمريض ومؤسسات مع التعاون - 9

 التمريض

 
 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ

 يضلمهنة التمرتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لإلطار الفكري  - 1أ

 التمريضية الدولية ةالرعاي لمعاييرلطالب من اكتساب المعرفة والفهم تمكن ا -2أ

التعرف على المستوى المطلوب من المعرفة من الدورات الطبية المختلفة مثل علم التشريح، علم . -3أ

علم وظائف األعضاء والكيمياء الحيوية و التغذية، و علم األحياء المجهرية ) الجراثيم و الطفيليات ( 

لنفسية ، وأمراض ، وعلم األوبئة ، وإدارة الصحة العامة ، واألمراض ااألمراض، الصيدلة التطبيقية

 األطفال ، أمراض النساء و التوليد المرض، و الطب العام ، والجراحة العامة والطب خاصة ، 

 واكتساب المعرفة باللغة االنكليزية لمهنة التمريض والقانونية سؤوليات األخالقيةالتعرف على الم -4أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 لمهنة التمريض  تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باإلطار الفكري - 1ب 

  الدولية التمريضتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بمعايير  - 2ب 

       مهنة التمريض تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بقوانين - 3ب 

 القيات مهنة التمريضبأختمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  - 4ب         



 

 
 2الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم      

  عرض البوربوينت أوالمحاضرات من خالل استخدام السبورة  ألقاء أسلوباستخدام 

   من خالل استخدام مختبر المهارات عرض توضيحي نظري وعملي لكل المواضيع التمريضية ذات العالقة
 مختبر المحاكاة أوالتمريضية 

  تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات , لحل المشاكل
 العملية 

  العملية من قبل الكادر األكاديمي . ت التمريضيةااالجر  ممارسة وتطبيق 

  . الطلب من الطلبة خالل المحاضرة بحل بعض المشاكل العملية 

  وممارسة االجرأت التمريضية  بحل بعض المشاكل العملية التدريب العمليالطلب من الطلبة خالل 

   والطلبة العملية من قبل الكادر األكاديمي  التمريض أساسياتزيارة مختبرات. 

 طرائق التقييم      

  بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات عملية . شهريةامتحانات 
 . امتحانات يومية بأسئلة عملية 

 . درجات مشاركة ألسئلة المنافسة للمواضيع الدراسية 

  وضع درجات للواجبات البيتية  

 

 التفكير مهارات-ج

 . لمهنة التمريض: تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المرتبطة باإلطار الفكري  1ج/ 

 الدولية . التمريض تحليل للمواضيع المتعلقة بمعايير: تمكين الطلبة من التفكير وال 2ج/
 مهنة التمريض: تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين  3ج/
 .بأخالقيات مهنة التمريض: تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة  4ج/

 طرائق التعليم والتعلم     

  المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل .تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية 
  التي  التمريض وحل المشكالت التمريضيةتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع

 تتطلب التفكير والتحليل .

 اين مثل )  النظري والعملي مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات من خالل الطلبة تشجيع  ,
 محددة .تمريضية  ماذا , وكيف , ومتى , ولماذا ( لمواضيع و 

  وحلول لمشاكل تمريضيةإعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية . 

 العلمي التفكير والتحليل على الطلبة تشجيع وتنمية قدرات . 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 . و تتطلب مهارات في التفكير والتحليل  امتحانات يومية بأسئلة حلها ذاتيا -

 امتحانات شهرية تتطلب مهارات في التفكير والتحليل -
 درجات مشاركة ألسئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية . -

 درجات محددة للواجبات البيتية . -

 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 تمكين الطلبة من اجتياز مقابالت العمل . تهيئة و: 1د/
 من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية/إقليمية/دوليةلما بعد التخرج  : تمكين الطلبة  2د/
 :. تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج . 3د/

