
نامج بكالوريوسالمقررات  توصيف و الخطة الدراسية   التمريض  لبر

 (3المستوى )

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 تمض 232  (1+3)4 مبادئ علم التشريح تمض 231

 تمض 231  (1+3)4 مبادئ علم وظائف األعضاء تمض 232

 تمض 234  (0+4)4 أساسيات التمريض/نظري تمض 233

 تمض 233  (4+0)4 أساسيات التمريض/ مختبر تمض 234

   (0+2)2 علم النفس االجتماعي تمض 235

    18 المجموع

 

 4)المستوى )

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق الساعات اسم المقرر رمز المقرر

  تمض 234تمض + 233 (1+2)3 التقييم الصحي تمض 241

 تمض 243 تمض 234تمض + 233 (0+4)4 نظري 1 صحة البالغين تمريض تمض 242

 تمض 242 تمض 234تمض + 233 (3+0)3 عملي1 تمريض صحة البالغين تمض 243

   (1+2)3 األحياء الدقيقة الطبية طبي241

   (0+2)2 كيمياء حيوية كيم207

   (0+2)2 و بناء المجتمع اإلسالم سلم102

    17 المجموع

 

 5)المستوى )

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 تمض 352 تمض 243+  تمض 242 (0+3)3 نظري 2تمريض صحة البالغين  تمض 351

 تمض 351 تمض 243+  تمض 242 (3+0)3 عملي 2 تمريض صحة البالغين تمض 352

   (0+2)2 اإلنسان وتطورنمو  تمض 353

   (0+2)2 صحيالتثقيف ال تمض 354

   (0+3)3 مبادئ التغذية تمض 355

الجوانب الدوائية في عناية  تمض 356

 المرضى

3(3+0)   

   (0+2)2 التحرير العربي عرب103

    18 المجموع

 

 

 

 

 



 (6المستوى )

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 وحديثيتمريض صحة األم  تمض 361

 لوالدة / نظريا
 تمض 362 تمض 352تمض+ 351 (3+0)3

 وحديثيتمريض صحة األم  تمض 362

 الوالدة / عملي
 تمض 361 تمض 352تمض+ 351 (0+3)3

 تمض 364 تمض 352تمض+ 351 (0+3)3 تمريض صحة األطفال / نظري تمض 363

 تمض 363 تمض 352تمض+ 351 (3+0)3 تمريض صحة األطفال / عملي تمض 364

   (0+3)3 الفسيولوجيا المرضية تمض 365

سس النظام السياسي في أ سلم 104

 اإلسالم
2(2+0)   

    17  المجموع

 

 (7المستوى )

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق الساعات اسم المقرر رمز المقرر

   (0+2)2 اإلسالملنظام االقتصادي في ا سلم 103

تمريض صحة المجتمع /  تمض 471

 نظري

 تمض472 تمض 352تمض+ 351 (3+0)3

تمريض صحة المجتمع /  تمض 472

 عملي

 تمض 471 تمض 352تمض+ 351 (0+3)3

تمريض الصحة العقلية /  تمض 473

 نظري

 تمض 474 تمض 352تمض+ 351 (3+0)3

تمريض الصحة العقلية /  تمض 474

 عملي

 تمض 473 تمض 352تمض+ 351 (0+3)3

ضي أساليب البحث التمري تمض 475

 والتحليل اإلحصائي

3(3+0)   

    17  المجموع

 

 

 (8المستوى )
 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق الساعات اسم المقرر رمز المقرر

  تمض 352تمض+ 351 (3+2)5 تمريض الحاالت الطارئة تمض 481

اإلدارة و القيادة في  تمض 482

 التمريض /نظري
 تمض 483 تمض 352تمض+ 351 (3+0)3

اإلدارة و القيادة في  تمض 483

 التمريض /عملي
 تمض482 تمض 352تمض+ 351 (0+2)2

تكنولوجيا المعلومات في  تمض 484

 التمريض
3(3+0)   

   (0+2)2 التمريض اتجاهات وقضايا تمض 485

الممارسة المبنية على  تمض 486

 البرهان و التفكير الناقد
2(2+0)   

    17 المجموع

إحدى المستشفيات إللزامي )االمتياز( لمدة عام في ظم الطالب/الطالبة في التدريب الداخلي او بعد ذلك ينت

 المعتمدة قبل حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم الطبية التطبيقية في التمريض.



 

 التمريض لبرنامج الدراسية المقررات توصيف

Code & No: NUR 231  :تمض 231الرقم و الرمز 

Course: Principles on Anatomy اسم المقرر: مبادئ علم التشريح 

Credits: 4(3+1+0)  :(0+1+3)4الساعات 
Pre-requisite: BIO 106  :حيا 106متطلب سابق 

Co-requisite: NUR 232 :تمض 232متطلب متزامن 
لجسزم المتتفز  يقدم هذا المقرر فكرة مبسطة عن تشريح الجسم البشري و ذلك عن طريق استعراض أجهززة ا

ومنها الجهاز الهيكفي العضفي, الجهاز الدوري و القفب ,الجهاز التنفسي , الجهاز الهضمي , الجهزاز البزولي و 

التناسفي, الغدد الصماء, الجفد و الجهاز العصبي. و سوف يتم تدعيم الزدر  النرزري لالجا زب العمفزي لتوسزي  

 أفاق الطفبة.

This course introduces human anatomy in an easy way. Topics include; the 
musculoskeletal system, the cardiovascular system, the integumentary system, 
the urinary system, the respiratory system, the digestive system, the endocrine 
system, the reproductive system, and the nervous system. The theoretical part 
will be enhanced through practice in lab. 

 

Code & No: NUR 232 232 تمض: والرمز الرقم 

Course: Principles of Physiology األعضاء وظائف علم مبادئ: المقرر اسم 

Credits: 4(3+1+0)  :(0+1+3)4الساعات 
Pre-requisite: BIO 106  :حيا 106متطلب سابق 

Co-requisite: NUR 231 :تمض 231متطلب متزامن 
المتتففة م  إشارة لبعض التطبيقزا  السزريرية ذا  الصزفة  لجسميتعرض هذا المقرر لمناقشة وظائ  أجهزة ا

لتتصص التمريض. ويشمل ذلك دراسة الدم والدورة الدموية، التنفس، تنريم الشوارد والماء، النرزام البزولي، 

هضم امتصاص الغذاء، الغدد الصماء، العضال  والجهاز العصبي، كما أن المقرر يتعرض الز  ذكزر اثمةفزة 

اض التي تتتل فيها الوظائ  الطبيعية. وسزوف يزتم تزدعيم الزدر  النرزري لالجا زب العمفزي لتوسزي  من اثمر

  أفاق الطفبة.

