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

 تعتبراألخالقيات من اساسيات العمل في مهنة التمريض حيث تهتم بتعريف حقوق وواجبات الكادر

 تي قدمع المشكالت الالتمريضي عند تقديم الرعاية التمريضية حيث تعلم الممرض/الممرضة كيفية التعامل 

 يواجهها اثناء العمل مع المرضى والعاملين في الفريق الصحي .لذا ان الطالب الذين سيعملون في مجال

 بالمثل والقواعد االخالقية لهذه المهنة التمريض يجب ان يلتزموا

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على اخالقيات المهنة وقواعد السلوك المهني -1أ

 حقوق وواجبات الكادرالتمريضي عند تقديم الرعاية التمريضية على عرفالت -2أ

 يواجهها اثناء العمل مع المرضى التعامل مع المشكالت التي قد  -3أ

 في الفريق الصحي ملالع -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 بالمثل والقواعد االخالقية لهذه المهنةااللتزام   - 1ب

 المهنة عند التعامل مع المرضىتطبيق اخالقيات   - 2ب

 احترام حقوق المرضى عند تقديم الرعاية  - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكترونية اتمحاضر     

 

 طرائق التقييم      

 االمتحان النظري.

 النشاطات الصفية
 مهارات التفكير -ج

 التفسير -1ج

 تحليلال -2ج

 تقييمال -3ج

 توضيحال   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 االلكترونيةالمناقشة 

 طرح االسئلة 

 االلكترونية تقارير ال

 طرائق التقييم    

 االمتحان النظري.

 يةنشطة الفصلاأل
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات القيادة -1د

 مهرات األصغاء -2د

   تعلم مهارات جديدة -3د



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
التعرف على تاريخ مهنة 

 التمريض

نبذه تأريخية عن مهنة 

 التمريض

 النظرياالمتحان  محاضرة الكترونية

 األنشطة الصفية

2 2 
التعرف على تطور 

 التمريض

 االمتحان النظري محاضرة الكترونية تأريخ التمريض الحديث

 األنشطة الصفية

3 2 
فهم اخالقيات مهنة 

 التمريض

 االمتحان النظري محاضرة الكترونية اخالقيات مهنة التمريض

 األنشطة الصفية

4 2 
التعرف على السلوك 

 المهني

االداب المهنية والسلوك 

 المهني

 االمتحان النظري محاضرة الكترونية

 األنشطة الصفية

5 2 
معرفة اهم االدوار 

 المهنية للممرض

 االمتحان النظري محاضرة الكترونية أدوار الممرضة المهنية

 األنشطة الصفية

6 2 
دراسة برامج التمريض 

 المختلفة

 االمتحان النظري محاضرة الكترونية برامج تعليم التمريض

 األنشطة الصفية

7 2 
االطالع على اهم حقوق 

 المرضى

 امتحان نظري محاضرة الكترونية حقوق المرضى

8 2 
 

 اختبار الكتروني 1امتحان 
 االمتحان النظري.

 األنشطة الصفية

9 2 

التعرف على قانون 

 حقوق الممرضين

المبادئ االساسية لقانون 

وحقوق الممرضين 

 المسجلين

 االمتحان النظري. محاضرة الكترونية

 األنشطة الصفية

11 2 
معرفة النظريات 

 االخالقية

 االمتحان النظري. محاضرة الكترونية النظريات االخالقية العامة

 األنشطة الصفية

11 2 

فهم اهمية النقابات 

والجمعيات في مهنة 

 التمريض

 النقابات والجمعيات

 

 النظري.االمتحان  محاضرة الكترونية

 األنشطة الصفية

12 2 

االطالع على دستور 

وقواعد السلوك لمهنة 

 التمريض

دستور او قواعد السلوك 

 المهني

 محاضرة الكترونية

 

 االمتحان النظري.

 األنشطة الصفية

13 2 

معرفة اهم االمور 

القانونية في ممارسة 

 المهنة

القضايا القانونية في ممارسة 

 التمريض

 

 الكترونيةمحاضرة 

 

 االمتحان النظري.

 األنشطة الصفية

14 2 

التعرف على 

االستراتيجيات  لمنع 

الحوادث خالل ممارسة 

 المهنة

االستراتيجيات المتبعة لمنع 

الحوادث خالل ممارسة مهنة 

 التمريض

 محاضرة الكترونية

 

 االمتحان النظري.

 األنشطة الصفية

 االمتحان النظري. اختبار الكتروني (2امتحان )  2 15



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر .12

 :القراءة المطلوبة

األساسية موادال ·  

 مواد الدورة ·

ىآخر    

Patricia A Potter; Anne Griffin Perry; Patricia 

Stockert; Amy Hall. Fundamentals of Nursing. 10th ed. 

Amsterdam, Elsevier, 2020. 

)تشمل على  المتطلبات الخاصة

سبيل المثال ورش العمل 

والدوريات وبرامج تكنولوجيا 

المعلومات والمواقع 

 اإللكترونية(

 http://www.conursing.uobaghdad.edu.iq/ 

      PowerPoint   

المرافق المجتمعية )تشمل على 

سبيل المثال ، محاضرات 

الضيوف والتدريب الداخلي 

 والدراسات الميدانية(

 

http://www.conursing.uobaghdad.edu.iq/


I اساسیات التمریض



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهـــــــــــاز االشـــــــــــــــــراف والتقـــــــويم العلـــــــمي

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي

 
 

 الجامعة: كلية مدينة العلم الجامعة

 القسم: التمريض

 8/6/1202لئ الملف: تاريخ م

 

 

 التوقيع:                                                               التوقيع:

 أسم رئيس القسم: د. انتصار عبد الغني                      اسم المعاون العلمي: د. سعيد سلمان 

 التاريخ:        التاريخ:                                                       

 

 

 

 

 

 دقق الملف من قبل:

 شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي

 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي: د. حسين كريم الشمري

 التاريخ:

 التوقيع:

 

 

 صادقة السيد العميدم                                                                                                   

 

 

 
 
 COURSE SPECIFICATION 



 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 لتمريضقسم ا  الجامعي / المركزالقسم  .2

 Iاساسيات التمريض  اسم / رمز المقرر .3

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

 فصول دراسية أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية األولى / الفصل األول الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
( 4/ ) عملي( أسبوع + 15( ساعات أسبوعيا )4نظري / )

 ساعة( 120( أسبوع = )15ساعات أسبوعيا )

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

. التعرف على المبدأ الذي تقوم عليه جميع إجراءات التدخل التمريضي المتعلقة بتوفير 1

 .مريضالرعاية لل

 المريض. . تطبيق منهج منظم لتحليل مشاكل2

 .الصحية . استخدام نهج منظم لتحليل المشاكل3

 المختلفة. مريض. أداء مهارات التمريض األساسية المتعلقة بظروف ال4

 .ىمرضم الطبي / الجراحي واالحتياطات الشاملة في رعاية اليعقت. االستفادة من مبادئ ال5
 

 

 

 
 

 

يوفر وصف  لمقررر ذال ييازال  قرضييز  هذ  صصزص  لمقررر وقصراز  لمضلم  لمقضوعل  ق  لمازم  ضقريراز  مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

لمقضزق . والبد ق  لمربا بيناز وبي  وصففف  لمضلم  قبرذنز  عقز يال كز  عد قرق لالسففضدزدا لمرصففو  ق  فر  

 لمبرنزقج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 تحديد إجراءات التدخل التمريضي -1أ

 وصف نهج منهجي لتحليل مشاكل المريض -2أ

 المختلفة مريضوصف مهارات التمريض األساسية المتعلقة بظروف ال  -3أ

 م الطبي / الجراحي واالحتياطات العامةيعقتتحديد مبادئ ال -4أ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 لتحليل مشاكل المريض ظممنمنهج  - 1ب

 إجراءات تدخل التمريض  - 2ب

 المختلفة مريضمهارات التمريض األساسية المتعلقة بظروف ال  - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 لبيضاءالسبورة ا

 بوسترات

 محاضرة الكترونية

 التمريضية مختبر المهارات

 

 طرائق التقييم      

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 النشاطات الصفية
 مهارات التفكير -ج

 التفسير -1ج

 تحليلال -2ج

 تقييمال -3ج

 توضيحال   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة الصفية

 طرح االسئلة 

 االلكترونية تقارير ال

 طرائق التقييم    

 االمتحان النظري.

 يةنشطة الفصلاأل
 والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة  -د 

 مهارات القيادة -1د

 مهرات األصغاء -2د

   تعلم مهارات جديدة -3د



  بنية المقرر .11

اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 التقييمطريقة  طريقة التعليم يالمختبر العمل

م يعقتال طرق فهم 4 1

 والسيطرة على العدوى
الجزء األول: التعقيم ومكافحة 

 العدوى

نوع الكائنات الحية الدقيقة 

 المسببة للعدوى

 أنواع العدوى 1.2

 سلسلة العدوى 1.3

 دفاع الجسم ضد العدوى 1.4

الجزء األول: 

: غسل 1.1

 اليدين

تقنيات العزل 

)معدات الحماية 

 الشخصية(

 لبيضاءالسبورة ا

 البوسترات

 محاضرة الكترونية

 مختبر المهارات

 التمريضية

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 صفيةنططة الاأل

م يعقتال طرق فهم 4 2

 والسيطرة على العدوى
الجزء الثاني:  عقيم ومكافحة العدوىتال

 ميكانيكا الجسم

 : الحركة2.1

 لبيضاءالسبورة ا

 البوسترات

 الكترونيةمحاضرة 

 مختبر المهارات

 التمريضية

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 صفيةنططة الاأل

 الجزء الثاني: السالمة والنطاط شرح السالمة والنطاط 4 3

 ميكانيكا الجسم 1.1

 الحفاظ على وضعية جيدة 1.1

 األجهزة الواقية 1.2

 التمرين العالجي 1.2

الجزء الثالث: 

 العالمات الحيوية

: درجة 2.1  

 حرارة الجسم

 : النبض2.1  

 : التنفس 2.2  
 

 لبيضاءالسبورة ا

 البوسترات

 محاضرة الكترونية

 مختبر المهارات

 التمريضية

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 صفيةنططة الاأل

 الدم الجزء الثالث: العالمات الحيوية شرح العالمات الحيوية 4 4

 .النبض2.1   

 التنفس 2.2   

 الجزء الرابع ضغط

 الدم

 لبيضاءالسبورة ا

 البوسترات

 محاضرة الكترونية

 مختبر المهارات

 التمريضية

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 صفيةنططة الاأل

الجزء الخامس:  العالمات الحيوية فهم تعليم وأبحاث التمريض 4 5

 تضميد الجرح

: الضمادات 1.1  

 والربط 

 لبيضاءا السبورة

 البوسترات

 محاضرة الكترونية

 مختبر المهارات

 التمريضية

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 صفيةنططة الاأل

شرح العناية بالجروح  4 6

 وعملية الطفاء
الجزء الرابع: العناية بالجروح 

 وعملية الطفاء
 لبيضاءالسبورة ا (1امتحان )

 البوسترات

 محاضرة الكترونية

 المهاراتمختبر 

 التمريضية

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 صفيةنططة الاأل

الجزء السابع:  1امتحان   4 7

 إعطاء الدواء

: األدوية 1.1

 عن طريق الفم

 مختبر المهارات

 التمريضية
 عمليامتحان 

 الجزء السادس: إدارة الدواء الدواء عطاءتعاريف إ 4 8

 معيار الدواء 1.1

العطاء القانوني  الجانب. 1.1

 الدواء

 .تأثير وعمل األدوية1.2

 رات الدواء. مسا1.2

 نظام القياس 1.1

 أوامر العالج 1.1

الجزء الثامن: 

 حقن الدواء

 

 لبيضاءالسبورة ا

 البوسترات

 محاضرة الكترونية

 مختبر المهارات

 التمريضية

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 صفيةنططة الاأل

األدوية التي تؤخذ عن فهم  4 9

 طريق الفم
الجزء السابع: األدوية عن طريق 

 الفم
الجزء التاسع: 

 التسريب الوريدي

 : نقل الدم 1.1

 

 لبيضاءالسبورة ا

 البوسترات

 محاضرة الكترونية

 مختبر المهارات

 التمريضية

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 صفيةنططة الاأل



 

 

 

 

الجزء العاشر:  الجزء الثامن: حقن الدواء تعاريف حقن الدواء 4 10

 حقنة شرجية

 

 لبيضاءالسبورة ا

 البوسترات

 محاضرة الكترونية

 مختبر المهارات

 التمريضية

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 صفيةنططة الاأل

الجزء التاسع: السوائل والكهارل  فهم السوائل واإللكتروليت 4 11

 )التسريب في الوريد(
الحادي الجزء 

 عطر: القسطرة

 البولية

 لبيضاءالسبورة ا

 البوسترات

 محاضرة الكترونية

 مختبر المهارات

 التمريضية

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 صفيةنططة الاأل

 الجزء العاشر: نقل الدم شرح نقل الدم 4 12

 
الجزء الثاني 

عطر: التنبيب 

المعدة )أنبوب 

 تغذية وغسل

 (المعدة

 

 لبيضاءالسبورة ا

 البوسترات

 محاضرة الكترونية

 مختبر المهارات

 التمريضية

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 صفيةنططة الاأل

الساخنة  كماداتفهم ال 4 13

 والباردة
 كماداتالجزء الحادي عطر: ال

 الساخنة والباردة

 

الجزء الثالث 

عطر: التعامل مع 

 المعدات المعقمة

بزل الصدر 

 الجراحي غسلوال

 

 لبيضاءالسبورة ا

 البوسترات

 محاضرة الكترونية

 مختبر المهارات

 التمريضية

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 صفيةنططة الاأل

فحوصات الجزء الثاني عطر: ال ةالتطخيصي فحوصاتفهم ال 4 14

 ةالتطخيصي

 

الجزء الخامس: 

الساخنة  كماداتال

 والباردة

 

 لبيضاءالسبورة ا

 البوسترات

 محاضرة الكترونية

 مختبر المهارات

 التمريضية

 االمتحان النظري.