 بعد التخرج اجهة مشاكل العمل لماراتهم على موتمكين الطلبة من تطوير قد -4د/

 والتعلم  التعليمطرائق          

 وضع مناهج تدريسية بالتنسيق مع الدوائر األعلى . -
 بيئة العمل .في مشابهة ال والمؤسساتالكليات وضع مناهج تدريسية من قبل   -

 .ذات العالقةإرسال الطلبة للتدريب في مؤسسات ومعاهد تدريبية   -

 .  تحاكي الواقع المحاكاة التمريضية التي مختبراتفي تدريب الطلبة   -

 وتنظيم لقاءات مع الطلبة . التمريضية الدولية والعالميةدعوة بعض الجهات   -

 طرائق التقييم          

  اختبارات نظري وعملي وبشكل دوري  أجراء 

   المشاكل هذهالتحليل لمعالجة  أسلوبطرح بعض المشاكل التي لها عالقة بمهنة التمريض واستخدام 

 بنية البرنامج  .11
الشهادات  .12

والساعات 

 المستوى / السنة المعتمدة
رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

المرحلة األولى 

 1ف 

NUR101 
   7 1اساسيات التمريض 

  

CHM102 4 الكيمياء الحياتية 

ANT103  4 1للممرضين التشريح 



 

 
 4الصفحة 

 
  

ETH104 2 اخالقيات مهنة التمريض 

COS105  1 1علم الحاسوب  

 

 

 

  

 

 

 

 المرحلة االولى

 2ف

NUR106  8 2اساسيات التمريض 

PHY107 4 فسلجة للممرضينال 

ENG108 2 1االنكليزية  ةاللغ 

TER109 2 لمصطلحات الطبيةا 

COS110 1  2 علم الحاسوب 

   

 

 المرحلة الثانية 

 1ف

NUR201 ( 1تمريض البالغين ) 8 

PHR202 (1علم االدوية للممرضين) 2 

HAS203  3 التقييم الصحي 

MBN204 ( 1علم االحياء المجهرية) 3 

COS205 ( 3علم الحاسوب) 1 

 

 

 المرحلة الثانية 

 2ف

NUR206 ( 2تمريض البالغين  ) 12 

PAT207  0 المرضية للممرضينالفسلجة 

MBN208 ( 2علم االحياء المجهرية) 0  

PHR209 ( 2علم االدوية للممرضين) 0 

ENG210 ( 2اللغة اإلنكليزية) 0 

COS211 ( 4علم الحاسوب) 0 

NUR212 30 التدريب الصيفي السريري 

 

 المرحلة الثالثة

 1ف

NUR301 8 تمريض صحة االم و الوليد 

RSM302 2 طرائق البحث في التمريض 

HOS303 2 علم االجتماع الصحي 

HUM304 1 حقوق االنسان 

 NUT305 2 التغذية 

 

 

 المرحلة الثالثة

 2ف

NUR306 8 تمريض االطفال 

BST307 2 االحصاء 

PHR308 5 النمو و التطور 

DEM309 1 الديمقراطية 

 ENG310 2 اللغة االنكليزية 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 NUR311 التدريب الصيفي PASS 

 

 

 NUR401 7 تمريض صحة المجتمع 

 NUR402 3 اإلدارة والقيادة في التمريض 

 المرحلة الرابعة 

 1ف

NUR403  موضوعات وقضايا مهنية في

 التمريض
2 

 NUR404 1 مشروع بحث التخرج 

 HPR405 2 تعزيز الصحة 

 EPID406 2 علم الوبائيات 

 ARB407 ( 1اللغة العربية) 1 

 NUR408 7 تمريض الصحة النفسية والعقلية 

 

 المرحلة الرابعة 

 2ف

NUR409 6 تمريض الحاالت الحرجة 

 HPN410 2 علم النفس الصحي للممرضين 

 NUR411 1 مشروع بحث التخرج 

 ARB412 ( 2اللغة العربية) 1 

 ENG413 ( 4اللغة اإلنكليزية) 2 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