This course introduces human anatomy in an easy way. Topics include; the 
musculoskeletal system, the cardiovascular system, the integumentary system, 
the urinary system, the respiratory system, the digestive system, the endocrine 
system, the reproductive system, and the nervous system. The theoretical part 
will be enhanced through practice in lab. 

 

 

 

 



Code & no: NUR 233  تمض 233: والرمزالرقم 

Course: Fundamentals of Nursing /Theory اسم المقرر: أساسيات التمريض النظري 

Credits: 4(4+0+0)  :(0+0+4)4الساعات 

Pre-requisite: :متطلب سابق 

Co-requisite: NUR 231+ NRSG 232  :تمض 232تمض+ 231متطلب متزامن 
  التاريتيزة التزي تزرلا مزا لزين هذا المقرر النرزري يهزدف إلز  تزويزد طالزب التمزريض لالمعرفزة و المعفومزا

ماضززي وضاضززر مهنززة التمززريض, ويسززتعرض المقززرر مراضززل التطززور التاريتيززة لمهنززة التمززريض فززي العززالم 

والزوطن العرلزي والممفكزة و العوامزل التزي ألزر  عفز  كزل مرضفزة مزن هزذم المراضزل. مزن رزال  هزذا المقززرر 

و ألرها عف  تطور مهنة التمزريض. و يزتم التركيزز  يتعرف الطالب عف  مفاهيم و  رريا  التمريض المتتففة

كذلك فأن المقرر يناقش  0لشكل أساسي عف  المنهجية التمريضية و تطبيقاتها في الممارسة التمريضية العمفية

مهززارا  التمززريض اثساسززية, التغذيززة , الصززفة و النرافززة , الفركززة , الفمايززة , اثدويززة و ضسززالاتها و طززرق 

 .إعطائها لفمرض 

This theoretical course is designed to provide nursing students with the 
knowledge and information that will combine between the past and recent 
history of nursing. The course focuses on the history of nursing in the world as 
well as the Arab countries and the kingdom. Specific emphasis is placed on the 
stages of the development throughout the history of nursing profession. The 
influence on each of stage of development is emphasized. Throughout the course, 
students will be introduced to variety of concepts and nursing theories .Specific 
emphasis will be placed on the nursing process and its applications in nursing 
practice. The principle of the basic nursing skills, hygiene, nutrition, mobility, 
safety, and medication calculations and administration will be addressed. 

 

Code & No: NUR 234  :تمض 234الرقم و الرمز 

Course: Fundamentals of Nursing/ Clinical اسم المقرر: أساسيات التمريض/ العملي 

Credits: 4(0+4+0)  :(0+4+0)4الساعات 

Pre-requisite: :متطلب سابق 

Co-requisite: NUR 233  :تمض 233متطلب متزامن 
لنرزري و يمةزل الجا زب العمفزي لزر و يركزز المقزرر عفز  هذا المقرر متززامن مز  مقزرر أساسزيا  التمزريض ا

إيضاح المنهجية التمريضية و تطبيقاتها في مهنة التمريض. كما يركز المقرر عف  تطبيق مفزاهيم اتتصزا  و 

التواصل م  المرضز  , الصزفة و النرافزة, التغذيزة , الفركزة , اثمزان و الفمايزة , ضسزالا  اثدويزة و طزرق 

 التدريب دارل المتتبرا  قبل الذهاب إل  المستشفيا . إعطائها من رال 

This course is a co-requisite to the theoretical part of fundamentals of nursing. It 
focuses on exploring the nursing process and its application in nursing practice. 
Students apply the concepts of communication, hygiene, nutrition, mobility, 
safety, and medication calculation and administration in the lab prior to their 
contact with the patients in hospitals. 



 

 Code & No: PSY 235 نفس 235الرقم والرمز: 

 Course: Psycho sociology اسم المقرر: علم النفس االجتماع  

 Credits: 2(0+2+0) )2+0+0) 2الساعات: 

 Pre – requisite :متطلب سابق
امن ز  Co- requisite :متطلب مب 

ي 
ي والظروف الت 

ي السلوك اإلنسان 
 
ي تؤثر ف

هذا المقرر يهدف اىل دراسة العوامل االجتماعية والنفسية الت 
رف الطالب من خالل هذا المقرر تؤدي اىل االضطرابات السلوكية والنفسية واضطراب الشخصية. ويتع

.  عىل نظريات علم النفس االجتماعي   والسلوك والمشاعر والتفكير

This course aimed to study social and psychological factors which affect the human 
behavior and conditions which lead to disturbances in social and psychological 
status. Through this course student will learn about theories of psycho-sociology, 
attitude, thinking and emotions. 

 

Code & No: NUR 241  :تمض 241الرقم و الرمز 

Course:  Health Assessment اسم المقرر: التقييم الصحي 

Credits: 3(2+1+0)  :(0+1+2)3الساعات 

Pre-requisite: NUR 233+ NUR 234  :تمض 234تمض + 233متطلب سابق 
Co-requisite :متطلب متزامن 
هذا المقرر لر شقين  رري وعمفي؛ يهدف الجزء النرزري إلز  تزويزد طفبزة التمزريض لالمعرفزة و المهزارا  

م المقزرر لشزكل الالزمة لتقيم الفالة الجسدية و النفسية لفمرض  من متتفز  الفازا  العمريزة, ضيزك يركزز هزذ

رئيس عف  اثلعاد الجسدية ,النفسية واتجتماعية لفمرض . كما سيعرض المقرر اترتالفا  الطبيعيزة وييزر 

الطبيعية لدى المرض . و يهدف الجزء العمفي من المقرر إلز  تزوفير الفرصزة لطفبزة التمزريض فزي التزدريب 

المرضز  مزن رزال  عمفيزة التأمزل و الجزس و القزرع و عف  أساليب المقالفة و المالضرة, و القيام لتقييم ضالزة 

 اإلصغاء دارل المتتبر و من لم في أماكن الرعاية المتتففة.