 عمليمتحان الاال

 صفيةنططة الاأل

   (1امتحان ) (1امتحان )  4 15
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 :القراءة المطلوبة

األساسية موادال ·  

 مواد الدورة ·

ىآخر    

Taylor , C., et al.: Fundamentals of Nursing : The 

Art and Science of Nursing care, 7th ed.,2011, 

Lippincott   

White, L.; Duncan, G.; and Baumle, W.: Foundation of 

Nursing, 3rd ed., 2011, Australia: CENGAGE 

)تشمل على سبيل  المتطلبات الخاصة

المثال ورش العمل والدوريات 

وبرامج تكنولوجيا المعلومات 

 والمواقع اإللكترونية(

 http://www.conursing.uobaghdad.edu.iq/ 

PowerPoint   

المرافق المجتمعية )تشمل على سبيل 

 المثال ، محاضرات الضيوف

والتدريب الداخلي والدراسات 

 الميدانية(

 

http://www.conursing.uobaghdad.edu.iq/


علم التشریح  للممرضین 



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 القسم الجامعي / المركز .2
 التمريض 

 اسم / رمز المقرر .3
 ANT 121/  للممرضين تشريح علم ال

 جزء من متطلبات درجة البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 حاضرات الكتروني(، العملي ) حضوري والكتروني()م النظري أشكال الحضور المتاحة .5

 االول/ الفصل  الولىالسنة الدراسية ا الفصل / السنة .6

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7
( ساعات أسبوعيا 2( أسبوع + عملي / )15( ساعات أسبوعيا )3نظري / 

 ساعة( 75( أسبوع = )15)

 0212/  6/ 22 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 مقررأهداف ال .9

 أن يكون على دراية واسعة بتركيب جسم األنسان واألجهزة واالعضاء التي يتكون منها. .1

توضيح التراكيب التشريحية والنسجية لكل جهاز في جسم االنسان واالعضاء المكونة له وصوال الى التركيب الدقيق  .2

 لهذه االنسجة) الخلية ومكوناتها(.

ها والتراكيب الدقيقة الموجودة فيها مع االستعانة بالرسوم التوضيحية واالفالم ان التعرف على الخلية ومكوناتها واشكال .3

 وجدت.

التعرف على كيفية استخدام المجهربشكل مبدئي وعرض الشرائح النسجية الخاصة بتركيب اعضاء معينة في جسم  .4

 االنسان. 

مكونات هذه التراكيب لغرض توضيح عرض نماذج بالستيكية خاصة بتراكيب جسم األنسان والتعرف على اجزاء و .5

 الصورة للطلبة .

 عرض نماذج محفوظة من الهيكل العظمي والتعرف على انواع واشكال والتراكيب الخاصة بكل عظم.   .6

 

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

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان 

 والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. المتاحة.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 المعرفة والفهم  -أ

ان واالعضاء الموجودة في كل جهاز والتركيب النسجي لكل تعريف الطالب باألجهزة التي يتكون منها جسم االنس-1 أ

 عضو. 

تعريف الطالب بالتشريح العياني لجسم االنسان وامكانية التعرف على موقع اعضاء معينة في الجسم باألضافة الى -2 أ

 التشريح المظهري لبعض االعضاء في الحالة الطبيعية وبعض الحاالت المظهرية.

راكيب الدقيقة لالنسجة االساسية االربع التي يتكون منها جسم االنسان)نسيج ظهاري، نسيج رابط، تعريف الطالب بالت-3أ 

 نسيج عضلي ،ونسيج عصبي(.  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يتمكن الطالب من التعرف على التشريح الظاهري لجسم االنسان.-1ب

ل عضو في جسم االنسان وعالقة هذا العضو مع االعضاء يتمكن الطالب من التعرف على التشريح الداخلي لك -2ب

 االخرى .

يتمكن الطالب من تمييز االنسجة المختلفة التي يتكون منها الجسم وهذه المعلومات تعتبر ضرورية في حالة  -3ب

 العمليات الجراحية. 

تعامله مع مرضى الكسورفي  يتمكن الطالب من تمييز انواع واشكال العظام  وهذه المعلومات تفيد الطالب عند -4ب

 المستشفيات .

يتمكن الطالب من التعرف على انواع المفاصل في جسم االنسان وحركة هذه المفاصل وهذا  يجعله على دراية  -5ب

 كافية في التعامل مع اصابات مفصلية مختلفة للمرضى في المستشفيات.

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرة -1

 ية.السبورة الذك -2

 إجراءات التطبيق على الدمى ومختبر المهارات األخرى()المهارات  -3

  الفيديوهات واألفالم -4

 طرائق التقييم      

 

 عمل امتحانات شهرية ونصف شهرية للمادة النظرية والعملية  .1

 ( quizوعمل اختبار سريع ) .2

 النشاطات الصفية                                       .3

 ات التفكيرمهار -ج

 

 . تفسير1ج 

 . التحليالت2ج

 . تقييم3ج 

 . توضيح4ج 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة الصفية .1

 طرح االسئلة  .2

 التقارير االلكترونية .3

 الواجبات  .4

 طرائق التقييم    

 عمل امتحانات شهرية ونصف شهرية للمادة النظرية والعملية  .1

 ( quizوعمل اختبار سريع ) .2

 النشاطات الصفية                                       .3



 

 

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

   

 اكتسب الطالب للمهارات العامة من خالل الساعات العملية والنماذج البالستيكية المتوفرة. -1د    

تطوير الذات من خالل األطالع على آخر المستجدات في حقل األختصاص والمساهمة واألشتراك في الدورات  -2د    

 التدريبية والمحاضرات والندوات العلمية المعدة لهذا الغرض.



 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 التقييم طريقة طريقة التعليم

1 5 

 فهم المحاضره

 : الجهاز الهضمي1الجزء 

 GIT. العلوي 1.1

الجهاز الهضمي السفلي 1.2

 األجهزة الملحقة 1.3

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

 

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

2 5 

 فهم المحاضره

الجزء الثاني: جهاز الغدد 

 الصماء

 . الغدد الصماء الرئيسية2.1

 . الهرمونات2.2

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

تحضير الوسط 

 الزرعي

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

4-3 5 

 فهم المحاضره

الجزء الثالث: نظام القلب 

 واألوعية الدموية

 . القلب3.1

 . الشرايين3.2 

موية . الشعيرات الد3.3 

 . األوردة3.4

 . دم3.5 

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

تطبيق طرق 

 تعقيم

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

5 5 

 فهم المحاضره

الجزء الرابع: الجهاز 

 اللمفاوي والمناعة

مكونات الجهاز  4.1

 اللمفاوي

. آليات الدفاع 4.2 

 والحصانة

 

 البيضاءالسبورة 

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

7-6 5 

 فهم المحاضره

الجزء الخامس: الجهاز 

 العصبي

األنسجة العصبية  5.1

 والجهاز العصبي

 األنسجة العصبية 5.2 

أنواع الخاليا العصبية  5.3

 حسب شكل وحجم عملياتها

أنواع الخاليا العصبية  5.4

 حسب وظائفها

5.5 N.S  المركزية

 N.Sوالطرفية 

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

8 5 

 فهم المحاضره

الجزء السادس: مكونات 

NS المركزية 

الحبل  6.2الدماغ  6.1

 يالشوك

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

11-9 5 
 فهم المحاضره

 NSالجزء السابع: مكونات 

 الطرفية

 السبورة البيضاء

 البوسترات

االمتحان 

 النظري.
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 

Textbooks 

       

1. Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks HL. 

Ganong's Review of Medical  Physiology, 23rd ed. 

McGraw Hill, Boston, 2010. 

2. Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. Gray's Anatomy 

for Students. Elsevier,  Philadelphia, 2005. 

3. Harvey RA and Champe PC. Pharmacology,4th 

ed.,Lippincott Williams and Wilkins Philadelphia ,2009 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية  العمل

) 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

أجزاء من الجهاز  7.1

 العصبي المحيطي

الجهاز العصبي  7.2 

 الجسدي

الجهاز العصبي  7.3 

 يالالإراد

 

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

12-11 5 

 فهم المحاضره

الجزء الثامن: الجهاز 

 العضلي

 األنسجة العضلية 8.1

التقاطع العصبي  8.2 

 العضلي

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

حص باستخدام ف

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

15-13 5 

 فهم المحاضره

الجزء التاسع: تشريح الجهاز 

 التنفسي

الجهاز التنفسي العلوي  9.1

الجهاز التنفسي السفلي  9.2

 الغشاء التنفسي 9.3

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 هرالمج

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية



حاسبات 1



  



  



 



 الكیمیاء الحیاتیة



 ررموذج وصف المقن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 التمريضتقنيات  القسم الجامعي / المركز .2

 الحياتيةالكيمياء  اسم / رمز المقرر .3

 علوم في التمريض سبكالوريو برامج التي يدخل فيهالا .4

 عملي ونظري أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 14/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 . تحديد العناصر الغذائية والخصائص والتصنيف.1

 جسم اإلنسان. ية للمغذيات ومسارها األيضي في. توضيح التغيرات البيوكيميائ2

 . التعرف على بعض مكونات الجسم الهامة وتغيراتها الكيميائية في المختبر.3

 . التفريق بين الوظائف البيوكيميائية لألعضاء البشرية المختلفة بشكل طبيعي وغير طبيعي4

 الظروف.

 واقف العادية وفي حالة األمراض.. فهم التفاعالت الكيميائية الحيوية البشرية في الم5

 ألساليب المختبرية لرصد التفاعالت الكيميائية الحيوية في العينات البيولوجية.. استخدام ا6

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

ُتعّرف الدراسات البيوكيميائية الطالب بمركبات المفاهيم األساسية للكيمياء الحيوية. يبحث الطالب في كل من 

ات واإلنزيمات مع األمراض. ة والبروتينبنية ودور الكربوهيدرات غير الطبيعية والدهون واألحماض األميني

 كما يكتسبون المهارات األساسية الالزمة لتحليل المختبر العام وتشغيل وصيانة وتنظيف معدات المختبرات.



 . تعامل مع معدات المختبر بشكل صحيح7

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 لفهمواة المعرف -أ
وكيفية حصول عملية التمثيل  .،الحيوية" الكيمياء الطالب ب  يهتم بمعرفة تعريف :الحيويةالكيمياء 

ويصف كيف  الطاقة.كبيرة من يؤدي في نهاية المطاف إلى توليد كميات  والذيالغذائي للجلوكوز 

وشرح الكيفية التي يمكن استخدامها للحصول على  األمينية،واألحماض  الغذائي للدهونيحصل التمثيل 

واألحماض  ،والدهون الكربوهيدرات،وأهمية  ،ATPال  ودور الحيوية،اقة الط يهتم بدراسة الوقود كما

عمل نظام الغدد الصماء  وتنوع البالزما. ناتوتيوبر الغذائي،تمثيلها  وعملية والبروتيناتاألمينية 

 .الحيوية(الكيميائية  )محفزاتوالهرمونات واالنزيمات كما يشرح خصوصية األنزيمات 

وتفسير نتائج اضطراب األيض  المطلوبة المختبريةالطالب االختبارات  يدرس ريةية السريالناحومن 

اختبار وضائف  الدم،بروتينات  (،lipid profileنسبة السكر، الدهون ) سللمركبات، قياالخلوي 

 البالزما.وانزيمات الكلى  فوظائ الكبد،

التقارير  وكتابةة النتائج تحاليل ومناقشمختلفة من ال : يهدف لمعرفة كيفية اجراء أنواعالناحية المخبرية

والمهارات والجهود  للطالب المعارفوبذلك يوفر  السريرية وفقا لبيانات تم الحصول عليها من التقييم. 

 المخبرية.في تشخيص األمراض من خالل الفحوصات  المطلوبة للعمل
 الخاصة بالموضوع المهارات -ب 

 المخبرية من خالل المعرفة بمجاالت التحاليل  .1

 يتمكن الطالب من استخدام مهاراته في دقة وقراءة نتائج التحاليل المخبرية وعالقتها باألمراض .2

يتمكن الطالب من تحديد اإلصابات المختلفة في جسم األنسان وبالتالي طرق تحديد العالج المناسب  .3

          لها من خالل استخدام أساليب أساسية في المعالجة.                       

 تطبيق الفهم اإلدراكي للمبادئ والنظريات الخاصة بعلوم الكيمياء. .4

 والحل اإلبداعي للمشاكل باستخدام الطرق الحديثة والعلوم المرتبطة بهاالقدرة على التفكير الناقد  .5
 

 طرائق التعليم والتعلم

 

المتعلقة بالكيمياء الحيوية ضيحية ر التوبوينت واالفالم والصوضرة مع استخدام البورطريقة القاء المحا-1

 المواضيع.لمختلف 

تفكير الذاتي واألجوبة داخل القاعة وتحفيز الطالب على الالمناقشة المستمرة من خالل طرح األسئلة  -2

 وبالتالي على التعلم الذاتي.  

لقوة مواطن ا شارة الىقارير واإلتلك الت ومناقشة االختصاصة في المطالبة بكتابة التقارير العلمي -3

 والضعف فيها لتحقيق الغاية المرجوة منها.

كالسبورة الذكية والداتا شو واألفالم والصور العلمية التي تقرب  المختلقةالوسائل التعليمية  استخدام -4

 المادة الى أذهان الطلبة.  