  قدراتهم في استخدم المواقع االلكترونية  وتطويرتمكين الطلبة 
 تعزيز إمكانيات الطلبة العلمية ورفدهم بكل ماهو حديث ومتطور فيم يخص مهنة التمريض 
  تعزيز الصفات القيادية لدى العاملين في مهنة التمريض 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

  حسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-
 الفرع العلمي /ان يكون حاصل شهادة السادس االعدادي  -
 يكون القبول عن طريق القبول المركزي حصرا -
 واعدايات التمريض وبنسب محددةشمول الطلبة االوائل من خريجي معاهد -
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15



 

 
 6الصفحة 

 
  

  لجنة عمداء كليات التمريض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم إشارةيرجى وضع 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

المهارات األخرى ) أو( 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي أسس ممارسة التمريض NUR 107 األولىالسنة 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي أساسيات التمريض  NUR 201 السنة الثانية



  
 8الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ذي قار المؤسسة التعليمية .1

  كلية التمريض القسم الجامعي / المركز .2

 NUR201أساسيات التمريض       اسم / رمز المقرر .3

 جزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس علوم في التمريض البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام كامل أشكال الحضور المتاحة .5

 الدراسية الثانيةالمرحلة /الفصل الدراسي االول  الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
ساعة نظري،  3أسبوع متوزعة على  15ساعة مقسمة على  105

 ساعة عملي في األسبوع. 4

 30/3/2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 التي يحتاجها الطالب لممارسة مهنة التمريض.األساسية والمفاهيم بالمبادئ  لطلبةاتعريف  .1

 تعريف الطلبة على طبيعة احتياجات المرضى والتداخالت التمريضية التي يتطلب القيام بها. .2
  .وإكسابهم المهارات التمريضية الالزمة للعناية بالمرضىب الطلبة تدري .3
 وبطريقة آمنه دون أن تسبب األذى للمريض. إتباع الخطوات العلمية في تقديم الرعاية التمريضية .4

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

التي تتمثل بأهم المفاهيم واألفكار المتعلقة يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر 

الب التي تمكنه من التعرف على األساس العلمي طومخرجات التعلم المتوقعة من البأساسيات مهنة التمريض 

والعملي لمهنة التمريض والممارسات المهنية التي يستفاد منها في تقديم العناية التمريضية للفرد, العائلة , 

 والمجتمع ولمختلف األعمار والحاالت المرضية. والذي يؤكد على التعلم المبني على دراسة الحالة.  
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم  .10

 المعرفة والفهم:-أ

ذات العالقننة باإلطننار المفنناهيمي  العننام ألساسننيات مهنننة والفهننم  رفاالمعننيمكننن الطالننب مننن اكتسنناب  -1أ  

 التمريض. 
 ذات العالقة بمعايير أساسيات التمريض الدولية.والفهم  رفاالمعيمكن الطالب من اكتساب   -2أ

 مجاالت ومهارات أساسيات التمريض.التعرف على -3أ

 يمكن الطالب من اكتساب المعارف والفهم فيما يتعلق بأساسيات التمريض باللغة االنكليزية. -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الساسيات التمريض.  تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باإلطار الفكري  - 1ب

 واجراء مهارات التمريض بشكل عملي.تمكين الطلبة من ممارسة  – 2ب

 .الدولية المهارات التمريضيةتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بمعايير   - 3ب

 ة.باللغة االنكليزيبمهارات اساسيات التمريض تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة   -4ب
  :طرائق التعليم والتعلم     

  والننتعلم كقلقنناء المحاضننرات،  أسننلوب المناقشننة الجمنناعي والحلقننات اسننتخدام مختلننف وسننائل التعلننيم

 النقاشية.
 .استخدام الوسائل التعليمية مثل السبورة، عارضة المعلومات، الفيديو التعليمي وعرض البوربوينت 

  اسننتخدام مختبننر تنندريب الطلبننة علننى المهننارات التمريضننية بأسننلوب المحاكنناة السننريرية مننن خننالل

 المحاكاة التمريضية. 