This course divided into two parts; the theoretical part is designed to provide 
nursing students with the knowledge and skills needed to assess the physical and 
mental health status of clients with different age groups. Specific attention is 
given to the bio-psychosocial and spiritual dimension of the clients. Normal and 
abnormal variations are also addressed. The practical part of this course aimed at 
providing nursing students with the opportunity to use interview, observation, 
percussion, palpation, inspection, and auscultation in assessing clients in the lab 
and later in health care settings. 

 

Code & No: NUR 242  :تمض 242الرقم و الرمز 

Course:  Adult Health Nursing-1/ Theory نظري/1-اسم المقرر: تمريض صحة البالغين 



Credits: 4(4+0+0)  :(0+0+4)4الساعات 

Pre-requisite: NUR 232+ NUR 233 تمض233+ 232متطلب سابق: تمض 
Co-requisite: NUR 243 تمض 243 :متطلب متزامن 

مقرر النرري إل  تعري  طالب التمريض لدور الممرض المهني في اترتقزاء لمسزتوى الرعايزة يهدف هذا ال

الصززفية  لفمرضزز  البززالغين . يركززز المقززرر عفزز  تقززديم الرعايززة التمريضززية لفمرضزز  الززذين يعززا ون مززن 

يزة التعزرف اعتالت  صفية معينة. كمزا يززود هزذا المقزرر الطفبزة لالمعفومزا  ذا  الصزفة لتقزدم العمزر و كيف

عف  أهم متاوف و اضتياجا  المرض . وكذلك فان المقرر يتعزرض إليضزاح مفزاهيم المنهجيزة التمريضزية , 

 التفكير و النقد و اترتالفا  الةقافية لين المرض .

This theoretical course introduces nursing students to the role of professional 
nurse in the promotion of care among adult clients. It focuses on providing 
nursing Care for adult client experiencing specific health alterations. Students are 
also provided with the relevant Knowledge to the aging process and how to 
examine the main concepts and needs that are related. The nursing process; 
critical thinking concepts and the cultural variations between patients are also 
addressed. 

 

Code & No: NUR 243  :تمض 243الرقم و الرمز 

Course : Adult Health Nursing-1/ Clinical  عملي /1اسم المقرر: تمريض صحة البالغين 
Credits: 3(0+3+0)  :(0+3+0)3الساعات 

Pre-requisite: NUR 234  :تمض 234متطلب سابق 
Co-requisite: NUR241+NUR 242  : تمض242تمض+ 241متطلب متزامن 

 رزري . و يركزز المقزرر عفز  رفز   1ر العمفي هو مقرر متزامن م  مقرر تمريض صفة البالغين هذا المقر

قدرا  طالب التمزريض المعرفيزة و المهاريزة لتمكيزنهم مزن تقزديم الرعايزة التمريضزية عفز  درجزة عاليزة مزن 

فز  أهميزة تطبيزق كمزا يركزز المقزرر ع .الكفاءة لفمرض  البالغين الذين يعا ون من أمراض ضقيقيزة أو مفتمفزة

المنهجيززة التمريضززية لفعنايززة لالمرضزز  مززن ذوي الفززات  الفززادة والمزمنززة فززي أقسززام البززاطني و الجراضززة. 

 وكذلك فإن المقرر يعرض إل  التففية الةقافية لفمرض  و اتعتبارا  اثرالقية و القا و ية.

This clinical course is a co-requisite to the theoretical part of adult heath nursing 
1. The course focuses on improving the knowledge and skills of nursing students 
to enable them providing competent nursing care for adult with actual and 
potential health problems. The course also emphasis the importance of applying 
the nursing process to care for clients with acute and chronic conditions within 
the medical and surgical settings. The cultural, ethical, and legal considerations 
are addressed. 

 

Code & No: MED241  :طبي241الرقم و الرمز 

Course: Medical Microbiology اسم المقرر: األحياء الدقيقة الطبية 

Credits: 3(2+1+0)  :(0+1+2)3الساعات 
Pre-requisite: BIO 106  :حيا 106متطلب سابق 



Co-requisite: :متطلب متزامن 
ضياء الدقيقة الطبيزة التزي تتضزمن المعرفزة صمم هذا المقرر لتزويد الطالب لالمعفوما  اثساسية في عفم اث

لالجراليم والفيروسزا  والطفيفيزا  و الفطريزا  الطبيزة, وتأليراتهزا عفز  صزفة اإل سزان إضزافة إلز  طزرق 

 الوقاية والعالج من إصالاتها.

The course is designed to provide nursing students with essential information in 
medical microbiology science, including general knowledge about bacteria, 
viruses, protozoa, fungi and parasites with their effects on human health and 
methods of prophylaxis and treatment against them. 

 

Code & No: CHM207 :كيم207الرقم و الرمز 

Course: Biochemistry اسم المقرر: الكيمياء الحيوية 

Credits : 2(2+0+0)  :(0+0+2)2الساعات 

Pre-requisite: BIO106+CHM106  :كيم106حيا+106متطلب سابق 

Co-requisite: :متطلب متزامن 
يهدف هذد اهاقرردلمهقردد طفله  قددرهاقفردليتهاد هامفدد  هاقرسلاددبها و ودئبهالبدوهيياد   هاقللي ئبدد  ه

ياقللئددفا هياقبلا ذئددفما هياقرسدد فيهياقنئف نئبدد  ضهمردد هيف ددريهاقررددلمه لمئددرههياقحردد اها نئبئددب

إيد ابهإقدوه سلدلهاقرلد ف ه يهاقحد ت هاقرليدئبهاقرفسلردبهاهد ض يياد   هاقهلن اد  هيازاميرد  هاقل ئددئب

ها و وئبها هاتوفرال ض

The goal of this course is for nursing student to acquire basic knowledge about 
structure and functions of proteins, amino acids, lipids, carbohydrates, 
minerals and vitamins. Also, the course focuses on structure and functions of 
hormones, enzymes and related clinical conditions, as well as principles of 
metabolism. 