 

 ائق التقييمرط

 

 العمليةرية والنظ عمل اختبارين تحريريين للمادة .1

 لمواد النظري والعملي( quiz) ةسريع اتعمل اختبار .2

 اسبوعية لكل تجربة عمل تقارير .3

  التقويم اليومي()المختبر  حضور الطالب وارتدائه صدرية .4



 

 

 مهارات التفكير -ج

 مراعاة تطبيق المبادئ األخالقية في جمع العينات المختلفة من المريض.  -1  

وذلك من خالل التأكد من أنواع بالمقام األول  المريض أن تكون ةعتبار سالمالااالخذ بنظر    - 2  

المناسبة وتشخيص المسبب المرضي ومعرفة  تباراتخاالالعينات المرضية والمحافظة عليها لحين أجراء 

 نوع العالج المناسب لكل حالة مرضية. 

لدقيق لتشخيص اخاصة بالمرضى لضمان االخلط بين العينات المحاولة عدم الوقوع في الخطأ وعدم  -3  

 صف العل اج المناسب لكل حالة. وو

لألخرين معرفتها  يال ينبغمعرفه أن المريض والحالة الصحية التي يمر بها هي حالة خاصة  - 4   

 وتداولها بينهم.

 سالمة المريض. المتابعة لضمان اختباراتمتابعة الحالة المرضية من خالل أجراء  - 5   
 .الشخصي(يف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية التوظ )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة -د 

ارسة العملية لجمع العينات المرضية وطرق التعامل اكتسب الطالب للمهارات العامة من خالل المم - 1

 معها.

 واالشتراكمساهمة وال االختصاصعلى آخر المستجدات في حقل  االطالعتطوير الذات من خالل  - 2

 المعدة لهذا الغرض.التدريبية والمحاضرات والندوات العلمية  في    الدورات

مواجهة الصعوبات والمشكالت التي قد تواجههم العمل بروح الفريق الواحد مع االخرين لضمان  - 3

 اء علمية سديدة.رالعملي التطبيقي وتالقح األفكار والخروج بأ الجانبفي 

قدي في تصال يستطيع الطالب استخدام التفكير الناال ومهاراتالمهارات التنظيمية  .  ومن خالل4

خبرية الروتينية، مما يتيح تحليل المنتجات إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة في الممارسة الم

 النهائية من
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 الساعات سبوعألا
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اق اسم الوحدة / المس

 وضوعأو الم
 يقة التقييمطر عليمطريقة الت

ساعة  3 1

 2نظري و 

 يساعة عمل

 Chemistry of إفهام المحاضرة
Carbohydrates, 
Definition, 
Classification 
and Chemical 
properties 

ألقاء 

المحاضرة 

 وتطبيق عملي

امتحان نظري 

 وعملي

2 

ساعة  3

 2نظري و 

 ساعة عملي

 Metabolism of المحاضرة إفهام
Carbohydrates. 
Glycogenesis, 
Glycogenolysis, 
and Glycolysis. 

ألقاء 

المحاضرة 

 وتطبيق عملي

امتحان نظري 

 وعملي

3 

ساعة  3

 2نظري و 

 ساعة عملي

 ,Krebs Cycle إفهام المحاضرة
Metabolic 
disorder of 
carbohydrate 
metabolism and 
Diabetes 
mellitus. 

ألقاء 

رة المحاض

 وتطبيق عملي

امتحان نظري 

 ليوعم

4 

ساعة  3

 2نظري و 

 ساعة عملي

 Chemistry of لمحاضرةإفهام ا
Lipids, 
Definition. 
Classification 
and Chemical 
properties, 
Cholesterol, 
Bile acids, and 
bile salts 

ألقاء 

المحاضرة 

 وتطبيق عملي

امتحان نظري 

 وعملي

5 

ساعة  3

 2نظري و 

 عة عمليسا

 Lipids إفهام المحاضرة
Metabolism. 
Fatty acid 
oxidation ATP 
production 

 ةألقاء محاضر

 وتطبيق عملي
امتحان نظري 

 وعملي

6 
ساعة  3

 2نظري و 

 ساعة عملي

 Digestion and إفهام المحاضرة
absorption of 
lipids 

ألقا محاضرة 

 وتطبيق عملي
ي امتحان نظر

 وعملي

7 
ساعة  3

 2و  نظري

 ساعة عملي

 Metabolic إفهام المحاضرة
disorder of lipid 
metabolism: 

 ةألقاء محاضر

 وتطبيق عملي
امتحان نظري 

 وعملي



Ketogenesis 
and Fatty liver 

8 

ساعة  3

 2نظري و 

 ساعة عملي

 Chemistry of إفهام المحاضرة
amino acids and 
proteins: 
Classification 
and Some 
properties of 
proteins, 
Protein 
metabolism 

ألقاء محاضرة 

 وتطبيق عملي
ري امتحان نظ

 وعملي

9 

ساعة  3

 2نظري و 

 ساعة عملي

 Disorder of إفهام المحاضرة
protein 
metabolism and 
blood proteins 
Non Protein 
compounds, 
Ammonia and 
Uric acid 
synthesis 

اضرة حألقا م

 وتطبيق عملي
ن نظري امتحا

 وعملي

11 

ساعة  3

 2 نظري و

 ساعة عملي

 .Renal function إفهام المحاضرة
Blood urea 
formation cycle 
and Creatinine 

ألقاء محاضرة 

 وتطبيق عملي
امتحان نظري 

 وعملي

11 

ساعة  3

 2نظري و 

 ساعة عملي

 Chemistry of إفهام المحاضرة
Enzymes: 
Definition, 
Inhibition and 
Coenzyme 

ألقاء 

المحاضرة 

 ليوتطبيق عم

امتحان نظري 

 وعملي

12 

ساعة  3

 2نظري و 

 ساعة عملي

 Activity of إفهام المحاضرة
Enzyme: 
Classification 
and properties 
of enzymes 

ألقاء 

المحاضرة 

 وتطبيق عملي

امتحان نظري 

 وعملي

13 

ساعة  3

 2نظري و 

 ساعة عملي

 Plasma إفهام المحاضرة
Enzymes: 
Amylase and 
Lactate 
dehydrogenises 

ألقاء 

المحاضرة 

 وتطبيق عملي

امتحان نظري 

 وعملي

14 
ساعة  3

 2نظري و 

 ساعة عملي

ألقاء  Liver enzymes إفهام المحاضرة

المحاضرة 

 وتطبيق عملي

امتحان نظري 

 وعملي



 

 ةالبنية التحتي .12

 المطلوبة:القراءات 

 النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
 أخرى 

Textbooks 
 Jacob Anthikad, Nutrition and 

Biochemistry for Nurses, 1st Ed., 2009. 

 

Reference Books 
 Jaroslav Racek and Daniel Radja, 

Clinical Biochemistry, first ed ,2016 
 

 Herbert Fromm and Mark Hargrove, 
Essentials of Biochemistry, 2012 

على سبيل المثال  )وتشملمتطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية(والمواقع 

Wikipedia 
Various YouTube videos and TED talks 

على سبيل  )وتشملية خدمات االجتماعال

رات الضيوف والتدريب المثال محاض

 ميدانية(الالمهني والدراسات 
 نشاطات بسبب جائحة كورونام نقدم كهذه الل

 

 القبول .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة

  أكبر عدد من الطلبة

 

15 
ساعة  3

 2نظري و 

 ساعة عملي

 General إفهام المحاضرة
examination of 
urine 

إلقاء 

المحاضرة 

 عملي وتطبيق

امتحان نظري 

 وعملي



اساسیات تمریض 2



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

  لعلميالتمريضا القسم  القسم الجامعي / المركز .2

 اساسيات تمريض اسم / رمز المقرر .3

 جزء من متطلبات درجة البكلوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصل ثاني\اول فصل  الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
( ساعة 12( أسبوع + عملي / )15( ساعات أسبوعيا )4نظري / )

 ساعة( 242( أسبوع = )15أسبوعيا )

 2221\6\22 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .. أساسيات التمريض هي املقررات اليت تدرس املبادئ واإلجراءات األساسية للتمريض1
 . أساسيات التمريض: حضور الطالب الدروس وتقدمي الرعاية للمرضى املختارين.2
 . استخدام هنج منظم لتحليل املشاكل.3
 املختلفة. ريضض األساسية املتعلقة بظروف امل. أداء مهارات التمري4
ساسية كشر  أساسي لتقدمي رعاية . تسلط الدورة الضوء على أمهية االحتياجات األساسية لإلنسان والكفاءة يف املهارات األ5

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

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 متريضية واسعة النطاق.

 
 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 المعرفة والفهم  -أ
 تحديد إجراءات التدخل التمريضي -1

 وصف نهج منهجي لتحليل مشاكل المريض -2

 المختلفة مريضوصف مهارات التمريض األساسية المتعلقة بظروف ال -3

 تحديد مبادئ العقم الطبي / الجراحي واالحتياطات العامة -4

  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 منهج منهجي لتحليل مشاكل المريض  -1
 إجراءات تدخل التمريض  -2
 المختلفة مريضمهارات التمريض األساسية المتعلقة بظروف ال -3

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ،السبورة الذكية 

 ملصقات

 الصدقات،

 محاضرة،

 معمل المهارات

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحان النظري

 امتحان الممارسة

 أنشطة الفصل

 

 



 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تحليل

 تقييم

 تفسير

 

 طرائق التقييم    

 

 استجواب

 المناقشة والمناقشات الصفية

 قارير مكتوبةت

 

 

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

 االمتحان النظري  -1
 أنشطة الفصل -2
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 فهم المحاظرة نظري 4 1+2

Part I: 
definition terms 

1.1.interrelated 
concept of 

heath 
 1.2.providing 

quality care  
 1.3.personal 

hygiene and 
grooming 

 1.4.daily care 
of patient unit 

bed making 

 االمتحان المحاظرة

 فهم المحاظرة نظري 4 3+4

Part II: types of 
microorganism 

causing 
infection 

2.1.types of 
infection  

2.2.chain of 
infection 
2.3.body 
defense 

  المحاظرة

 فهم المحاظرة  5+6

2.4 .definition 
terms 2.5.the 

admitting 
department  

2.6.client 
transfer 

  المحاظرة

 فهم المحاظرة  7+8

Part III: Fluid 
and chemical 

balance  
3.1.Body fluid, 

electrolytes and 
acid-base 

balance 
   3.2.Fluid 

volume 

  المحاظرة



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Taylor , C., et al.: Fundamentals of Nursing : 
The Art and Science of Nursing care, 7th 

ed.,2011, Lippincott   
White, L.; Duncan, G.; and Baumle, W.: 
Foundation of Nursing, 3rd ed., 2011, 

Australia: CENGAGE 

assessment 

 فهم المحاظرة  9+12

3.3.Factors 
affecting body 

fluid, 
electrolytes and 

acid-base 
balance  

3.4.Common 
fluid imbalance 

  المحاظرة

 فهم المحاظرة  12

4.3.Oxygen 
therapy 

4.4.Alternation 
in respiratory 

function 

  المحاظرة

   Exam (1)   

 فهم المحاظرة  11

Part VI: drug 
standard 

6.1.legal asepsis 
of drug 

administration  
6.2.routes of 

administration 
 6.3.medication 

orders 

  المحاظرة

  المحاظرة Oral medication فهم المحاظرة  12

 فهم المحاظرة  13
Injection of 
medication 

  المحاظرة

 فهم المحاظرة  14
Hot and cold 

application 
  المحاظرة

 فهم المحاظرة  15
Wound care 
and healing 

process 
  المحاظرة

   Exam (2)   



متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

دوريات والبرمجيات ورش العمل وال

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 52 أكبر عدد من الطلبة 

 



حاسبات 2



  



  



 



علم فسلجة االنسا ن



 ررموذج وصف المقن

 

 وصف المقرر 

 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 التمريض  القسم الجامعي / المركز  .2

 علم فسلجة االنسان  اسم / رمز المقرر  .3

 Edmodo, google meet البرامج التي يدخل فيها  .4

 Google attendance)التعليم عن بعد ) أشكال الحضور المتاحة  .5

 فصلال الفصل / السنة  .6

 40 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021-6-18 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 جيب أن يكون الطالب على دراية برتكيب ووظائف األعضاء البشرية.  -1
فهم اخلصائص الوظيفية واملبادئ والرتكيبات التشرحيية والكيمياء احليوية للخصائص اجلينية والفسيولوجية للكائنات مبا يف ذلك   -2

 اخلالاي واألنسجة واألعضاء وإفرازات جسم اإلنسان مثل اإلنزميات واهلرموانت وسوائل اجلسم األخرى 
  الستقصاء املعلمات الفسيولوجية. كيفية استخدام أدوات ومعدات وأجهزة املختب   -3

 
 

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

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

ط بينها وبين وصف  ن الربوالبد م   المتاحة. التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 المعرفة والفهم  -أ

 . معرفة الطالب بوظائف الجسم ومختلفه 1 أ

 إفرازات. 

 . معرفة الطالب باآلليات المساعدة التي يتطلبها 2أ 

 أجهزة وأنظمة الجسم المختلفة إلكمال وظائفها. 

 ندرك أن علم وظائف األعضاء هو علم الجزيئات والفيزياء و  3 .أ

 كيمياء المادة الحية باالستنباط مع األمثلة العلمية. 

 . معرفة الطالب باإلصابات واألمراض التي يمكن أن تصيب  4أ

 أعضاء الجسم وآليات السيطرة عليها من خالل الجسم نفسه

 األمراض.و . معرفة الطالب بآليات المناعة ضد العدوى5أ 
 
 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

بيض الدم الكونات الدم من كريات تمييز وحساب ميتمكن الطالب من أستخدام المجهر الضوئي   -1ب 

 وتشخيصها.  صفيحات دمويهالو   حمر الو

   .كيفية استخدام االجهزة واالدوات المختبريه منالطالب كن تمي  -2ب 

 معرفة الطالب على كيفيه جمع العينات المختبريه كالدم والبول وفحصها مختبريا  -3ب 
  

 طرائق التعليم والتعلم       

 

طريقة إلقاء المحاضرة باستخدام أفالم البوربوينت واألفالم التوضيحية المتعلقة بأعضاء وأنظمة الجسم  -1

 المختلفة. 