 .تدريب الطلبة على المهارات التمريضية من خالل استخدام مختبر المهارات التمريضية 

  .التدريب العملي السريري في المؤسسات الصحية 
 . مناقشة الحالة 

  :طرائق التقييم     

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية. .1

 االمتحان العملي في المختبر.  .2

 االمتحان العملي في المستشفى. .3

 تقديم سيمنارات. .4

 الواجبات البيتية والتقارير االسبوعية. .5
 مهارات التفكير -ج

مهنة  العلمي ضمن اإلطار ألمفاهيمي النظري والعملي ألساسياتالتفكير  القدرة على : تمكين الطلبة من 1ج/
 . التمريض

 الدولية . مهارات اساسيات التمريض الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بمعايير: تمكين  2ج/
 والتقييم للمشاكل التمريضية.: تمكين الطلبة من التفكير والتحليل  3ج/
 باللغة االنكليزية. بالتمريض: تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة  4ج/
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 يم والتعلم طرائق التعل    

  ،استخدام مختلف وسائل التعليم والتعلم مثل إلقاء المحاضرات، الحلقات النقاشية، العصف الذهني

 وطريقة حل المشكالت.
 .استخدام الوسائل التعليمية مثل السبورة وعرض البوربوينت والفيديو التعليمي 
  والتي تناقش المهارات التمريضية تجهيز الكتب التعليمية المنهجية ذات العالقة بأساسيات التمريض

 باسلوب حل المشكالت.
  استخدام بعض االسئلة التي تخص التفكير في وقت المحاضرة مثال )لماذا، كيف، اين( والمتعلقة

 بمختلف المهارات التمريضية 

  استخدام مختبر تدريب الطلبة على المهارات التمريضية بأسلوب المحاكاة السريرية من خالل

 المحاكاة التمريضية. 

  .تدريب الطلبة على المهارات التمريضية من خالل استخدام مختبر المهارات التمريضية 

  :طرائق التقييم   

 .االمتحان النظري باستخدام أسلوب حل المشاكل للحاالت السريرية المتعلقة بأساسيات التمريض 

  .االمتحان العملي 

 .تقديم السيمنارات 

 .الواجبات البيتية والتقارير االسبوعية 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تمكين الطلبة من اجتياز المقابالت المهنية للحصول على فرص العمل. -1د

 تمكين الطلبة من اجتياز االختبار المحلية والدولية ذات العالقة بسوق العمل. -2د

 تمكين الطلبة من مواجهة وحل المشكالت في حقل العمل وبأسلوب علمي. -3د

   مواكبة التطور العلمي في مجال التمريض لما بعد التخرج. -4د
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 +2 
 نظري  3

 عملي 4

أن يننننندرك الطالنننننب مفننننناهيم 

التطهير والعدوى والمسببات 

المرضننننية وطننننرق انتقالهننننا 

واألساليب المناسبة للحند منن 

انتشنننننننننننننارها أثنننننننننننننناء أداء 

 الممارسات التمريضية.

التطهير وطرق 

السنننيطرة علنننى 

 العدوى.

المحاضننننننننننننننننننننرات 

النظريننننة باسنننننتخدام 

الوسنننننائل التعليمينننننة 

فننننننننننني القاعنننننننننننات 

الدراسننننننية وكننننننذل  

التطبيننق العملنني فنني 

مختبننننننر المهننننننارات 

ومختبنننننر المحاكننننناة 

التمريضننننننننننننننننننننننننية 

والمستشننننننننننننننننننفيات 

 التعليمية.

. االختبنننننارات النظرينننننة 1

 اليومية والشهرية .
.االختبننارات العمليننة فنني 2

 المختبر.
.الواجبنننننننننننات البيتينننننننننننة 3

 والتقارير.
 .المشاركات اليومية.4

3 

 

 

 نظري  3

 عملي 4

أن ينننندرك الطالننننب المفنننناهيم 

المتعلقننننة بميكانيكيننننة الجسننننم 

والمحافظة علنى قنوام الجسنم 

أثننننننننننناء أداء الممارسننننننننننات 

التمريضنننية وكنننذل  األدوات 

الوقائيننة والتمننارين العالجيننة 

 للمرضى.