 

Code & No : NUR351  :تمض 351الرقم و الرمز 

Course: Adult Health Nursing – 2/ Theory  نظري/2-اسم المقرر: تمريض صحة البالغين 

Credits: 3(3+0+0)  :(0+0+3)3الساعات 
Pre-requisite :  NUR 243  :تمض 243متطلب سابق 

Co-requisite:  NUR 352 :تمض 352متطلب متزامن 
ن لتمكيززنهم مززن العنايززة صززمم هززذا المقززرر لتزويززد ط الززب التمززريض لالمعفومززا  والمهززارا  اثكةززر تقززدما

لمرضاهم من البالغين لكفاءة أفضزل. ويركزز المقزرر عفز  اسزتتدام المنهجيزة التمريضزية ومبزادر التفكيزر 

النقززدي لمسززاعدة الطفبززة عفزز  تقززديم الرعايززة التمريضززية المنززة والصززفية لفمرضزز  مززن ذوي اثمززراض 

والفات  الفرجزة. ويعزرض المقزرر أيضزا إلز  اترتالفزا  الةقافيزة , ي أقسام الباطني والجراضةالمتتففة ف

 واتجتماعية لين المرض  واتعتبارا  اثرالقية ذا  العالقة.

This theoretical course is designed to provide nursing students with more 
advanced knowledge that enables them to care for their adult clients 
competently. The course also focuses on the use of the nursing process and 



critical thinking principles to guide them in providing nursing care to clients 
complaining of acute, chronic and critical conditions. Socio-cultural variations 
between clients and the relevant ethical considerations are also addressed. 

 

Code & No: NUR 352   :تمض 352الرقم و الرمز 

Course:  Adult Health Nursing – 2 
/Clinical. 

 / عملي 2اسم المقرر: تمريض وصحة البالغين

Credits: 3( 0+3+0)  :(0+3+0)3الساعات 

Pre-requisite:  NUR 244  :تمض244متطلب سابق 

Co-requisite:    NUR 351  : تمض 351متطلب متزامن 

. يركززز المقززرر عفزز  تفسززين 2مفززي متزززامن مزز  مقززرر تمززريض صززفة البززالغين النرززري هززذا المقززرر الع

مهارا  الطفبة في استتدام المنهجية التمريضزية ومبزادر التفكيزر الناقزد والتزي تسزاعد الطالزب عفز  تزويزد 

المرض  لأفضل رعاية تمريضية ممكنة. رال  المقرر، سوف يتض  الطفبة لفتدريب فزي أقسزام ووضزدا  

طني ، الجراضززة، القفززب ، اثعصززاب ، العرززام ، اثورام، الكفزز  واث زز  واثذن والفنجززرة ويززرف البززا

 العمفيا .

This clinical course is a co-requisite to the theoretical part of adult health 
nursing-2. The course focuses on improving students’ skills in utilizing the 
nursing process and critical thinking principles that enables students to provide 
the best nursing care for their clients. During the course, student will be 
exposed to a variety of experiences in the medical, surgical, cardiology, 
neurology, orthopedic, oncology, dialysis, ear and throat units, as well as 
operation room. 

 

Code & No: NUR 353  :تمض 353الرقم و الرمز 

Course:  Human Growth and Development اسم المقرر: نمو وتطور اإلنسان 

Credits: 2(2+0+0)  :(0+0+2)2الساعات 
Pre-requisite: NUR232+NUR 351  :تمض232تمض +  351متطلب سابق 

Co-requisite: :متطلب متزامن 

فاهيم النمو، التطور والنضزوج. ضيزك يوضزح المقزرر مراضزل صمم هذا المقرر لتعري  طالب التمريض لم

النمو والتطور لدى اإل سان رال  ضياتر. يركز المقرر لشكل رئيس عف  اثلعاد الجسمية، العاطفية، الذهنية 

واتجتماعية لنمو وتطور اإل سان. كذلك فإن المقرر يستعرض أهم اإلجراءا  التمريضية الوقائيزة فزي كزل 

 ضل ضياة اإل سان.مرضفة من مرا

This course is designed to introduce nursing student to the concepts of growth, 
development, and maturation. It explores the stages of growth and 
development throughout the life span. Specific emphasis is placed on the 
physical, emotional, cognitive, social, and spiritual growth and development of 
human beings. Nursing precaution measures in each developmental stage are 
also addressed. 



 

Code & No: NUR 354  :تمض354الرقم والرمز 
Course: Health Education اسم المقرر: التثقيف الصحي 

Credits:2(2+0+0) :(0+0+2)2 الساعات 

Pre – requisite: :متطلب سابق 

Co- requisite: :متطلب متزامن 
 التعفيميزة البزرام  وتطزوير تصزميم أساسزيا  وفهزم الزتعفم، لنرريزا  الطزالب تعريز  إلز  المقزرر يهزدف

تتطزيا  كيفيزة الطالزب تعفزيم عف  وكذلك يركز والمجتم . والعائفة لففرد الصفية لالضتياجا  طبقا والتةقيفية

 الفريزق ضزمن والعمزل الصزفي، التةقيز  لزرام  وتقزويم وتنفيزذ وإعزداد تنرزيم وارتيار الفازا  المسزتهدفة و
 .الصفي التةقي  في المساعدة الوسائل استتدام وكيفية المففي المجتم  وقيادة الصفي

This course aimed to provide nursing students with knowledge about learning 
theories and teaching strategies as well as understanding the basis of designing 
and developing educational programs according to necessary information about 
health needs of individual, family and communityض Health education program 
planning, selection of target groups, implementation, and evaluation is also 
covered. Student learned how to work as member of health team to lead the 
local community and the proper use of all methods in health education. 

 

Code & No: NUR 355  :تمض 355الرقم و الرمز 

Course: Principles of Nutrition :مبادئ التغذية.  اسم المقرر 

Credits: 2(2+0+0)  :(0+0+2)2الساعات 
Pre-requisite:CHM207+NUR241 :تمض 241كيم+ 207 متطلب سابق 

Co-requisite: NUR351  :تمض351متطلب متزامن 
ض عف  أهم مفاهيم التغذية في ضالتي الصفة والمرض. رال  هزذا يعرف هذا المقرر النرري طالب التمري

المقرر سيتمكن الطالب من التعرف عف  اضتياجزا  اإل سزان رزال  كافزة المراضزل العمريزة. ويركزز المقزرر 

عفز  عمفيززة الهززدم والبنزاء، التغذيززة والمززرض، ألززر الةقافزة عفزز  التغذيززة والززدور المهنزي لفممززرض فززي تقيززيم 

 ا  الغذائية لجمي  المرض .وتوفير الفاج

This course introduces nursing student to the concepts of nutrition in illness and 
wellness. Studentهwill be able to learn about the nutritional requirements of 
humans of different age groups. Attention is given to the nutrition and 
metabolism, nutrition and illness, influences of culture on nutrition, and the role 
of professional nurses in assessing and providing proper nutritional needs of all 
clients. 