بطرح األسئلة واألجوبة في القاعة وتحفيز الطالب على التفكير في نفسه وبالتالي   المناقشة المستمرة -2

 على التعلم الذاتي. 

المطالبة بكتابة التقارير العلمية في التخصص ومناقشتها وبيان نقاط القوة والضعف فيها لتحقيق الهدف  -3

 المنشود.

ية وعرض البيانات واألفالم والصور العلمية التي استخدام الوسائل التعليمية المبتكرة مثل السبورة الذك -4

 تقرب المادة إلى أذهان الطالب.

 

 

 طرائق التقييم       

 

 عمل اختبارين تحريريين للمادة النظرية والعملية 
 ( بعد  كل محاضرة نظري                                 quizعمل اختبار سريع )

 

 



 

 البنية التحتية   .11

 مهارات التفكير  -ج

 العينات المختلفة من المريض.  . مراعاة تطبيق المبادئ األخالقية في جمع1ج  

. مراعاة سالمة المريض في المقام األول ، وذلك بالتأكد من أنواع العينات المرضية والمحافظة  2ج

عليها حتى إجراء الفحوصات المناسبة ، وتشخيص الممرض ، ومعرفة نوع العالج المناسب لكل 

 مرض. قضية.

ين عينات المرضى للتأكد من دقة التشخيص ووصف  محاولة عدم ارتكاب األخطاء وعدم الخلط ب  - 3ج 

 العالج المناسب لكل حالة.

معرفة أن المريض والحالة الصحية التي يمر بها هي حالة خاصة ال ينبغي لآلخرين أن يعرفوها   - 4ج

 ويتداولوها بينهم. 

  متابعة حالة المريض بإجراء فحوصات متابعة للتأكد من سالمة المريض. -5ج 

 

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

 العملية للتحصيل  يكتسب الطالب مهارات عامة من خالل الممارسة  -1د   

 العينات المرضية وطرق التعامل معها.

 التطوير الذاتي من خالل استعراض آخر المستجدات في مجال -2د 

 التخصص والمساهمة والمشاركة في الدورات التدريبية والمحاضرات و 

 ندوات علمية معدة لهذا الغرض.

 الصعوبات العمل بروح الفريق مع اآلخرين للتأكد من أنهم يواجهون  -3د 

 والمشاكل التي قد يواجهونها في الجانب العملي والتطبيقي ، التلقيح المتبادل 

 من األفكار والتوصل إلى آراء علمية سليمة. 
 

 مخطط المنهج .  11

 طريقة التعليم  طريقة التقييم 
عنوان الوحدة او 

 المحاضرة 

IL

Os 
 االسبوع  لساعات ا

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 

Headlines in 

physiology 
 10 1 

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 

Physiology of 

blood 
 10 2 

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 
Immune system  10 3 

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 
Blood disorders  10 4 

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 

Cardiovascular 

system 
 10 5 

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 

Physiology of 

cardiac muscles 
 10 6 

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 

Physiology of 

Lymphatic system  
 10 7 

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 

Physiology of 

digestive system 
 10 8 

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 

Physiology of 

urinary tract 
 10 9 

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 

Physiology of 

Reproductive 

system 

 10 10 

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 
Physiology of lung  10 11 

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 
Nervous system  10 12 

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 

Physiology of bone 

and muscles 
 10 13 

أسئلة متعددة ، واجبات  

 منزلية واختبار

 

باوربوينت ، فيديوهات شرح الرسوم 

 المتحركة وتسجيل المحاضرة 
Physiology of skin  10 14 



 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

1. Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks 

HL. Gaming’s Review of Medical 

 ed. McGraw Hill,  rd, 23Physiology

Boston, 2010. 

2. Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. Gray's 

Anatomy for Students. Elsevier, 

 Philadelphia, 2005. 

3. Harvey RA and Champe PC. 

Pharmacology,4th ed.,Lippincott Williams and 

Wilkins Philadelphia ,2009 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

ية ) وتشمل على سبيل خدمات االجتماع ال

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول   .12

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

 



المصطلحات الطبیة 



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 التمريض الجامعي / المركزالقسم  .2

 المصطلحات الطبية  اسم / رمز المقرر .3

 بكلوريوس في التمريض البرامج التي يدخل فيها .4

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .5

 2221-2222االول  / الفصل / السنة .6

 اسبوع 15ساعة اسبوعيا/ 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 13/7/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

يوفر الفهم األساسي للمصطلحات واالختصارات الطبية. يتضمن دراسة البادئات 

الكلمات والمصطلحات الفنية مع التركيز على اإلمالء الصحيح  رواللواحق وجذو

والنطق والتطبيقات. تم دمج الجوانب األولية لعملية التمريض مع التركيز بشكل خاص 

 على التقييم.
 

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

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 المعرفة والفهم -

A1 للمصطلحات الطبية: تحديد المكونات الرئيسية. 

 تعريف كل مكون من المصطلح الطبي. 2أ 

A3 جذور المصطلحات التمريضية . التعرف على الفرق 

A4 على ممارسة التمريض. كيفية دمج مكونات المصطلحات الطبية. مناقشة 

A5تحديد مجاالت الممارسة المختلفة في مهنة التمريض . 

  
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 استخدام المصطلحات الطبية حسب أنظمة الجسم واستخدامها في ممارسة التمريض.1ب  

 . شرح البادئات واللواحق وأهمية التطبيق الدقيق ونطق المصطلحات الطبية.2ب

 استخدم المصطلحات والمختصرات الطبية في ممارسة التمريض. .3ب 

. توظيف نظام القيم الشخصية والمهنية فيما يتعلق باآلثار القانونية واألخالقية المتعلقة باالستخدام السليم للمصطلحات 4ب 

 الطبية
 

 

     
 مهارات التفكير -ج

 

 أجهزة الجسم الرئيسية ؛. تهجئة المصطلحات الطبية المرتبطة بكل من 1ج   

 . البحث عن المعلومات السريرية في السجالت الصحية اإللكترونية ؛ و2ج    

 .. تفسير المعلومات السريرية في السجالت الصحية اإللكترونية3ج     
 

. 
 طرائق التعليم والتعلم    

 
 إستخدام إسلوب المناقشه المباشرة.  -1

 ذات العالقة بالتعليم.إستخدام الوسائل الحديثه  -2

 إعتماد اإلختبارات اليوميه والشهرية والفصلية. -3

 

 طرائق التقييم      



 
 

 إعتماد اإلمتحانات الدورية الشهرية والفصلية. -1

 إعتماد اإلمتحانات القصيرة المفاجئة. -2

 تقويم الحلقات النقاشية. -3

 تقويم التقارير الدورية.         -4

 

 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طريقه المحاضرة المباشرة : حيث يقوم التدريسي بإعطاء المحاضرة المباشرة وحسب منهاج معد                       -1

 لهذا الغرض .     

                              طريقة المناقشة الفردية والجماعية: يقوم الطلبة بالمشاركة في المناقشات الفردية والجماعية لتوضيح مايرد                           -2

 في المحاضرة من أفكار.     

وضوعات ذات عالقة بمادة طريقة الحلقات  النقاشية: ويقوم الطلبة مع مجموعه من زمالئهم بإختيار م -3

 المقرر 

 للمناقشة مع زمالئهم وتدريسييهم  )السمينارات(.    

 إعداد التقارير التي تعالج موضوعات مهنية وسلوكية في التمريض. -3

 

 

 

 
   

 طرائق التقييم  

 
 طريقة المناقشة والتحضير للمادة العلميه. -

 إجراء اإلختبارات النظريه للمادة العلميه. -2

 إجراء التقويم للتقارير والحلقات النقاشية. -3

 

 

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

 مهارات المناقشة الجماعية . -1د

 التمريض.مهارات التدريب على كتابة التقارير الخاصة بالموضوعات المهنية والسلوكية في  -2د

 مهارات إعداد وتقديم الحلقات النقاشية. -3د

      



 البنية التحتية .11

Assessment 

Method 

Teaching 
Method 

Unit/Module or 

Topic Title 
ILOs Hours Week 

Attendance, Student 

participation &quizzes  

Oral 
presentations, 
class 
participation, 
voice recording of 
pronunciation, 
online activities 

Basic Word Roots, 
Prefixes, and Suffixes 

Recogniz

e and 

define 

the 

related 

terms  

2         st1 

= = 
Human Body 
Orientation 

= 2 2nd 

= = 
The Human Body in 
Health and Disease 

 
= 2  rd3 

= = 
The Cardiovascular 
System 

 
= 2 th4 

= = First Exam = 2 5th 

= = The Digestive System = 2 6th  

= = 
The Lymphatic 
System 

= 2 7th  

= = 
The Musculoskeletal 
System 

= 2  th8 

= = 2nd Exam = 2  th9 

= = The Nervous System = 2  th10 

= = 
The Respiratory 
System 

= 2 11th  

= = 
The Skin and Sense 
Organs 

 
= 2 12th  

= = 
Endocrine System, 
Urinary System 

= 2 13th  

= = 
Male and Female 
Reproductive 
Systems 

= 2 14th  

= = Final Exam  = 2 15th  

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 Edition 11th -Medicine of Language The 
   Ellen Chabner-Davi , Ellen-Davi by: 

9780323370813 ISBN: 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 استخدام كافة الفديوات والمواقع االلكترونية لتوضيح كافة المصطلحات 



الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 محاضرات لكافة المصطلحات المستخدمة في المستشفيات 

 

 القبول  .11

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 



وصف المواد الدراسیة
المرحلة الثانیة



التقییم السریري



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 التمريض الجامعي / المركزالقسم  .2

  التقييم السريري  اسم / رمز المقرر .3

 بكلوريوس في التمريض البرامج التي يدخل فيها .4

 /حضوري عملي الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .5

 2221-2222االول  / الفصل / السنة .6

 اسبوع 15ساعة اسبوعيا/ 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 13/7/2221 صف تاريخ إعداد هذا الو .8

 أهداف المقرر .9

 ، سوف يقوم الطالب بما يلي: الفصل عند االنتهاء بنجاح من

 وإجراء المقابالت الالزمة لجمع البيانات الشاملة.الطبي . إظهار مهارات أخذ التاريخ 1

 . أظهر مهارة المستوى األول في تقنيات الفحص البدني: الفحص والجس واإليقاع والتسمع.2

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

ُصمم هذا المقرر ليتعرف الطالب على االساس العلمي للتقييم السريري.   وسيتعلم الطالب 

كيفية: الحصول على السيرة المرضية المفصلة، وإجراء فحص الجسم السريري الكامل، 

ر نتائج االجراءات التشخيصية، وتوثيق نتائج التقييم السريري. وسيتم التركيز على وتفسي

سالمة المريض، ومهارات االتصال،  وتسلسل إجراءات الفحص السريري، والتفريق ما بين 

 النتائج الطبيعية وغير الطبيعية، والتفكير الناقد



 يق بين نتائج التقييم العادية وغير الطبيعية.. التفر3

 . تطبيق علم التشريح وعلم وظائف األعضاء ذات الصلة على عملية التقييم الصحي.4

 . دمج التقييم الصحي في عملية التمريض وممارسة التمريض.5

 صف كيف تؤثر االختالفات الثقافية / العرقية على النتائج في التقييم الصحي.و. 6

 ف أساليب التقييم عبر العمر االفتراضيختالأ يةكيف مفه. 7 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 المعرفة والفهم -

 الطالب  فهمسي

 . الطرق المختلفة لجمع بيانات التقييم الصحي.1

 . الغرض من المقابلة.2

 . منهج منظم لجمع البيانات باستخدام الحواس.3

 المختبر. و النماذج الموجوده في ظهار المهارات والتقنيات على . من خالل إ4

 . الطريقة الصحيحة لتوثيق المقابلة الصحية ونتائج التقييم المادي.5

 

 
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . إكمال التقييم الجسدي من الرأس إلى أخمص القدمين بطريقة منهجية ؛1  

 ة والتقييم الجسدي بدقة.. توثيق نتائج المقابلة الصحي2

 . تحليل بيانات التقييم الصحي والقدرة على صياغة البيانات المتعلقة بالنتائج التي توصلوا إليها ؛3

 . مناقشة اآلثار القانونية للبيانات التي جمعتها الممرضة.4

 . تحليل النتائج غير الطبيعية للتقييم الصحي والبدني ؛5

 . والبدنية المتعلقة بعملية التقييم . مناقشة القضايا األخالقي6

 مريض بالغ مع نتائج كبار السن.ال بين النتائج التي توصل إليها ةقارنم. 7

 

 
 

 



     

 مهارات التفكير -ج

 

يمكن تحقيقها من خالل الدراسة الفردية باستخدام الموارد المقترحة ، والمشاركة النشطة في أنشطة   

مع زمالء الدراسة فيما يتعلق بموضوعات محددة  الكتابيةو الشفويةكار الفصل الدراسي ، وتبادل األف

 باإلضافة إلى استخدام مهارات التفكير النقدي

 

. 
 طرائق التعليم والتعلم    

 

تشمل طرق التدريس المناقشة والعمل الجماعي الصغير والدراسة المستقلة للنصوص وموارد المكتبة .

والمساعدات السمعيةعن طريق المحاضرات والبصرية عن طريق المجسمات والتعليم بمساعدة الكمبيوتر 

 للطلبةواستخدام العروض والتحقق من المهارات المناسبة والمهام المدرجة

 

 

 طرائق التقييم      

 إعتماد اإلمتحانات الدورية الشهرية والفصلية. -1

 إعتماد اإلمتحانات القصيرة المفاجئة. -2

 تقويم الحلقات النقاشية. -3

 تقويم التقارير الدورية.         -4

 

 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طريقه المحاضرة المباشرة : حيث يقوم التدريسي بإعطاء المحاضرة المباشرة وحسب منهاج معد                       -1

 لهذا الغرض .     