 النشاط واألمان

4+5 

 نظري  3

 عملي 4

أن ينننندرك الطالننننب تعريننننف 

العالمننات الحيويننة وأنواعهننا 

والعوامنننننل المنننننؤثرة عليهنننننا 

وكنننذل  القنننيم الطبيعينننة لهنننا 

وحسننننننب الفئننننننات العمريننننننة 

باإلضننافة إلننى كيفيننة قياسننها 

والتعننننرف علننننى التغيننننرات 

 المتعلقة بكل عالمة.

العالمننننننننننننننننات 

 الحيوية

6 

 نظري  3

 عملي 4

أن ينننندرك الطالننننب تعريننننف 

الجننننروح وأنواعهننننا وكننننذل  

بننننننالجروح كيفيننننننة العنايننننننة 

وتضننننميدها وكننننذل  عمليننننة 

االلتئننننام والعوامننننل المننننؤثرة 

 على التئام الجروح .

العناية بالجروح 

 وعملية االلتئام

 االختبار الشهري األول 7

8+9+
10 

 نظري  3

 عملي  4

أن ينننندرك الطالننننب المفنننناهيم 

المتعلقنننة باألدوينننة والعوامنننل 

المنننننؤثرة علنننننى امتصننننناص 

األدويننننننة وطننننننرق إعطنننننناء 

وكيفيننننننة حسنننننناب  األدويننننننة

 الجرعة الدوائية للمريض.

طرق إعطاء 

 األدوية

11 

 نظري  3

 عملي  4

أن ينننندرك الطالننننب المفنننناهيم 

المتعلقنننة بالسنننوائل الوريدينننة 

وأنننننواع السننننوائل الوريديننننة 

وكيفيننننة إعطائهننننا للمننننريض  

والمضاعفات المحتملنة اثنناء 

إعطاء السوائل 

 الوريدية.
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

- Kozier and Erbs; fundamentals of nursing; 
concepts, process and practice; Ninth edition; 
2012; person PLC; USA.                                           
– Lillis.T, and Lynn. L; Fundamentals of 

care; nursing; the art and science of nursing 
wiliams and edition, 2011; Lippincott  th7

wilkins; china.                                                              

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 استخدام املكتبة االفرتاضية. -

 استخدام موقع الكلية االلكرتوين. -

 االنرتنت او املواقع االلكرتونية ذات العالقة.استخدام  -

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 القيام بزيارات ميدانية للخدمات يف اجملتمع وتقدمي خدمات جمتمعية. -

 استضافة خرباء يف التمريض من داخل وخارج البلد. -

 

 قبول مركزي عن طريق الوزارة.  -                                   القبول  .13

إعطنننناء السننننوائل الوريديننننة 

وكيفينننننننننننننننننننة تجنبهنننننننننننننننننننا 

طريقنننننننة وعالجها.وكنننننننذل  

 حساب التقطير.

12 

 نظري  3

 عملي  4

أن ينننندرك الطالننننب المفنننناهيم 

المتعلقننننننننة بقعطنننننننناء النننننننندم  

والمضاعفات المحتملنة أثنناء 

نقنننننل الننننندم وكيفينننننة تجنبهنننننا 

 وعالجها.

 نقل الدم 

13 

 نظري  3

 عملي  4

أن ينننندرك الطالننننب المفنننناهيم 

المتعلقننننة بتطبيننننق الكمننننادات 

الحننننننارة والبنننننناردة وكننننننذل  

الحاالت التي يمكن معالجتهنا 

بطريقننننة الكمننننادات البنننناردة 

والحاالت التني ينتم معالجتهنا 

 باستخدام الكمادات الحارة.