 

Code & no : NUR 356  : تمض356الرقم و الرمز 

Course: Pharmacologic Aspects of Patient 
Care 

اسم المقرر: الجوانب الدوائية في عناية 

 المرضى



Credits : 3(3+0+0)  : (0+0+3)3الساعات 

Pre-requisite: CHM 207 :كيم 207متطلب سابق 
Co-requisite: NUR 243+ NUR 244  :تمض 244تمض+ 243متطلب متزامن 

اثدوية الرئيسة. يتم من رال  هذا المقزرر صمم هذا المقرر ليعرف طالب التمريض لمجموعا  و تصني  

التعرض إل  مبادر عمزل اثدويزة, الجرعزة واتسزتتدام العالجزي ل دويزة و كزذلك اثعزراض الجا بيزة لكزل 

ن مميززا لفعنايزة و اإلجزراءا  التمريضزية فيمزا يتعفزق لطزرق  منها. و لشكل رئزيس فزإن المقزرر يزولي اهتمامزا

 بية ل دوية والتدارال  الدوائية.إعطاء الدواء والتأليرا  الجا 

This course is designed to introduce nursing students to the major categories of 
drugs. The principles of action, therapeuticهuse of drugs, and the side effects are 
emphasized. Specific attention is given to the nursing considerations for 
medication administration, adverse effects and drug interaction. 

 

Code & NO   : NUR361  :تمض 361الرقم والرمز 

Course: Maternal-Newborn Health Nursing 
/Theory 

صحة االم وحديثي  المقرر: تمريضاسم 

 نظريالوالدة / 

Credits: 3 (3+0+0)  :(0+0+3) 3الساعات 

Pre – requisite: NUR352  :تمض  352متطلب سابق 

Co- requisite: NUR362  :تمض 362متطلب متزامن 

التمريض عف  دور الممرضة في تقديم الرعاية التمريضية ل م والعائفة ف طالب هذا المقرر النرري يعر  

ل رئيس يركز المقرر عف  مراضل المنجبة دارل المستشف  أو في المراكز الصفية دارل المجتم ، ولشك

الفمل والوتدة ومضاعفاتها، كذلك يركز المقرر عف  القضايا اثرالقية والقا و ية، العوامل واترتالفا  

 الةقافية ذا  العالقة لالفمل والوتدة.

This theoretical course introduces nursing student to the role of professional nurse 

in the delivery of nursing care to childbearing families in the hospital or in the 

community. Emphasis is placed on the pregnancy, labor, and neonatal stages. 

High risk and complications of pregnancy and delivery are addressed. Ethical and 

legal dilemmas, the cultural influences and variations related to pregnancy and 

labor are also emphasized. 

 

 

 

Code & NO   : NUR362  :تمض 362الرقم والرمز 



Course: Maternal-Newborn Health Nursing 
/clinical 

اسم المقرر:  تمريض صحة االم وحديثي 

 الوالدة / عملي

Credits : 3 (0+3+0)  :(  0+3+0) 3 الساعات 

Pre – requisite: NUR352  :تمض  352متطلب سابق 

Co- requisite: NUR361  :تمض 361متطلب متزامن 

ذ اهاقررلمهاقسرل هنفمانيهنعهنرلمه رليتهصحبهاتمهيحفيث هاق تفلهاقبظليهضهيلممهذ اهاقررلمهطلوه

  مهم ئسهقلله,هخاللهياسفهطرلئبهاق تفلهضهم قكه طلئقهنه ما هاقربهجئبهاقفرلي ئبهياقفنبئلهاقبرفيهم 

ا يهاقررلمهيلممهطلوهننه مهاقسب يبهاقبلئبهقلس  ال هاقف ه رلهافجلابهازاج  هضهمر هايهاقررلمهيهفلها يه

يبفدرهاقط قرهاقرسلابهياقره ما هاقالزنبهنيهخاللهنليمههفاخلهاقرخفللهايهاقردفشنوهافج م ه فميلئبه

  طفلهاقس  ال هاقف ه رلهافجلابهاقحرلهياق تفلضنخفلنبه رببههنيهند

This clinical course is co-requisite to the theoretical part of maternal-newborn 
health nursing. Emphasis is placed on applying the nursing process and critical 
thinking skills are prime frameworks prior to, during and following the delivery, 
the concept of holistic care to the childbearing families is also emphasized. 
Specific attention is given to exposing student to a variety of situations during 
lab/clinical experiences to enable student in helping childbearing families to 
adapt. 

 

Code & NO   : NUR363  :تمض 363الرقم والرمز 

Course: Pediatric Health Nursing /Theory  اسم المقرر:  تمريض صحة األطفال 

Credits : 3 (3+3+0)  :(  0+0+3) 3 الساعات 

Pre – requisite: NUR351  :تمض  351متطلب سابق 

Co- requisite: NUR364  :تمض 364متطلب متزامن 

يهف هذ اهاقررلمهاقبظليهاقوه  يئحهفيمهاقررلاها هطرلئبهاتم ر ءهاح قبهات ن لهاقصحئبضهمر هيسل ه

اقررلمه  قرهاقفرليتهاأذلهيأمثلها نلااهاقح فلهياقرمنببهشئ ط هائيهحفيث هاق تفلهيات ن لهار ها ه

ئلهاقبر هياقفط مهاقطلئس هياقفطسئر  هقفىهحفيث هذقكها نلااهاقرسفيبهضهم قكهيدفسلاهاقررلمهنن ذ

 اق تفلهيا  ن لهض

This theoretical course aims at exploring the role of nurses in promoting the 
health status of children. The course also introduces nursing students toه the 
most common acute and chronic health alteration among children including the 
communicable diseases. Concepts of normal growth and development of 
neonates and children and vaccination are addressed. 