 ي المناقشات الفردية والجماعية لتوضيح مايرد                                                       طريقة المناقشة الفردية والجماعية: يقوم الطلبة بالمشاركة ف -2

 في المحاضرة من أفكار.     

طريقة الحلقات  النقاشية: ويقوم الطلبة مع مجموعه من زمالئهم بإختيار موضوعات ذات عالقة بمادة  -3

 المقرر 



 

 

 ه في المختبرات والمستشفيات، الممارس اذج والدمى استخدام النم، عرض الفديوات -4

 

 

 

 
 

 

 

 طرائق التقييم 

 

 طريقة المناقشة والتحضير للمادة العلميه. -1

 إجراء اإلختبارات النظريه للمادة العلميه. -2

 إجراء التقويم للتقارير والحلقات النقاشية. - 3

 

 

 
 ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخر -د 

 مهارات المناقشة الجماعية . -1د

 .قمة الراس الى القدم  فحص المريض منمهارات التدريب على  -2د

 استخدام الحواس في فحص المريضمهارات  -3د

      مهارات اجراء المقابالت مع المريض واستنتاج  المشكالت التي يعاني منها المريض  -د4



11. Course Structure 

Assessment 

Method 

Teaching 

Method 
Unit/Module or 

Topic Title 
ILOs 

Ho

urs 

Wee

k 

Attendance, 

Student 

participation 

&quizzes  

Oral 

presentation

s, class 

participation

, voice 

recording of 

pronunciatio

n, online 

activities 

The Health 

History 

Steps of the 

interview 

Communication 

skills for health 

assessment 

Establishing a 

nurse patient 

relationship 

Recognize 

and define 

the steps of 

interview  

2         st1 

= = 

Basic assessment 

skills 

Inspection 

Palpation 

Percussion 

Auscultation 

Interpretation 

= 2 2nd 

= = 

The Human Body 

in Health and 

Disease 

 

= 2  rd3 

= = 

The 

Cardiovascular 

System 

 

= 2 th4 

= = First Exam = 2 5th 

= = 
The Digestive 

System 
= 2 6th  

= = 
The Lymphatic 

System 
= 2 7th  

= = 

The 

Musculoskeletal 

System 

= 2  th8 

= = 2nd Exam = 2  th9 

= = 
The Nervous 

System 
= 2  th10 

= = 
The Respiratory 

System 
= 2 11th  

= = The Skin and = 2 12th  



 راءات المطلوبة :الق

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Textbook(s) Required Jarvis, C. (2016) 
Physical examination & health assessment 

(7th Ed.). St. Louis: Saunders (ISBN-10:978-1-
4557-2810-7). Jarvis, C. (2016) Student 

Laboratory Manual for Physical Examination 
& Health Assessment. (7th Ed.) St. Louis: 

Saunders. (ISBN: 9780323265416) 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

طرق الفحص استخدام كافة الفديوات والمواقع االلكترونية لتوضيح 
  البدني 

تماعية ) وتشمل على سبيل الخدمات االج

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .11

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

Sense Organs 

 

= = 
Endocrine System, 

Urinary System 
= 2 13th  

= = 

Male and Female 

Reproductive 

Systems 

= 2 14th  

= = Final Exam  = 2 15th  



تمریض البالغین(1)



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

  تمريض البالغين   القسم الجامعي / المركز .2

 (1تمريض البالغين) اسم / رمز المقرر .3

 جزء من متطلبات درجة البكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها .4

 الوقت كامل  أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الثانية / الكورس الثاني  الفصل / السنة .6

 ساعة في االسبوع العملي  15ساعات في االسبوع نظري  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 25/66/2621 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .من جمتمع املرضى خمتارة  لصحة يف جمموعةتعزيز واحلفاظ على االيف  يةخالت التمريضاتدالحتديد عوامل اخلطر و • 

 .لتمريضية واستخدام البدائل يف اولويات معاجلة املرض للتخصصات ا بني احلالة املرضية الفسلجية ربط لا• 

 . املختارة والانتائج ومسؤوليات التمريض يةجراءات التةخيصالعلى أسس علمية ألداء إاناشةة امل• 

 

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

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم .16

 المعرفة والفهم  -أ
 تعريف التشخيص التمريضي  -1أ

 فهم وتطوير التاخالت التمريضية  -2أ

 شرح اهداف العناية التمريضية  -3أ
 فهم دور التمريض واداءه -4أ
  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب على التشخيص التمريضي ومهاراته  – 1ب

  ات التمريضية والمهارات التي تخص الحاالت الباطنية والجراحية التدريب على االجراء  - 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  لوح ذكي ذكي 
  ملصقات 
  .مختبر المهارات 
  محاضرة 
 برهنة 
 مجموعة صغيرة 

 

 طرائق التقييم      

  االمتحانات النظري 
  االمتحانات العملي 

 مهارات التفكير -ج

 . ترجمة-1ج

 ل. تحلي2ج 

 . تقييم3ج 

  . تفسير 4ج 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 االستجواب• 

 مناقشة الفصل• 

 الواجبات الكتابية والتقرير والتقييم

 

 طرائق التقييم    



 

 

 االمتحان النظري.• 

 إمتحان عملي. •

 دراسة الحالة   

 
 بلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقا -د 

 . مهارات التحقيق1د

 . مهرات األصغاء2د 

 . تعلم مهارات جديدة3د 

  . مهارات القيادة4د 
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Assessment 

Method 

Teachin
g 

Method 

Unit/Module or 

Topic Title 
ILOs Hours Week 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report  

Introduction to nursing 

adult I.                            

    

 

Introduction 

to nursing 

adult 

Theory 

2hrs 

clinic 

8hrs 

1 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 definitions 

 objectives and 

steps 

Nursing 

process 

Theory 

2hrs 

clinic 

8hrs 

2 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 objectives and 

principals  

 rehabilitation 

team  

 prevention of 

complications 

Rehabilitatio

n in nursing  

 

3hrs 

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs 

3 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 definitions   

 types  

 signs and 

symptoms 

 diagnosis 

methods 

 treatment  

 

Care of 

patients with 

cancer 

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs 4 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 signs and 

symptoms 

 diagnosis 

methods 

 nursing care and 

rehabilitations  

The patients 

with breast 

cancer 

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs 

5 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 

Radiation 

therapy  

 

Theory 

2hrs 

clinic 

8hrs 

6 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 signs and 

symptoms and 

diagnosis 

methods 

 intestinal 

obstruction  

 hernia 

 ulcerative colitis  

 peptic ulcer  

 cancer of 

Nursing 

management 

with 

digestive 

systems  

Theory 

5hrs 

clinic 

8hrs 

7 



stomach 

 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 signs and 

symptoms and 

diagnosis 

methods 

 nursing care and 

rehabilitations 

 hepatitis  

 liver cirrhosis 

 cholelithiasis   

Nursing 

management 

with liver, 

biliary and 

pancreas 

disease 

Theory 

5hrs 

clinic 

8hrs 
8 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 Nursing care for 
patients with 
diabetes 
mellitus. 

 Hyperthyroidism  

 Hypothyroidism 

Nursing care 

for patients 

with 

endocrine 

system  

disease 

Theory 

5hrs 

clinic 

8hrs 9 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 Component of 

blood 

 Laboratory and 

diagnostic 

studies  

 Leukemia  

 Hemorrhagic 

disorder  

 Anemia  

Nursing care 

for patients 

with blood 

disease 

Theory 

5hrs 

clinic 

8hrs 
10 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 Bacterial 

endocarditis 

 Rheumatic fever 

 Hypertension  

 Vascular 

disorder and 

peripheral 

circulation  

Nursing 

management 

for patients 

with 

structural, 

infectious, 

and 

inflammatory 

cardiac 

disorders  

Theory 

7 hrs 

clinic 

8hrs 

11 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 signs and 

symptoms and 

diagnosis 

methods 

 nursing care and 

rehabilitations 

 bronchitis  

 pneumonia  

 emphysema  

 cancer of lung 

Nursing care 

for patients 

with 

respiratory 

disease  

Theory 

5 hrs 

clinic 

8hrs 

12 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 Brunner, L. and Suddarth D., Textbook of 

Medical- Surgical Nursing 8th ed., New York, 

Lippincott Co., 2012. 

 Smeltzer , S. et.al, Textbook of Medical-Surgical 

Nursing, 10th ed., New York, Lippincott 

Williams and Wilkins, 2004. 

 Lewis S., Heitkemper M., et al., Medical-surgical 

of Nursing , assessment and Management of 

Clinical Problems,. 7th ed. Mosby Co, 2007. 

 

المثال متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 العروض التقدميية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

 التهيئة للمواضيع قبل الدخول الى الصفوف  المتطلبات السابقة

 56 من الطلبة  أقل عدد

 76 أكبر عدد من الطلبة 

 



علم االحیاء المجھریة 
للممرضین (1)



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 القسم الجامعي / المركز .2
 التمريض 

 اسم / رمز المقرر .3
 (1علم االحياء المجهرية للممرضين )

 جزء من متطلبات درجة البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 )محاضرات الكتروني(، العملي ) حضوري والكتروني( النظري أشكال الحضور المتاحة .5

 / الفصل األول الثانيةالسنة الدراسية ا الفصل / السنة .6

 ساعة 66 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 0212/  6/ 22 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 أن يكون على دراية واسعة بنوع وبنية الكائنات الحية المجهرية الدقيقة. -1

 فهم المبادئ الفسيولوجية، والتراكيب التشريحية والكيمياء الحيوية والخصائص الوراثية لللكائنات الحية الدقيقة. -2

كيفية استخدام المجهر وعمليات إعداد الشرائح المجهرية الجراء الفحوصات المختبرية باألضافة الى التعرف على  -3

 الفحوصات التشخيصية المختلفة. 

 .عقيم بالنسبة إلى الرعاية التمريضيةمبادئ وطرق الت -4

التعرف على األنواع المختلفة من األحياء المجهرية وطرق التفريق بينها وكذلك األمراض واالصابات التي تسببها  -5

 لألنسان وكيف تشخيصها وعالجها.

 جمع العينات السريرية والمواد الملوثة والتعرف على أنواعها وطرق التخلص منها -6

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

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان 

 والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. المتاحة.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

ى الجهاز المناعي لألنسان ومكوناته وكيفية عمله في الحاالت المرضية واألعتالالت واألضطرابات التي قد التعرف عل -7

 .تلم به

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .16

 المعرفة والفهم  -أ

 األحياء المحهرية.  معرفة الطالب لألنواع المختلفة من األحياء المجهرية والتصنيف العلمي المتبع لهذة -1أ  

معرفة الطالب بالمتطلبات الفسلجية والغذائية لتلك األحياء إضافة الى البيئات المختلفة التي قد تعيش فيها تلك  -2أ  

 األحياء المجهرية.

 التعرف على طرق تكاثر وأنتقال األحياء المجهرية والظروف المثلى لمعيشتها.  -3أ  

مراض التي يمكن أن تسببها تلك األحياء المحهرية وبالتالي التعرف على كيفية منع معرفة الطالب لألصابات واأل -4أ

 حدوث تلك األمراض أو الحد منها.

  

التعرف على وسائل دفاعات الجسم ضد هذه األحياء المجهرية وأنواع الخاليا التي تساهم في القضاء عليها ولك من  -5أ

 ودراسته.خالل التعرف على الجهاز المناعي لألنسان 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يتمكن الطالب من أستخدام المجهر الضوئي في مشاهدة األحياء المجهرية وتشخيصها. -1ب

 يتمكن الطالب من تنمية األحياء المجهرية على األوساظ الزرعية المختلفة .   -2ب

لك من خالل معرفته بالخصائص المظهرية والتراكيب يتمكن الطالب من التفريق بين األنواع المختلفة المجهرية وذ -3ب

 الداخلية لها، إذ يتمكن بذلك تشخيصها وتحديد نوعها العلمي.

يتمكن الطالب من القيام تحديد األصابات المختلفة في جسم األنسان واالحياء المجهرية المسؤولة عن ذلك وبالتالي   -4ب

 تبار المضادات الحيوية المختلفة المستخدمة كعالج.  تحديد العالج المناسب لها من خالل أستخدام اخ

رق التعقيم والتطهير المختلفة وذلك للقضاء على أِشكال األحياء المجهرية بكافة أنواعا يتمكن الطالب من معرفة ط -5ب

 لخلق بيئة خالية تفريبا من تلك المسببات المرضية.

  

 طرائق التعليم والتعلم      

حاضرة مع استخدام البوربوينت واالفالم التوضيحية المتعلقة باالحياء المجهرية وطرق تصنيفها وأنواعها طريقة القاء الم-1

 المختلفة.

المناقشة المستمرة من خالل طرح األسئلة واألجوبة داخل القاعة وتحفيز الطالب على التفكير الذاتي وبالتالي على التعلم  -2

 الذاتي.  

ير العلمية في األختصاص ومناقشة تلك التقارير واألشارة الى مواطن القوة والضعف فيها لتحقيق المطالبة بكتابة التقار -3

 الغاية المرجوة منها.

أستخدام الوسائل التعليمية المخلتقة كالسبورة الذكية والداتا شو واألفالم والصور العلمية التي تقرب المادة الى أذهان  -4

 الطلبة.  