تطبينننننننننننننننننننننننق 

الكمنننننننننننننننننادات 

 الحارة والباردة

14 

 نظري  3

 عملي  4

أن ينننندرك الطالننننب المفنننناهيم 

المتعلقنننننننننننة بالفحوصنننننننننننات 

التشخيصنننية وأنواعهنننا التننني 

اجرائهنننننا للمنننننريض يمكنننننن 

وكنننننننذل  كيفينننننننة تحضنننننننير 

المننننننننننريض للفحوصننننننننننات 

التشخيصنننية وكيفينننة العناينننة 

 بالمريض أثناء وبعد الفحص

الفحوصات 

 التشخيصية

 االختبار الشهري الثاني 15
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 المتطلبات السابقة
 حاصل على شهادة اإلعدادية/ الفرع العلمي

 الطلبة األوائل من األوائل  

 طالب  90 أقل عدد من الطلبة 

 طالب  98 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كربالءجامعة  المؤسسة التعليمية .14

  / فرع اساسيات التمريضكلية التمريض القسم الجامعي / المركز .15

 NUR 107    أسس ممارسة التمريض       اسم / رمز المقرر .16

 جزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس علوم في التمريض البرامج التي يدخل فيها .17

 دوام كامل أشكال الحضور المتاحة .18

 المرحلة الدراسية االولى/الفصل الدراسي الثاني  الفصل / السنة .19

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .20
ساعة نظري،  2أسبوع متوزعة على  15ساعة مقسمة على  90

 ساعة عملي في األسبوع. 4

 30/3/2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 أهداف المقرر .22

 يدرك المفاهيم الصحية فيما يتعلق باإلنسان المعافى. .1
 على أهمية  إدراك الذات للممرضين.يتعرف  .2
يستخدم العملية التمريضية كقطار عمل في تقديم الرعاية التمريضية للمرضى بمختلف أنماط المشاكل  .3

 الصحية الوظيفية.
 يصف المبدا االساسي من التوثيق في التداخالت التمريضية. .4
 يصف اهمية النظريات في التمريض. .5
 .تعليم الكبار في تثقيف المرضى أسسيطبق الرعاية التمريضية ويدرك عملية االتصال إثناء إيتاء  .6

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

التي تتمثل بأهم المفاهيم واألفكار المتعلقة يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر 

الب التي تمكنه من التعرف على األساس العلمي لمهنة طومخرجات التعلم المتوقعة من البمهنة التمريض 

التمريض والممارسات المهنية التي يستفاد منها لمساعدة األشخاص, العائالت, والمجتمعات للحفاظ على 

 الصحة وتحسينها, العناية الشمولية, والذي يؤكد على التعلم المبني على دراسة الحالة.  
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .23

 المعرفة والفهم:-أ

ذات العالقة باإلطنار ألمفناهيمي  العنام ألسنس ممارسنة مهننة والفهم  رفاالمعيمكن الطالب من اكتساب  -1أ 

 التمريض. 
ذات العالقننة بشننمولية الرعايننة التمريضننية والنظريننات والفهننم  رفاالمعننيمكننن الطالننب مننن اكتسنناب   -2أ

 المتعلقة بالتمريض.

التعرف على األسس المتعلقة بالتمريض كالعملية التمريضية وطرق االتصال وتعليم المرضنى وطنرق -3أ

 إدخال ونقل وإحالة وإخراج المريض من المستشفى.