 

Code & NO: NUR364  :تمض 364الرقم والرمز 



Course: Pediatric Health Nursing /clinical لمقرر:  تمريض صحة األطفال / عملياسم ا 

Credits : 3(0+3+0)  :(0+3+0)3 الساعات 

Pre – requisite :NUR352  :تمض 352متطلب سابق 

Co- requisite NUR363  :تمض 363متطلب متزامن 
هززذا المقززرر العمفززي متزززامن مزز  مقززرر صززفة اثطفززا  النرززري و يركززز هززذا المقززرر عفزز  ضززالتي الصززفة 

ين الرض  واثطفا . كذلك تزم التركيزز عفز  اإلجزراءا  التمريضزية الصزفية ل مزراض الفزادة , والمرض ل

المزمنة واترتالت  الفالية والمتوقعة لدى اثطفا  فزي منرزور الرعايزة الشزامفة مزن رزال  مزرورهم دارزل 

اثرالقيزة , الةقافيزة , المتتبر او المستشزف  لتجزارب تدريبيزة متتففزة. كمزا تزم توضزيح الزر العوامزل القا و يزة 

 اتقتصادية , واتجتماعية عف  صناعة القرار و تائ  الرعاية التمريضية.

This clinical course is a co-requisite to the theoretical part of pediatric health 
nursing. It focuses on the health and illness of infants and children. Emphasis is 
placed on the therapeutic nursing interventions for the acute, chronic, actual and 
potential health alteration in children in the context of holistic approach of care, 
through exposing student to a variety of situations during lab/clinical 
experiences. The legal, ethical, cultural, economic, and social factors which affect 
decision making and outcomes of nursing care explored. 

 

Code & NO: NUR 365  : تمض 365الرقم والرمز 

Course: Path physiology اسم المقرر : علم اإلمراض الوظيفي 

Credits : 3 (3+0+0) (0+0+3) 3: الساعات 

Pre – requisite: NUR232+NUR241 :تمض241تمض+232متطلب سابق 

Co- requisite: NUR351 :تمض351متطلب متزامن 
هزززذا المقزززرر النرزززري يعزززرف طالزززب التمزززريض عفززز  الليزززا  والنرريزززا  ذا  العالقزززة لتطزززور  المزززرض 

ت  الشزائعة ذا   العالقزة  لاث مزاط واتضطرالا  في وظائ  جسزم اإل سزان رزال  ضياتزر ,كمزا يتنزاو  الفزا

 .الوظيفية لفصفة , واتستجالا  المناعية ل مراض

This theoretical course introduce nursing student to the mechanisms and theories 
related to the development of disease and alternation in body function of 
individuals throughout their life span. Common condition related to functional 
health patterns and immunological responses are also addressed. 

 

Code & NO: NUR471  :تمض 471الرقم والرمز 

Course: Community Health 
Nursing/Theory 

 اسم المقرر:  تمريض صحة المجتمع / نظري

Credits : 3(3+0+0)  :(0+0+3)3 الساعات 

Pre – requisite  :NUR  361+ NUR 363 :تمض363تمض +  361 متطلب سابق 

Co- requisite   :NUR472 :تمض472متطلب متزامن 



يركز هذا المقرر النرري عف  توضيح الدور الرئيس لتمريض صفة المجتمز  فزي اترتقزاء لالصزفة , الوقايزة 

لمريض إل  ضالة الصفة , كما يركز المقرر عف  إيضاح وتطبيق المنهجيزة التمريضزية من المرض  , وإعادة ا

كإطار رئيس في تقديم الرعايزة التمريضزية لرفزراد والعزائال  . كزذلك فزان المقزرر يركزز عفز  تقيزيم الرزروف 

لتعزرف عفز  اثفزراد اجتماعية  والةقافية ومن لم تزويد الطفبة لالمعفوما  التي تمكنهم من ا –الجسمية , النفس 

 والمجتمعا  اثكةر عرضة لفمتاطر وتقديم العناية التمريضية المناسبة لهم .

This theoretical course focuses on exploring the main role of community health 
nursing in promoting health, preventing illness, and restoring health. The nursing 
process as a prime framework in providing nursing care of individuals and families 
will be explored and applied. Emphasis is placed on the assessment of physical, 
psychosocial, and cultural environments. Knowledge related to identifying 
individuals and communities at risk and providing them with the proper nursing 
care is also explored. 

 

Code & No: NUR 472  :تمض 472الرقم والرمز 

Course: Community Health Nursing /Clinical اسم المقرر: تمريض صحة المجتمع / عملي 

Credits: 3) 0+3+0) (0+ 3+0) 3:الساعات 

Pre – requisite: NUR 362 + NUR 364 :تمض 364تمض +   362   متطلب سابق 

Co- requisite: NUR 471 :تمض 471  متطلب متزامن 

هززذا المقززرر العمفززي متزززامن مزز  مقززرر تمززريض صززفة المجتمزز  النرززري ويهززدف إلزز  تطززوير مهززارا  طالززب 

ا . كمزا يركزز المقزرر عفز  تزويزد التمريض في مجا  تقديم الرعايزة التمريضزية لرفزراد والعزائال  والمجتمعز

الطالب لالفرصة لوض  المعفومة النرريزة قيزد التطبيزق العمفزي فزي أمزاكن تدريبيزة متتففزة يزتم ارتيارهزا لعنايزة 

أمزاكن التزدريب والفازا  دارل المجتم . المراكز الصفية اثولية, المزدار  والمصزا   هزي أمةفزة رئيسزية عفز  

 .المستهدفة

This clinical course is a co- requisite to community health nursing theoretical part. 
It aims at developing the skills of nursing student in providing nursing care for 
individuals, families, and communities. The course also focuses on providing 
students with the opportunity to put theory into practice in a variety of selected 
placements in the community. The primary health care centers, schools, and 
factories are all examples of these setting. 