 

 

 

 م طرائق التقيي     

 

 عمل امتحانات شهرية ونصف شهرية للمادة النظرية والعملية  .1

 ( quizوعمل اختبار سريع ) .2

 النشاطات الصفية                                       .3

 

 

 



 

 مهارات التفكير -ج

 مراعاة تطبيق المبادئ األخالقية في جمع العينات المختلفة من المريض.  -1ج

المة المريض أن تكون بالمقام األول وذلك من خالل التأكد من أنواع العينات المرضية والمحافظة االخذ بنظر االعتبارس 2ج 

 عليها لحين أجراء األختبارات المناسبة وتشخيص المسبب المرضي ومعرفة نوع العالج المناسب لكل حالة مرضية. 

ضى لضمان التشخيص الدقيق ووصف العالج محاولة عدم الوقوع في الخطأ وعدم الخلط بين العينات الخاصة بالمر -3ج

 المناسب لكل حالة. 

 معرفه أن المريض والحالة الصحية التي يمر بها هي حالة خاصة الينبغي لألخرين معرفتها وتداولها بينهم. -4ج

  متابعة الحالة المرضية من خالل أجراء أختبارات المتابعة لضمان سالمة المريض. -5ج

 لتعلم طرائق التعليم وا    

 المناقشة الصفية .1

 طرح االسئلة  .2

 التقارير االلكترونية .3

 الواجبات  .4

 

 

 طرائق التقييم    

 عمل امتحانات شهرية ونصف شهرية للمادة النظرية والعملية  .1

 ( quizوعمل اختبار سريع ) .2

 النشاطات الصفية                                       .3

 

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

 اكتسب الطالب للمهارات العامة من خالل الممارسة العملية لجمع العينات المرضية وطرق التعامل معها. -1د  

اك في الدورات تطوير الذات من خالل األطالع على آخر المستجدات في حقل األختصاص والمساهمة واألشتر -2د  

 التدريبية والمحاضرات والندوات العلمية المعدة لهذا الغرض.

العمل بروح الفريق الواحد مع االخرين لضمان مواجهة الصعوبات والمشكالت التي قد تواجههم في الجانب العملي  -3د   

 التطبيقي وتالقح األفكار والخروج بأراء علمية سديدة.



 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة اعاتالس األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

فهم المبادئ الفسيولوجية،  4 1

والتراكيب التشريحية 

والكيمياء الحيوية 

والخصائص الوراثية 

 لللكائنات الحية الدقيقة

* مقدمة وتطور علم 

األحياء الدقيقة التاريخي. 

تصنيف الكائنات الحية 

 الدقيقة

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

 

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

2 4 

معرفة الطالب بالمتطلبات 

الفسلجية والغذائية لتلك 

 األحياء 

* المتطلبات الغذائية 

 اللبكتيري

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

تحضير الوسط 

 الزرعي

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

3 4 

معرفة طرق التعقيم 

 والتطهير المختلفة 
 * التعقيم والتطهير

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

تطبيق طرق 

 تعقيم

االمتحان 

 النظري.

 ن العملياالمتحا

 األنشطة الصفية

4 4 

يتمكن الطالب من معرفته 

الخصائص المظهرية 

 والتراكيب الداخلية

 تشخيصها للبكتريا و

 * البكتيريا موجبة الجرام

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

5 4 

طالب من معرفته يتمكن ال

الخصائص المظهرية 

 والتراكيب الداخلية

 تشخيصهاللبكتريا و

 سالبةالبكتيريا المكوره  *

 الجرام

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

6 4 

يتمكن الطالب من معرفته 

ية الخصائص المظهر

 والتراكيب الداخلية

 تشخيصهاللبكتريا و

 عصية

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

7 4 
معرفة الطالب لألصابات 

واألمراض التي يمكن أن 

تسببها تلك األحياء 

المحهرية وبالتالي التعرف 

ية منع حدوث تلك على كيف

 األمراض أو الحد منها

مايكوبكتريا )األمراض  *

، الخصائص الهامة ، 

االنتقال ، التسبب في 

المرض ، االكتشاف 

السريري ، التشخيص 

 والعالج(

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

معرفة الطالب لألصابات  4 8

واألمراض التي يمكن أن 

تسببها تلك األحياء 

بكتريا اإلشريكية القولونية 

وكليبسيال والزائفة 

)األمراض ، الخصائص 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي



المحهرية وبالتالي التعرف 

على كيفية منع حدوث تلك 

 األمراض أو الحد منها

الهامة ، االنتقال ، التسبب 

في المرض ، االكتشاف 

، التشخيص  السريري

 والعالج(

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

 األنشطة الصفية

9 4 

معرفة الطالب لألصابات 

واألمراض التي يمكن أن 

تسببها تلك األحياء 

المحهرية وبالتالي التعرف 

على كيفية منع حدوث تلك 

 و الحد منهااألمراض أ

بكتريا المتقلبة وضمة 

الكوليرا والجرثومة 

)األمراض الملوية البوابية 

، الخصائص الهامة ، 

االنتقال ، التسبب في 

المرض ، االكتشاف 

السريري ، التشخيص 

 والعالج(

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 ياالمتحان العمل

 األنشطة الصفية

16 4 

معرفة الطالب لألصابات 

واألمراض التي يمكن أن 

تسببها تلك األحياء 

المحهرية وبالتالي التعرف 

على كيفية منع حدوث تلك 

 األمراض أو الحد منها

السالمونيال ، الشيغيال ،  *

البورديليال ، الباستوريال 

 )األمراض ،

الخصائص الهامة ، 

في واالنتقال ، والتسبب 

المرض ، والنتائج 

 السريرية ، والتشخيص و

 عالج(

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

تشخيص 

 مختبري

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 

معرفة الطالب لألصابات  4 11

واألمراض التي يمكن أن 

تسببها تلك األحياء 

المحهرية وبالتالي التعرف 

على كيفية منع حدوث تلك 

 األمراض أو الحد منها

الفطريات الشعاعية  *

 والميكروبات ذات الصلة

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

12 4 

التعرف على وسائل 

دفاعات الجسم ضد هذه 

 األحياء المجهرية

 

 عةمقدمة في علم المنا *

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

 فحص الحساسية

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

13 4 

التعرف على وسائل 

دفاعات الجسم ضد هذه 

 األحياء المجهرية 

آليات مضيفة محددة  *

 للدفاع

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

 فحص الحساسية

تحان االم

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

التعرف على وسائل  4 14

دفاعات الجسم ضد هذه 

األحياء المجهرية وأنواع 

الخاليا التي تساهم في 

 القضاء عليها 

مناعة الجسم المضاد  *

 )الخلطية(

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

 فحص الحساسية

االمتحان 

 النظري.

 تحان العملياالم

 األنشطة الصفية

15 4 

التعرف على الجهاز 

 المناعي لألنسان ودراسته

 فرط الحساسية *

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

مختبر المهارات 

 التمريضية

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية
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 القراءات المطلوبة :

 ساسية النصوص األ 

 كتب المقرر 

      أخرى 

Reference Books 

 1. Richard A. Harvey, Pamela C. Champe & Bruce D. 

Fisher 2007: Lippincott’s Illustrated Reviews: 

Microbiology, 2nd edition. Lippincott Williams & 

Wilkins co. USA. 

 

2. Katherine N. Ward, A. Christine McCartney & Bishan 

Thakker 2009: Notes On Medical Microbiology, 2nd 

edition. Churchill Livingstone Elservier. UK. 

3. Marjorie Kelly Cowan & Kathleen Park Talaro 2006: 

Art Notebook “Microbilogy”, 1st edition. The McGraw-

Hill Companies Inc., USA. 

 

4. Morello, Mizer & Granato 2006: Laboratory manual 

and Workbook in Microbiology “Application to patient 

care”, Eighth edition. The McGraw-Hill Companies Inc., 

USA. 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 

 

) وتشمل على سبيل المثال الخدمات االجتماعية 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 



علم االدویة 1



موذج وصف المقررن

وصف المقرر

كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

قسم التمريض  ي الجامعي / المركزالقسم  .2

1علم االدوية  اسم / رمز المقرر .3

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

اسبوعي )نظري( أشكال الحضور المتاحة .5

فصلي الفصل / السنة .6

أسبوع  15ساعة لكل أسبوع لمدة  2 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

2221-6-14 هذا الوصفتاريخ إعداد  .8

أهداف المقرر .9

التفرقة والمعرفة بين اشكال العالج  .1

ة اآلثار الجانبي ، مثل آلية العملدوية لمتعلقة أنواع مختلفة من االفهم المعلومات األساسية ا -2

 عطاء وطرق اإل

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

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

د من المتاحة. والبالتعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.



في إعطاء األدوية عن طريق  الممرض عاتق  المسؤولية التي تقع على  . التعرف على33

 العملية العالجية.

 

 الحياة أنواع مختلفة من العالج الدوائي عبر  التميز بين  -4

 كيفية استخدام االدوية حسب الجزء المصاب والعمر والجنس والوزن.-5

 

 التعرف على األدوية التي تعمل على األمراض الشائعة. .6

 

 

 

 والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم  .12

 المعرفة والفهم -أ

 تعرف على أنواع مختلفة من العالج الدوائي عبر مدى الحياة.    -1أ

 تحديد المبادئ األساسية في إعطاء األدوية. - -2أ

 التعرف على األدوية التي تعمل على األمراض الشائعة ..   -3أ

  

 المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 التفسير – 1ب

 التحليل  – 2ب

 التقيم  – 3ب

 التفسير     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

،أفالم تعليميةالمحاضرة ، التطبيق المختبري العملي ، سمنارات   

 

 

 

 طرائق التقييم

االختبارات الشفهية ،االختبارات التحريرية ، التقيم اليومي ،االمتحانات الفصلية ، االمتحانات 

 النهائية ،التقارير
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 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

 أخرى 

 اساسيات علم االدوية

 كتاب  االدوية المستخدمة في التخدير والعناية المركزة

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

العمل والدوريات المثال ورش 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

 المكتبة االفتراضية-

 المكتبة الطبية العربية-

 المكتبة االلكترونية –

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 
 

 مهارات التفكير -ج

 التعاون مع زمالئه في فهم اي موضوع -1ج

 يحب الدرس ويواضب الحضور الى درس الدوائيات -2ج

 يتفاعل مع مادة الدوائيات -3ج

 يمتنع عن مقاطعة زمالئه اثناء المناقشة ألي موضوع   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 زيارات ميدانية للمستشفيات    -1

 تعليميةعرض افالم     -2

 التدرب الصيفي    -3

 

 طرائق التقييم

 االختبارات الشفوية    -1

 االختبارات التحريرية-2

 الممارسات العملية واداء التجارب-3

 

المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 الشخصي (.

 مهارت القيادة   -1د

 

 مهارت االصغاء -2د

 

 تعلم مهارات جديده  -3د
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مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم

طريقة 

 التقييم

1+2 

 

فهم  نظري4

 المحاضره
Introduction, general 

aspects of 

pharmacology, principle 

of drug administration 

pharmacokinetic, 

principles in the use of 

drugs 

االمتحان  المحاضره

 القصير

3+4 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Drug metabolism and 

excretion. 

االمتحان  المحاضره

 القصير

5+6 4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Drug action on 

cardiovascular system. 

االمتحان  المحاضره

 القصير

7+8 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره

Drug effects on 

respiratory system parts 

and diseases of 

respiratory system. 

Expectorant , 

broncholdilator, 

antitussive. 

االمتحان  المحاضره

 القصير

9+12 4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Drugs action on 

digestive system. Parts 

and diseases of digestive 

system. Drugs act on 

higher part of digestive 

system. Drugs act on 

lower part of digestive 

system. 

االمتحان  المحاضره

 القصير

11+12 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Drugs acting on urinary 

system diuretics, 

antidiuretic, urinary 

antiseptic. 

االمتحان  المحاضره

 القصير

13+14 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره

Blood dysfunctions, 

drugs affecting blood 

االمتحان  المحاضره

 القصير



والتدريب المهني والدراسات الميدانية 

) 

 

 القبول .11

  المتطلبات السابقة

  الطلبةأقل عدد من 

  أكبر عدد من الطلبة

 

platelet inhibitors , 

anticoagulant, treatment 

of bleeding , anti anemic 

drugs. 

 

 

 

 

15+16 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Hormones, 

classification, insulin, 

glucagon  hypoglycemic 

agent, adrenal steriods. 

االمتحان  المحاضره

 القصير



حاسوب 3





  



 



تمریض البالغین(2)



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

  تمريض البالغين   القسم الجامعي / المركز .2

 (2تمريض البالغين) اسم / رمز المقرر .3

 جزء من متطلبات درجة البكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها .4

 الوقت كامل  أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الثانية / الكورس الثاني  الفصل / السنة .6

 ساعة في االسبوع العملي  15ساعات في االسبوع نظري  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 25/66/2621 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .من جمتمع املرضى خمتارة  لصحة يف جمموعةتعزيز واحلفاظ على االيف  يةخالت التمريضاتدالحتديد عوامل اخلطر و • 

 .لتمريضية واستخدام البدائل يف اولويات معاجلة املرض للتخصصات ا بني احلالة املرضية الفسلجية ربط لا• 

 . املختارة والانتائج ومسؤوليات التمريض يةجراءات التةخيصالعلى أسس علمية ألداء إاناشةة امل• 

 

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

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم .16

 المعرفة والفهم  -أ
 تعريف التشخيص التمريضي  -1أ

 فهم وتطوير التاخالت التمريضية  -2أ

 شرح اهداف العناية التمريضية  -3أ
 فهم دور التمريض واداءه -4أ
  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب على التشخيص التمريضي ومهاراته  – 1ب

  ات التمريضية والمهارات التي تخص الحاالت الباطنية والجراحية التدريب على االجراء  - 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  لوح ذكي ذكي 
  ملصقات 
  .مختبر المهارات 
  محاضرة 
 برهنة 
 مجموعة صغيرة 

 

 طرائق التقييم      

  االمتحانات النظري 
  االمتحانات العملي 

 مهارات التفكير -ج

 . ترجمة-1ج

 ل. تحلي2ج 

 . تقييم3ج 

  . تفسير 4ج 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 االستجواب• 

 مناقشة الفصل• 

 الواجبات الكتابية والتقرير والتقييم

 

 طرائق التقييم    



االمتحان النظري.• 

إمتحان عملي. •

دراسة الحالة   

بلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقا -د 

 . مهارات التحقيق1د

 . مهرات األصغاء2د 

. تعلم مهارات جديدة3د 

  . مهارات القيادة4د 
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Assessment 

Method 

Teachin
g 

Method

Unit/Module or 

Topic Title 
ILOsHoursWeek

Theoretical exam

 practical exam 

Lecture

Case 

discussion 

case report 

Introduction to nursing 

adult II.