 من اكتساب المعارف والفهم فيما يتعلق بأساسيات التمريض باللغة االنكليزية.يمكن الطالب  -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ألسس ممارسة التمريض.  تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باإلطار الفكري  - 1ب

 عملي.تمكين الطلبة من ممارسة المهارات المتعلقة بأسس ممارسة التمريض بشكل  – 2ب

 .الدولية المهارات التمريضيةتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بمعايير   - 3ب

 ة.باللغة االنكليزيبمهارات أسس ممارسة التمريض تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة   -4ب
  :طرائق التعليم والتعلم     

  ،أسلوب المناقشة الجماعي، لعب االدوار،  استخدام مختلف وسائل التعليم والتعلم كقلقاء المحاضرات

 والحلقات النقاشية.
 .استخدام الوسائل التعليمية مثل السبورة، عارضة المعلومات، الفيديو التعليمي وعرض البوربوينت 

 .تدريب الطلبة على المهارات التمريضية من خالل استخدام مختبر المهارات التمريضية 

 . مناقشة الحالة 

  :طرائق التقييم     

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية. .6

 االمتحان العملي في المختبر.  .7

 تقديم سيمنارات. .8

 الواجبات البيتية والتقارير االسبوعية. .9
 مهارات التفكير -ج

مهنة  ممارسة العلمي ضمن اإلطار ألمفاهيمي النظري والعملي ألسسالتفكير  القدرة على : تمكين الطلبة من 1ج/
 . التمريض

 الدولية . مهارات أسس ممارسة التمريض : تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بمعايير 2ج/
 والتقييم للمشاكل التمريضية.: تمكين الطلبة من التفكير والتحليل  3ج/
 االنكليزية. باللغة بالتمريض: تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة  4ج/
 

 طرائق التعليم والتعلم     

  ،استخدام مختلف وسائل التعليم والتعلم مثل إلقاء المحاضرات، الحلقات النقاشية،لعب االدوار

 العصف الذهني، وطريقة حل المشكالت.
 .استخدام الوسائل التعليمية مثل السبورة وعرض البوربوينت والفيديو التعليمي 
  تجهيز الكتب التعليمية المنهجية ذات العالقة بأسس ممارسة التمريض واساسيات التمريض والتي
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 تناقش المهارات التمريضية بأسلوب حل المشكالت.
  استخدام بعض االسئلة التي تخص التفكير في وقت المحاضرة مثال )لماذا، كيف، اين( والمتعلقة

 بمختلف المهارات التمريضية 

 على المهارات التمريضية من خالل استخدام مختبر المهارات التمريضية.  تدريب الطلبة 

  :طرائق التقييم   

  االمتحان النظري باستخدام أسلوب حل المشاكل للحاالت السريرية المتعلقة بأسس ممارسة التمريض

 التمريض.

  .االمتحان العملي 

 .تقديم السيمنارات 

  االسبوعية.الواجبات البيتية والتقارير 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تمكين الطلبة من اجتياز المقابالت المهنية للحصول على فرص العمل. -1د

 تمكين الطلبة من اجتياز االختبار المحلية والدولية ذات العالقة بسوق العمل. -2د

 تمكين الطلبة من مواجهة وحل المشكالت في حقل العمل وبأسلوب علمي. -3د

   مواكبة التطور العلمي في مجال التمريض لما بعد التخرج. -4د
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 بنية المقرر .24

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 نظري 2

 عملي 4

يننننندرك الطالنننننب مفننننناهيم أن 

العنايننننننننة الشننننننننمولية فنننننننني 

التمننننريض بنننندا مننننن العنايننننة 

الشخصنننية كمنطلنننق للعناينننة 

بننننالمريض، العنايننننة بوحنننندة 

المريض، النظافنة الشخصنية 

 والعناية بالمظهر العام.

 العناية الشمولية

تطنننننننوير مفهنننننننوم 

 الذات  

المحاضننننننننننننننننننننرات 

النظريننننة باسنننننتخدام 

الوسنننننائل التعليمينننننة 

فننننننننننني القاعنننننننننننات 

ة وكننننننذل  الدراسنننننني

التطبيننق العملنني فنني 

مختبننننننر المهننننننارات 

 التمريضية .