 

Code & No : NUR 473  :تمض 473الرقم والرمز 

Course : Mental Health Nursing /theory اسم المقرر: تمريض الصحة العقلية / نظري 

Credits: 3) 3+ 0+0  (  ( 0+0+3) 3 الساعات: 
Pre – requisite: NUR 361 NUR 363 :تمض 363تمض +  361  متطلب سابق 

Co- requisite: NUR 474   :   تمض 474متطلب متزامن 

ة والمزرض النفسزي , كزذلك يززود المقزرر هذا المقزرر النرزري يعزرف طالزب التمزريض عفز  أهزم مفزاهيم الصزف

الطفبززة لالمعفومززا  اثساسززية ضززو  أهززم اثمززراض النفسززية والعقفيززة , دور ممرضززة الصززفة النفسززية  ,  رريززا  

تطور الشتصية , وطرق العالج المتتففة , ولشكل رئيس فان المقرر يركز عف   المنهجية التمريضية وأسزفوب 



لرعاية التمريضية لفمرض  النفسيين . كمزا يركزز المقزرر عفز  مهزارا  اتتصزا  التفكير النقدي كأسا  لتقديم ا

 ولناء العالقة الصفية م  المرض  النفسيين .

This theoretical course introduces nursing student to the basic concepts of mental 
health and illness. It provides student with a base knowledge of mental health 
disorders, role of mental health nurses, theories of personality development, and 
treatment modalities. An emphasis is placed on the nursing process to provide 
proper nursing care for mentally ill. Communication skills and therapeutic 
relationship with mentally ill people is also addressed. 

 

Code & No : NUR 474  :تمض 474الرقم والرمز 

Course: Mental Health Nursing /Clinical اسم المقرر: تمريض الصحة العقلية / عملي 

Credits: 3(0+3+0) :(0+3+0)3 الساعات 
Pre – requisite: NUR 363 + NUR 364 تمض 364تمض +  363   طلب سابق:مت 

Co- requisite:  NUR 473   :تمض 473متطلب متزامن 

هذا المقرر العمفي متزامن م  مقرر تمريض الصفة العقفية النرري . معتمدا عف  المنهجية التمريضية , التفكير 

هيم النررية في مواق  التزدريب الناقد ومهارا  اتتصا  الصفية , فان المقرر يزود الطفبة لالفرصة لتطبيق المفا

المتتففة . ولشكل رئيس فان المقرر يركز عفز  تفسزين واسزتمرارية والمفافرزة عفز  الصزفة النفسزية لفمرضز  

والعائال  . كذلك فزان المقزرر  يأرزذ لعزين اتعتبزار أن يعمزل الطفبزة ضزمن فريزق متكامزل فزي مجزا  التتطزيا , 

 م  المرض  النفسيين .التنفيذ  والمقالال  الجماعية الصفية 

This clinical course is a co-requisite to theoretical part of mental health nursing 
module. Guided by the nursing process, critical thinking and therapeutic 
communication skills. Nursing students are provided with the opportunity to apply 
the learnt theoretical concepts into practice. Emphasis is placed on promoting, 
maintaining, and restoring the mental health of individuals and families. 
Interdisciplinary team planning, intervention, and therapeutic group meeting are 
also considered. 

 

Code & No: NUR475  :تمض 475الرقم والرمز 

Course  : Nursing Research & Statistical 
Analysis 

والتحليل  اسم المقرر: أساليب البحث التمريضي

 اإلحصائي

Credits   :  (1+0+3)3 الساعات: (3+0+1 (3

Pre – requisite: :متطلب سابق 

Co- requisite:   :متطلب متزامن 

ذا المقرر ليساعد الطالب عف  تطوير وفهم مبزادر البفزك العفمزي. وينزاقش أسزاليب وطزرق ورطزوا  لقد صمم ه

البفك العفمي وا عكاسها عف  مهنة التمريض. ويستعرض المقرر مفزاهيم ومبزادر التففيزل اإلضصزائي  مزن جمز  

زمزة لفقزراءة, والتقيزيم, المعفوما ، وأ واع العينا  وطرق ارتيارهزا, كمزا يززود طزالب التمزريض لالمهزارا  الال

وتفسير  تزائ  دراسزا  البفزك التمريضزي. لاإلضزافة إلز  اسزتتدام مهزارا  الفاسزب اللزي فزي إ جزاز المشزاري  



 وما يعود ذلك من  تائ  مفيدة لممارسة المهنة. البفةية في شكل مجموعا 

This course is designed to assist the student to develop an understanding of the 
basic principles of research and scientific inquiry including the identification of 
problem and steps in research methodology in the field of nursing. Also, it 
introduces the basic concepts, and principles of Statistical methods, methods of data 
collection, sampling, how to choose them & provides nursing students with 
competencies necessary to read, evaluate, and interpret findings of nursing research 
studies. In addition to the use of computers in conducting research project in groups 
and use of the findings in nursing practice. 

 

Code & No: NUR 481  :تمض 481الرقم و الرمز 

Course: Emergency Nursing اسم المقرر: تمريض الحاال ت الطارئة 

Credits: 5(2+3+0)  :(0+3+2)5الساعات 

Pre-requisite: : تمض352تمض+ 351متطلب سابق 

Co-requisite: :متطلب متزامن 
وتزتم  المقرر عف  إكساب الطالب المهارا  التمريضية الالزمة لفعناية لفات  الطوارر والفزواد  الشزائعة يركز

والمراكزز اإلسزعافية. يتنزاو  المفتزوى   المستشزفيا  ممارسة هذم المهارا  لوضدا  الطوارر والفواد  لمتتف 

وتصزني  المرضز  وفقزا لدرجزة التطزورة  النرري لفمقرر دراسة أسس العناية لفات  الطوارر وطرائق التقيزيم

لما في ذلك أسس اإل عاش القفبي الرئوي وتطبيقاتر والعناية لالجروح لأ واعها والفروق لدرجاتها وضات  التسمم 

والكسور لأ واعها والسبا  والتغير في درجة الفرارة وطرق عالجها م  التركيز عف  دور التمريض في العنايزة 

 .لالفات  الطارئة

This course focuses on providing student with the necessary nursing skills to provide 
care for emergencies and common accidents, the application of skills will take placeه
in emergencyهsettings. The theoretical part of course addresses studying the 
fundamentals of emergency care and methods of evaluation and classification of 
clients according to degree of risk, including the foundations of CPR and its 
applications, Wound care and burns of all types and degrees, Poisonings, fractures, 
coma and the change in temperature and methods of treatment, with emphasis on 
the role of nursing care in emergency situations 

 

Code & No: NUR 482  :تمض482الرقم والرمز 

Course : Nursing Management and 
leadership / theory 

 اسم المقرر: اإلدارة والقيادة في التمريض / نظري

Credits   :  (0+0+3)3 الساعات: (3+0+0 (3
Pre – requisite: NUR 471 +NUR 473 :تمض  473تمض + 471  متطلب سابق 