 Assessment and

diagnostic test

Intracranial pressure

Nursing 

management 

of patients 

with nervous 

system 

disorder

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs

1

Theoretical exam

 practical exam 

Lecture

Case 

discussion 

case report

 Brain tumor

 Meningitis

 Brain abscess.

Epilepsy

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs

2

Theoretical exam

 practical exam 

Lecture

Case 

discussion 

case report

 Assessment and

diagnostic test

 Cardinal signs

and symptoms

 

Nursing 

management 

of patients 

with Renal 

disorders

3hrs 

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs

3

Theoretical exam

 practical exam 

Lecture

Case 

discussion 

case report

 Urinary tract

infection

 Renal stone

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs

4

Theoretical exam

 practical exam 

Lecture

Case 

discussion 

case report

 Prostatic

hyperplasia

 End stage of

renal failure

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs
5

Theoretical exam

 practical exam 

Lecture

Case 

discussion 

case report

 Assessment and

diagnostic test

 Osteomylitis

Nursing 

management 

of  

patients with 

Musculoskel

etal disorders

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs6

Theoretical exam

 practical exam 

Lecture

Case 

discussion 

case report

 Osteoporosis

 Arthritis

 Joint

replacement

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs
7

Theoretical exam

 practical exam 

Lecture

Case 

discussion 

case report

 Assessment and

signs and

symptoms and

diagnostic test

 Acquired

disease:  Martial

disease ( stenosis

Nursing 

management 

of patients 

with 

Cardiovascul

ar disorders

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs8



 
 
 
 
 
 
 
 

and 

regurgitation)  

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 Congenital heart 

disease (ASD 

,VSD and 

tirtrology of 

fallut ) 

Cardiac catheterization 

 

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs 9 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 Anatomy and 

physiology  

 Assessment 

intugementary 

system  

Nursing 

management 

of  patients 

with 

Intugementar

y disorders 

 

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs 10 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 Dermatitis  

 Autoimmune  

disease 

 

 

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs 

11 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 . Sinusitis  

 Tonsillitis  

 

Nursing 

management 

of patients 

with Eye, 

Nose and 

Throat (ENT 

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs 
12 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 Otitis media 

Ca larynx 
 

 

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs 

13 

Theoretical exam 

 practical exam 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 Assessment and 

diagnostic test 

 

Nursing 

management 

of patients 

with 

ophthalmic 

disorders. 

 

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs 14 

Theoretical exam 

 practical exam 

 

Lecture 

Case 

discussion 

case report 

 Cataract  

Gulcoma  

Theory 

3hrs 

clinic 

8hrs 

15 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 Brunner, L. and Suddarth D., Textbook of 

Medical- Surgical Nursing 8th ed., New York, 

Lippincott Co., 2012. 

 Smeltzer , S. et.al, Textbook of Medical-Surgical 

Nursing, 10th ed., New York, Lippincott 

Williams and Wilkins, 2004. 

 Lewis S., Heitkemper M., et al., Medical-surgical 

of Nursing , assessment and Management of 

Clinical Problems,. 7th ed. Mosby Co, 2007. 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 العروض التقدميية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

 التهيئة للمواضيع قبل الدخول الى الصفوف  ابقةالمتطلبات الس

 56 أقل عدد من الطلبة 

 76 أكبر عدد من الطلبة 

 



علم االحیاء المجھریة 
للممرضین (2)



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 القسم الجامعي / المركز .2
 التمريض 

 اسم / رمز المقرر .3
 (2علم االحياء المجهرية للممرضين )

 جزء من متطلبات درجة البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 )محاضرات الكتروني(، العملي ) حضوري والكتروني( النظري أشكال الحضور المتاحة .5

 الثاني/ الفصل  الثانيةالسنة الدراسية ا الفصل / السنة .6

 ساعة 66 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 0212/  6/ 22 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

ة )الطفيليات، االحياء المجهرية المسببة لعدوى أن يكون على معرفة شاملة بنوع وتركيب الكائنات الحية المجهرية الدقيق .1

 المستشفيات والفطريات المرضية(.

 معرفة الكائنات المجهرية الممرضة وتصنيفها وتركيبها الدقيق  .2

 التعرف على كيفية استخدام المجهر وتشخيص الطفيليات المرضية.  .3

 االنسان. كيفية الوقاية من الكائنات المجهرية الممرضة وطرق انتقالها الى .4

التعرف على األنواع المختلفة من الطفيليات وطرق التفريق بينها وكذلك األمراض واالصابات التي تسببها لألنسان  .5

 وكيف تشخيصها وعالجها.

طرق انتقالها  nosocomial infectionالتعرف على االحياء المجهرية المسببة للعدوى المكتسبة من المستشفيات  .6

 هاوكيفية السيطرة علي

 

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

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان 

 والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. المتاحة.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .16

 المعرفة والفهم  -أ

 معرفة الطالب لألنواع المختلفة من األحياء المجهرية والتصنيف العلمي المتبع لهذة األحياء المحهرية.  -1أ  

المختلفة التي قد تعيش فيها تلك معرفة الطالب بالمتطلبات الفسلجية والغذائية لتلك األحياء إضافة الى البيئات  -2أ  

 األحياء المجهرية.

 التعرف على دورة الحياة وطرق تكاثر وأنتقال األحياء المجهرية والظروف المثلى لمعيشتها.  -3أ  

معرفة الطالب لألصابات واألمراض التي يمكن أن تسببها تلك األحياء المحهرية وبالتالي التعرف على كيفية منع  -4أ

 ألمراض أو الحد منها.حدوث تلك ا

 التعرف على االحياء المجهرية المسببة لعدوى المستشفيات وكيفية السيطرة عليها والحد من انتشارها -5أ 

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يتمكن الطالب من أستخدام المجهر الضوئي في مشاهدة األحياء المجهرية وتشخيصها. -1ب

 حياء المجهرية الممرضة. يتمكن الطالب تشخيص اال  -2ب

يتمكن الطالب من التفريق بين األنواع المختلفة المجهرية وذلك من خالل معرفته بالخصائص    المظهرية  -3ب 

 والتراكيب الداخلية لها، إذ يتمكن بذلك تشخيصها وتحديد نوعها العلمي.

مختلفة وكيفية تجنب االصابة بهذه       يتمكن الطالب من تشخيص االحياء المجهرية المسببة لالمراض ال  -4ب  

 الممرضات عن طريق معرفة طرق االنتقال لها 

 تجنب االصابة عن طريق االبتعاد عن تناول االغذية الملوثة . -5ب   

 طرائق التعليم والتعلم      

لمجهرية وطرق تصنيفها وأنواعها طريقة القاء المحاضرة مع استخدام البوربوينت واالفالم التوضيحية المتعلقة باالحياء ا-1

 المختلفة.

المناقشة المستمرة من خالل طرح األسئلة واألجوبة داخل القاعة وتحفيز الطالب على التفكير الذاتي وبالتالي على التعلم  -2

 الذاتي.  

وة والضعف فيها لتحقيق المطالبة بكتابة التقارير العلمية في األختصاص ومناقشة تلك التقارير واألشارة الى مواطن الق -3

 الغاية المرجوة منها.

أستخدام الوسائل التعليمية المخلتقة كالسبورة الذكية والداتا شو واألفالم والصور العلمية التي تقرب المادة الى أذهان  -4

 الطلبة.  

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 عمل امتحانات شهرية ونصف شهرية للمادة النظرية والعملية  .1

 ( quizختبار سريع )وعمل ا .2

 النشاطات الصفية                                       .3

 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 مراعاة تطبيق المبادئ األخالقية في جمع العينات المختلفة من المريض.  -1ج

ينات المرضية والمحافظة االخذ بنظر االعتبارسالمة المريض أن تكون بالمقام األول وذلك من خالل التأكد من أنواع الع 2ج 

 عليها لحين أجراء األختبارات المناسبة وتشخيص المسبب المرضي ومعرفة نوع العالج المناسب لكل حالة مرضية. 

محاولة عدم الوقوع في الخطأ وعدم الخلط بين العينات الخاصة بالمرضى لضمان التشخيص الدقيق ووصف العالج  -3ج

 المناسب لكل حالة. 

 ن المريض والحالة الصحية التي يمر بها هي حالة خاصة الينبغي لألخرين معرفتها وتداولها بينهم.معرفه أ -4ج

  متابعة الحالة المرضية من خالل أجراء أختبارات المتابعة لضمان سالمة المريض. -5ج



 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة الصفية .1

 طرح االسئلة  .2

 التقارير االلكترونية .3

  الواجبات .4

 

 

 طرائق التقييم    

 عمل امتحانات شهرية ونصف شهرية للمادة النظرية والعملية  .1

 ( quizوعمل اختبار سريع ) .2

 النشاطات الصفية                                       .3

 

 ي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخص -د 

 اكتسب الطالب للمهارات العامة من خالل الممارسة العملية لجمع العينات المرضية وطرق التعامل معها. -1د  

تطوير الذات من خالل األطالع على آخر المستجدات في حقل األختصاص والمساهمة واألشتراك في الدورات  -2د  

 غرض.التدريبية والمحاضرات والندوات العلمية المعدة لهذا ال

العمل بروح الفريق الواحد مع االخرين لضمان مواجهة الصعوبات والمشكالت التي قد تواجههم في الجانب العملي  -3د   

 التطبيقي وتالقح األفكار والخروج بأراء علمية سديدة.



 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم لتعليمطريقة ا

1 4 

 الطفيليات وتصنيفها انواعفهم 

 * مقدمة في علم الطفيليات

البروتوزوا والسوط * 

 تصنيف الطفيليات البشرية

هستوليتيكا و  إنتاميبا 

 القولونية

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

 

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

2 4 

الفروقات الطفيليات و انواعفهم 

 الشكلية والتشخيصية

 *Entamoeba 

histolytica  ،

Entamoeba coli 

Giardia lamblia Atrial 

flagellates 

 المشعرات المهبلية

* سوط األمعاء الجيارديا 

اللمبلية وانواع 

 التريكوموناس

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

تحضير الوسط 

 عيالزر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

3 4 

الطفيليات والفروقات  انواعفهم 

 الشكلية والتشخيصية

* سوطيات األنسجة انواع 

الليشمانيا النسيجية  النيابة. 

سواطيات الدم واألنسجة 

الليشمانيا النيابة 

Trepanosoma spp)). 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 ونيةالكتر

تطبيق طرق 

 تعقيم

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

4 4 

الطفيليات  دورة الحياه فهم 

 والفروقات الشكلية والتشخيصية

 وطرق الوقاية والعالج

-*  البوغيات تشمل 

Plasmodium Spps 

Toxoplasmas gondii 

* فئة طفيليات المالريا  

 وداء القطط

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

5 4 

 معرفة انواع ديدان طفيلية و

والفروقات الشكلية دورة  حياتها 

والتشخيصية وطرق الوقاية 

 والعالج

 الشريطية* الديدان الطفيلية 

فئة  -الديدان الطفيلية

cestoda Taenia 

solium  ،T. Saginata  ،

Echinococcus 

granulosus 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

6 4 

 معرفة انواع ديدان طفيلية و

دورة  حياتها والفروقات الشكلية 

والتشخيصية وطرق الوقاية 

 والعالج

ديدان  -2دان المثقبيةدي-1

 خيطية

Fasciola hepatica 

 وانواع البلهارزية

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

7 4 

خصائص الفايروسات معرفة 

 وتركيبها

الخصائص العامة 

 للفيروسات

 

 السبورة البيضاء

 بوستراتال

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية
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8 4 

معرفة الطالب لألصابات 

واألمراض التي يمكن أن تسببها 

  الفيروسات

طرق العدوى الفيروسية 

المستمرة للعدوى الفيروسية 

فحص البول • اإلنسان  في

 والبراز

 

 السبورة البيضاء

 لبوستراتا

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

9 4 

معرفة الطالب لألصابات 

واألمراض التي يمكن أن تسببها 

 الفيروسات وطرق تكاثرها

فيروسات الحصبة والنكاف 

والحصبة األلمانية. * اختبار 

مصلي لتشخيص داء 

 المقوسات

 

 ة البيضاءالسبور

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

16 4 

معرفة الطالب لألصابات 

واألمراض التي يمكن أن تسببها 

 الفيروسات وطرق تكاثرها

 

اإليدز وفيروسات الروتا 

وفيروسات السرطان 

البشري * اختبار مصلي 

حمى الروماتويد للكشف عن 

 طقم اختبار الالتكس  -

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

تشخيص 

 مختبري

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 

11 4 

ات معرفة الطالب لألصاب

يسببها واألمراض التي يمكن أن 

 فايروس التهاب الكبد الوبائي 

 Cو  Bو  A* التهاب الكبد 

و  D * Widalو 

Brucellatest  اختبار(

 مصلي(

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

فحص باستخدام 

 المجهر

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

12 4 

  علم الفطريات التعرف على 

 

* مقدمة في علم الفطريات 

* علم الفطريات 

)المبيضات( )التشخيص 

 المختبري(

 

 السبورة البيضاء

 بوستراتال

محاضرة 

 الكترونية

 فحص الحساسية

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

13 4 

معرفة الطالب لألصابات 

واألمراض التي يمكن أن تسببها 

 وطرق تكاثرها الفطريات

* تصنيف االلتهابات 

اختبار تفاعل الفطرية * 

 البلمرة المتسلسل واالليزا

 

 السبورة البيضاء

 راتالبوست

محاضرة 

 الكترونية

 فحص الحساسية

االمتحان 

 النظري.