. االختبنننارات النظرينننة 1

 اليومية والشهرية .
.االختبارات العملية فني 2

 المختبر.
.الواجبنننننننننات البيتينننننننننة 3

 والتقارير.
 .المشاركات اليومية.4

2+3 
 نظري 2

 عملي 4

أن يننننندرك الطالنننننب مبنننننادئ 

وعمليننننة وطننننرق االتصننننال 

فننننننني والعوامنننننننل المنننننننؤثرة 

االتصنننال. وكنننذل  االتصنننال 

بننننين المننننريض والممننننرض 

وبنننننين الممنننننرض والفرينننننق 

الصننننننحي باإلضننننننافة إلننننننى 

 االتصال العالجي ومراحله.

 مهارات االتصال

4+5 
 نظري 2

 عملي 4

ان يننندرك ويتننندرب الطالنننب 

علنننننننننى مفعنننننننننوم العملينننننننننة 

التمريضنننننننية وخصائصنننننننها 

 والغرض منها ومكوناتها

العمليننننننننننننننننننننننننننننننة 

 التمريضية

6 
 نظري 2

 عملي 4

أن يننننندرك الطالنننننب مفهنننننوم 

وطننننننننرق االفتننننننننراض وان 

يتعنننننننرف علنننننننى المفننننننناهيم 

األساسننية المتعلقننة بنظريننات 

التمننننننننريض ومواصننننننننفاتها 

والحاجنة إليهننا باإلضننافة إلننى 

تنناريخ نشننوء النظريننات فنني 

التمريض وأنواعها وعالقتها 

بالبحث والممارسة وبالعملينة 

 التمريضية.

النظريات والرؤى 

في الممارسات 

 التمريضية
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8+9  
 نظري 2

 عملي 4

يدرك الطالب مفهنوم التوثينق 

والغرض منه ويتعنرف علنى 

مبننننادئ وعناصننننر التوثيننننق 

 الفعال وطرق التوثيق 

 التوثيق 

10+

11+

12 

 نظري 2

 عملي 4

ينندرك الطالننب المفنناهيم ذات 

العالقة بالموضنوع ويتعنرف 

علننننى دور التمننننريض أثننننناء 

دخنننننول المنننننريض وكيفينننننة 

وضنع الخطنة األولينة للعنايننة 

دخول المريض 

إلى المستشفى، 

نقل، إحالة، 

وخروج 

المريض من 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

- White. L; Duncan. G; and Bumle.W; 
Foundations of nursing ; 3ed edition; 
2011; delmar cengage learning; USA.             

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 استخدام الفيديو التعليمي والبوربوينت . -

 استخدام املكتبة االفرتاضية. -

 استخدام موقع الكلية االلكرتوين. -

 استخدام االنرتنت او املواقع االلكرتونية ذات العالقة. -

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 القيام بزيارات ميدانية للخدمات يف اجملتمع وتقدمي خدمات جمتمعية. -

 استضافة خرباء يف التمريض من داخل وخارج البلد. -
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 المتطلبات السابقة
 حاصل على شهادة اإلعدادية/ الفرع العلمي

 الطلبة األوائل من األوائل  

 طالب  65 أقل عدد من الطلبة 

 طالب  74 أكبر عدد من الطلبة 

 

بالمريض أثناء دخوله وكذل  

ينننندرك طننننرق نقننننل وإحالننننة 

وإخنننننننراج المنننننننريض منننننننن 

المستشنننننفى باإلضنننننافة إلنننننى 

إعطائننننننه النصننننننائح أثننننننناء 

الخننننننروج وإعننننننداد تقريننننننر 

تشنننننفى. الخنننننروج منننننن المس

وكنننننذل  تننننندريب المنننننريض 

وذوينننه علنننى كيفينننة الرعاينننة 

 بالبيت.

 المستشفى.

13+

14 

 نظري 2

 عملي 4

ان يدرك الطال عملينة النتعلم 

والعوائنننننق التننننني تعتنننننرض 

عملينننننننة التعلنننننننيم والنننننننتعلم 

ويتعننرف علننى طننرق التعلننيم 

وعالقتهننننننننننننننا بالعمليننننننننننننننة 

 التمريضية.

 تعليم المرضى 
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