Co- requisite   :NUR 483 :تمض 483  متطلب متزامن 



هذا المقرر النرري يركز عف  أهم مفاهيم اإلدارة والقيادة  , كما يركز المقرر  عف  دور الممرض كعنصزر تغييزر 

صياية  شكل الرعاية الصفية المستقبفية , يوضح المقرر المفاهيم والنرريا  ذا  العالقة لالمؤسسا  , في مجا  

اإلدارة والقيزززادة , التغييزززر وعمفيزززة صزززن  القزززرار. كزززذلك فزززان المقزززرر يوضزززح أهزززم العوامزززل اتجتماعيزززة الةقافيزززة 

 .واتقتصادية والتاريتية التي تؤلر عف  الرعاية الصفية

This theoretical course focuses on the basic concepts of leadership and management. 
It also emphasizes the role of the nurses as changing agent in forming health care for 
the future. The concepts and theories of organization, management and leadership, 
change, decision making are explored. Socio-cultural, economical, and historical 
factors that influence health care system are all also emphasized. 

 

Code & No: NUR 483  :تمض483الرقم والرمز 

Course: Nursing Management and 
leadership /Clinical 

 ادة في التمريض / عملياسم المقرر: اإلدارة والقي

Credits          :2(0+2+0) :(0+2+0)2 الساعات 

Pre – requisite: متطلب سابق: 

Co- requisite:   NUR 482  :تمض482متطلب متزامن 

هذا المقرر العمفي متزامن مز  مقزرر القيزادة واإلدارة فزي التمزريض النرزري . يركزز المقزرر عفز  تطبيزق المفزاهيم 

ي مواق  العمل المتتففة , ضيك من المتوق  أن يكتسب الطالب التبرا  الالزمة في مجا  اإلدارة  والقيادة النررية ف

. كمززا يركززز المقززرر عفزز  إدارة المززوارد , ضززل التالفززا  ,  إدارة  الرعايززة  , تفسززين الجززودة , وتقيززيم الممارسززا  

 تشف  ومشرفي التدريب في الكفية .التمريضية من رال  التعاون ما لين مساولي التمريض في المس

This clinical course is a co-requisite to the theoretical part of nursing management and 
leadership. The course focuses on the application of theoretical concepts in the 
practice setting where students are expected to gain managerial and leadership 
experience. Emphasis is placed on resource management, conflict resolution, 
managed care, quality improvement, and evaluation practice through collaborative 
efforts between hospital staff and college mentors. 

 

Code & No: NUR 484  :تمض484الرقم والرمز 

Course: Information Technology in Nursing اسم المقرر: تكنولوجيا المعلومات في التمريض 

Credits : 3(3+0+0)  :(0+0+3)3الساعات 
Pre-requisite: NUR 475 :تمض475متطلب سابق 

Co-requisite: NUR 483  :تمض483متطلب متزامن 

يزة اسزتتدام الفاسزب اللزي فزي مجزات  التعفزيم , الممارسزة , اإلدارة والبفزك العفمزي مز  يركز هذا المقرر عفز  أهم

التركيز عف  تطبيقاتها في مجا  التمريض . كما يركز المقرر عف   رام المعفوما  اإلكفينيكي , ات تر ز  , معالجزة 

 البيا ا  , قواعد البيا ا .



This course focuses in the importance of utilization of computer in health care, 
education, research, practice, and administration with specific emphasis on nursing 
applications. The course place emphasis on the clinical information system, the 
internet, word processing, and data bases. 

 

Code & No: NUR 485  :تمض 485الرقم و الرمز 

Course: Tends and Issues in Nursing اسم المقرر: التمريض اتجاهات وقضايا 

Credits: 2 (2+0+0) : (0+0+2)  2الساعات 

Pre-requisite: :متطلب سابق 

Co-requisite: :متطلب متزامن 
 و ية ذا  العالقة لمهنة التمريض و استعراض أهم وأضزد  صمم هذا المقرر من أجل مناقشة القضايا اثرالقية والقا

ن لفقزوا ين ، اث رمزة،  القضايا المففية والعالمية التي تزؤلر عفز  ممارسزة مهنزة التمزريض. كمزا يزولي  المقزرر اهتمامزا

ومعززايير الرعايززة الصززفية فززي الممفكززة. و يعززرض المقززرر الفززروق لززين اثسززس اثرالقيززة والقا و يززة لرجززراءا  

 التمريضية عف  المستويين المففي والعالمي لتسهيل عمفية صن  القرار.

This course is designed to discuss the legal and ethical issues related to nursing 
practice. The local and global issues that influence nursing practice are addressed. 
Emphasis is placed on the laws, regulations, legal systems, and standards of care. 
Specific attention given to the differences between ethical and legal bases for nursing 
actions on the local and global levels to facilitate decision making process. 

 

Code & No : NUR486 تمض 486الرمز:  الرقم و 

Course: Evidenced-Based Practice and 
critical Thinking. 

اسم المقرر: الممارسة المبنية على البرهان والتفكير 

 الناقد.

Credits: 3(3+0+0)  :(0+0+3)3الساعات 
Pre-requisite :  NUR 475  :تمض 475متطلب سابق 

Co-requisite: :متطلب متزامن 
قرر النرري عفز  تزويزد طالزب التمزريض لمهزارا  التفكيزر النقزدي الالزمزة لممارسزة مهنزة التمزريض. يركز هذا الم

ن طفبة التمريض من ممارسة مهارا  التفكير النقدي من رال  تففيل العديد من الفات  الدراسزية  ويمك ن المقرر أيضا

منها تمريض صفة البزالغين، تمزريض التمريضية. ولشكل رئيس يركز المقرر عف  تتصصا  التمريض المتتففة و

 صفة المجتم ، تمريض صفة اثمومة وضديةي الوتدة، تمريض صفة اثطفا  وتمريض الصفة النفسية.

This theoretical course focuses on providing nursing student with the cognitive critical 
thinking skills required for professional nursing practice. The course enables nursing 
student to practice critical thinking through the analysis of certain nursing case studies. 
Specific emphasis is placed on a variety of nursing specialties including adult health 
nursing, community nursing, maternal-newborn nursing, child health nursing and 
mental health nursing. 

 