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

14 4 

العدوى المكتسبة  التعرف على 

 ياتالمستشف من

مقدمة عن العدوى المكتسبة 

في المستشفى )عدوى 

 المستشفيات(

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

 فحص الحساسية

االمتحان 

 ي.النظر

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية

15 4 

العدوى  انواع التعرف على 

 المكتسبة من المستشفيات

 ومشاكلها على الصحة

 فصل* مراجعة 

الكائنات الدقيقة تسبب 

 المستشفى

 مشاكل العدوى المكتسبة

 

 السبورة البيضاء

 البوسترات

محاضرة 

 الكترونية

مختبر المهارات 

 التمريضية

االمتحان 

 ي.النظر

 االمتحان العملي

 األنشطة الصفية



 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 
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Fisher 2007: Lippincott’s Illustrated Reviews: 

Microbiology, 2nd edition. Lippincott Williams & 
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2. Katherine N. Ward, A. Christine McCartney & Bishan 

Thakker 2009: Notes On Medical Microbiology, 2nd 
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3. Marjorie Kelly Cowan & Kathleen Park Talaro 2006: 

Art Notebook “Microbilogy”, 1st edition. The McGraw-
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4. Morello, Mizer & Granato 2006: Laboratory manual 

and Workbook in Microbiology “Application to patient 
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  المتطلبات السابقة
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 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 تقنيات التخدير والعناية المركزه ي الجامعي / المركزالقسم  .2

 دوائيات اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4
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 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

د من المتاحة. والبالتعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 التعرف على التمثيل  االيضي لألدوية وكيفية طرح السموم خارج الجسم -7
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم -أ

 يعرف الدوائيات وكيفية حركية الدواء   -1أ

 المركزةيفهم ادوية التخدير والناية - -2أ

 يشرح كيفية عمل االدوية المستخدمة قبل التخدير  -3أ

 يقيم كيفية التمييز بين الدواء الصحي واالدوية السامة- -4أ

 يشرح كيفية اعطاء االدوية  -5أ

 يفهم كيفية عمل الدواء وايض الدواء وطرح الدواء خارج الجسم   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 التخدير والعناية المركزةيعطي ادوية - 1ب

 يحضر ادوية التخدير والعناية المركزة  - 2ب

 يعطي المحاليل الوريدية – 3ب

 معرفه التطورات التى تحدث على االدوية     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

,أفالم تعليميةالمحاضرة , التطبيق المختبري العملي , سمنارات   

 

 

 

 طرائق التقييم

الشفهية ,االختبارات التحريرية , التقيم اليومي ,االمتحانات الفصلية , االمتحانات االختبارات 

 النهائية ,التقارير

 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 التعاون مع زمالئه في فهم اي موضوع -1ج

 يحب الدرس ويواضب الحضور الى درس الدوائيات -2ج

 يتفاعل مع مادة الدوائيات -3ج

 زمالئه اثناء المناقشة ألي موضوعيمتنع عن مقاطعة    -4ج

 



مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم

طريقة 

 التقييم

1+2 

 

فهم  نظري4

 المحاضره
Introduction, general 

aspects of 

pharmacology, principle 

of drug administration 

pharmacokinetic, 

principles in the use of 

drugs 

االمتحان  المحاضره

 القصير

3+4 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Drug metabolism and 

excretion. 

االمتحان  المحاضره

 القصير

5+6 4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Drug action on 

cardiovascular system. 

االمتحان  المحاضره

 القصير

 طرائق التعليم والتعلم

 زيارات ميدانية للمستشفيات    -1

 عرض افالم تعليمية    -2

 التدرب الصيفي    -3

 

 طرائق التقييم

 االختبارات الشفوية    -1

 االختبارات التحريرية-2

 الممارسات العملية واداء التجارب-3

 

والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور المهارات  العامة  -د 

 الشخصي (.

 يستخدم االدوية في التجارب المختبرية لمعرفة فعاليتها واعراضها الجانبية  -1د

 

 يشرح الجرذ المختبري لمعرفة كيفية عمل ادوية المقوية لعضلة القلب-2د

 

 اء عن طريق االدراريفحص عينة االدرار لمعرفة كيفية طرح الدو-3د

 

يقيس الجرعة المناسبة لحدوث عملية التخدير حسب وزن الجسم على الحيوانات  -4د

 المختبرية

 



7+8 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره

Drug effects on 

respiratory system parts 

and diseases of 

respiratory system. 

Expectorant , 

broncholdilator, 

antitussive. 

االمتحان  المحاضره

 القصير

9+11 4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Drugs action on 

digestive system. Parts 

and diseases of digestive 

system. Drugs act on 

higher part of digestive 

system. Drugs act on 

lower part of digestive 

system. 

االمتحان  المحاضره

 القصير

11+12 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Drugs acting on urinary 

system diuretics, 

antidiuretic, urinary 

antiseptic. 

االمتحان  المحاضره

 القصير

13+14 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره

Blood dysfunctions, 

drugs affecting blood 

platelet inhibitors , 

anticoagulant, treatment 

of bleeding , anti anemic 

drugs. 

 

 

 

 

االمتحان  المحاضره

 القصير

15+16 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Hormones, 

classification, insulin, 

glucagon  hypoglycemic 

agent, adrenal steriods. 

االمتحان  المحاضره

 القصير

17+18 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Antimicrobial drug, 

classification. 

االمتحان  المحاضره

 القصير



19+21 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Antibacterial agents, 

antifungal agents, 

antiviral 

االمتحان  المحاضره

 القصير

21_22 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Drug action of nervous 

system. General aspects 

of neuropharmacology. 

االمتحان  المحاضره

 القصير

23+24 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره
Skeletal muscle 

relaxants. 

االمتحان  المحاضره

 القصير

25+26 

 

4 

 نظري

فهم 

 المحاضره

Local anaesthetics. 

General anaesthetics. 

االمتحان  المحاضره

 القصير
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 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

 أخرى 

 اساسيات علم االدوية

 والعناية المركزةكتاب  االدوية المستخدمة في التخدير 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

 المكتبة االفتراضية-

 المكتبة الطبية العربية-

 المكتبة االلكترونية –

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

والدراسات الميدانية والتدريب المهني 

) 

 

 

 القبول .11

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة

  أكبر عدد من الطلبة

 



حاسوب 4



 

  



 

  



 



علم فسلجھ االمراض



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة كلية مدينة العلم المؤسسة التعليمية .1

 التمريض  القسم الجامعي / المركز .2

 االمراض فسلجهعلم  اسم / رمز المقرر .3

 الطب الداخلي, الجراحة العامة¸الفسلجة, علم االمراض البرامج التي يدخل فيها .4

 ات الكترونيةمحاضر أشكال الحضور المتاحة .5

 2221-2222 الفصل / السنة .6

 ساعة 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 12/6/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9
 

 التعرف على التغيريات اليت حتدث  يف وظائف االنسجة واالعضاء يف حالة املرض -1

 يةالتعرف على اهم االعراض السريرية الناتجة من االصابات المرض -2

 .اإلملام بكيفية سري املرض يف اجلسم -3

ربط العالمات واالعراض السريرية املرافقة للمرض مع التغيريات اليت حتدث يف الوظائف على مستوى اخللية  -4

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

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 واالنسجة واالعضاء.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 المعرفة والفهم  -أ
 اسبابها معرفة الطالب باالمراض و -1أ  -1أ

 التعرف على االليات الدفاعية التي يمتلكها الجسم للدفاع عن نفسه في حاالت التعرض للمرض. -2أ  

التعرف على كيفية ربط التغييرات التي تحدث في وظائف االعضاء في حالة المرض باالعراض  -3أ  

 السيريرية التي تظهر على المريض. 

  هاز من اجهزة الجسمالتعرف على االمراض الشائعة لكل ج -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج 
 

 يتمكن الطالب من التمييز بين الحاالت المرضية الشائعة. -1ب     
ادراك الطالب للتغييرات التي تحدث في الجسم والذي تؤدي بالطبيب الى استخدام عالج معين   -2ب

 دون اخر. 
 كين الطالب من معرفة مداخالت الحاالت المرضية الشائعة وكيفية التعامل معها.تم -3ب
 
 
   

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرة مع استخدام البوربوينت.-

المناقشة المستمرة من خالل طرح األسئلة واألجوبة داخل القاعة وتحفيز الطالب على التفكير الذاتي  -2

 على التعلم الذاتي.   وبالتالي

طرح اسئلة أثناء المحاضرة والمطالبة بالبحث عن اجوبتها من المصادر المختلفة )كتب, انترنيت, او  -3

 االستفسار عنها من االساتذة( ثم مناقشتها في المحاضرة الالحقة.

قرب المادة الى أذهان أستخدام الوسائل التعليمية المخلتقة كالسبورة والداتا شو والصور العلمية التي ت -4

 الطلبة. 

 طرائق التقييم      

 عمل اختبارين تحريريين للمادة النظرية 
 بعد  كل محاضرة نظري  (quizعمل اختبار سريع )

                      االلتزام بحضور المحاضرة والتفاعل أثناء المحاضرة         
 مهارات التفكير -ج

 ادئ األخالقية في جمع العينات المختلفة من المريض. مراعاة تطبيق المب -1ج -1ج

االخذ بنظر االعتبارسالمة المريض أن تكون بالمقام األول وذلك من خالل التأكد من أنواع  2ج  

العينات المرضية والمحافظة عليها لحين أجراء األختبارات المناسبة وتشخيص المسبب المرضي 

 مرضية.  ومعرفة نوع العالج المناسب لكل حالة

محاولة عدم الوقوع في الخطأ وعدم الخلط بين العينات الخاصة بالمرضى لضمان التشخيص  -3ج

 الدقيق ووصف العالج المناسب لكل حالة. 



 

معرفه أن المريض والحالة الصحية التي يمر بها هي حالة خاصة الينبغي لألخرين معرفتها  -4ج  

 وتداولها بينهم.

 رضية من خالل أجراء أختبارات المتابعة لضمان سالمة المريض.متابعة الحالة الم -5ج  

  
 -د 

 المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف و التطور الشخصي ( -د

اكتسب الطالب للمهارات العامة من خالل الممارسة العملية لجمع العينات المرضية وطرق  -1د    

 التعامل معها.

األطالع على آخر المستجدات في حقل األختصاص والمساهمة تطوير الذات من خالل  -2د    

 واألشتراك في الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات العلمية المعدة لهذا الغرض.

العمل بروح الفريق الواحد مع االخرين لضمان مواجهة الصعوبات والمشكالت التي قد تواجههم  -د3

  التطبيقي وتالقح األفكار والخروج بأراء علمية سديدة.في الجانب العملي 
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اسبوع 15

( ساعة 2)

اسبوعيا 

للمادة 

النظرية 

 15ولمدة 

اسبوع 

)المجموع 

 ساعة( 32

 افهام المحاضرة
 لم فسلجة االمراضع

Pathophysiology 
for Nurses (I) 

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

شهرية  امتحانات

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

1- 
ساعة  2

 نظري
 افهام المحاضرة

Introduction to 
pathology 

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

2- 
ساعة  2

 نظري
 افهام المحاضرة

Cell adaptation 
and injury 

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

3- 
ساعة  2

 نظري
 افهام المحاضرة

Inflammation 
and infection 

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

4- 
ساعة  2

 نظري
 ام المحاضرةافه

Vascular 
diseases 

pathophysiology 

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

5- 
ساعة  2

 نظري
 افهام المحاضرة

Blood  diseases 
pathophysiology 

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

6- 
ساعة  2

 نظري
 افهام المحاضرة

Cardiac  
diseases 

pathophysiology 

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

7- 
ساعة  2

 نظري
 افهام المحاضرة

Renal diseases 
pathophysiology 

  

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

8- 
ساعة  2

 نظري
 افهام المحاضرة

diseases 
pathophysiology 

Lung  

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Textbooks 
. 
 
 

Reference Books. 
 
1- Kumar V, Cortan R and Robbins S. Basic 

Pathology. Saunders company USA. 
2- Porth Pathophysiology  

3- Human Anatomy 

 وحضور

9- 
ساعة  2

 نظري
 افهام المحاضرة

GIT  diseases 
pathophysiology 

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

12- 
ساعة  2

 نظري
 افهام المحاضرة

Skeletal  
diseases 

pathophysiology 
system  

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

11- 
ساعة  2

 نظري
 افهام المحاضرة

Alteration in 
immune 

response 

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

12- 
ساعة  2

 نظري
 افهام المحاضرة

Disturbances in 
blood flow 

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

13- 
ساعة  2

 نظري
 افهام المحاضرة

Disorders in 
white blood 

cells and 
lymphoid tissue 

 الكتروني

القاء المادة 

 ةالعلمي

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

14- 
ساعة  2

 نظري
 افهام المحاضرة

Genes and 
genetic diseases 

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 نظرية

ونصف شهرية 

 وحضور

15- 
ساعة  2

 نظري
 neoplasia افهام المحاضرة

 الكتروني

القاء المادة 

 العلمية

امتحانات شهرية 

 ريةنظ

ونصف شهرية 

 وحضور



خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  متطلبات

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 القاء حماضرة ضمن تطوير التعليم االلكرتوين، طرق اخلتان احلديثة

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 


