
 ساعة( 231)الساعات المعتمدة                                     2020 كلية التمريضخطة   جامعة جرش 
    

 المتطلب السابق س اسم المادة رقم المادة المتطلب السابق س اسم المادة رقم المادة

 ساعة( 21: )متطلبات الجامعة اإلجبارية :  اوال
   

 :ساعة معتمدة كما يلي ( 51): متطلبات التخصص : رابعا 

 :ساعة معتمدة و تشمل المواد التالية ( 85: )متطلبات التخصص اإلجبارية : أ ساعة  99النجاح ب  3 العلوم العسكرية 0000202

      0 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0000201

  3 ريض نظريأساسيات التم 502102 202099 3 (2)   مهارات اتصال باللغة العربية 0000220

 201099 3 مهارات اتصال باللغة إنجليزية 0000221

 502102متزامن مع  2 (عملي)أساسيات التمريض  502103  3 التربية الوطنية 0000223

إسالمية ثقافة 0000210  301125متزامن مع +    301128متزامن مع  3 (نظري) التقييم الصحي  502108  3 

   502108متزامن مع 1 ( عملي)لصحي التقييم ا 502120    

ساعة معتمدة ( 21)مواد متطلبات الجامعة االختيارية بواقع : ثانيا  (نظري) 2تمريض صحة بالغين  502112 

 

3 502102  +502108+ 301110 

واإلبداع التفكير 0000114  502112  +  502120+  502103 3 (عملي) 2تمريض صحة بالغين  502113  3 

  3 النمو والتطور  502111  3 الكتابة والتعبير 0000116

(القضية الفلسطينية ) القدس  0000118   1 التمريض أخالقياتقضايا و 502302  3 

 303322 متزامن مع  3 البحث العلمي في التمريض 502308  3 اإلسالم وقضايا العصر 0000145

اإلنسان حقوق 0000122   3 التثقيف الصحي  502305  3 

قانونية معاصرة قضايا 0000124  502112+  502133 3 (نظري) 1تمريض  صحة  البالغين  502321  3 

في االقتصاد مقدمة 0000126  502321+  502113 3 (عملي) 1تمريض  صحة  البالغين  502328  3 

المعرفة نقل 0000128   502321 3 (نظري)األم   تمريض  صحة 502301  3 

م النفسفي عل مقدمة 0000130 502301متزامن مع  3 (عملي)تمريض  صحة األم  502300  3   

 502111 +  502301 3 (نظري)واليافعين  تمريض  صحة الطفل 502311  3 أخالقيات والسلوك 0000132

زراعةالو علم البيئة 0000136  502311متزامن مع   3 (عملي)تمريض  صحة الطفل واليافعين  502318  3 

ر المناخي وسياسة االستدامةالتغي 0000138  السنة الرابعة و موافقة رئيس القسم+ 801301 3 اإلدارة والقيادة في التمريض  502003  3 

 502328 3 (نظري)تمريض الصحة النفسية  502032  3 أساسيات في مهارات الحاسوب 0000140

  502032متزامن مع  3 (عملي)تمريض الصحة النفسية  502033  3 الغذاء في حياتنا 0000139

حاسوب واالنترنتال إلى مدخل 0000142   502311+  502301 3 (نظري)تمريض  صحة  المجتمع  502080  3 

                 502080متزامن مع  3 (عملي)تمريض صحة   المجتمع  502088  3 أساسيات في اللغة العربية 0000144

 502321 3 ( نظري)تمريض  الحاالت الحرجة  502329 :ساعة معتمدة موزعة كما يلي ( 10)متطلبات الكلية اإلجبارية وعددها : ثالثا

 502329+  502328 3 ( عملي )تمريض الحاالت الحرجة  502085 - 3 الكيمياء العامة للتمريض 302208

 رئيس القسم موافقة السنة الرابعة و 3 التدريب الميداني 502098 - 3 البيولوجيا العامة للتمريض 301208

 : ساعة معتمدة وتشمل المواد التاية ( 20)وهي  إجباريةمواد مساندة : ب - 3 علم التشريح  301128

  1 اإلحصاء الحيوي 303322 301128متزامن مع  3 علم وظائف األعضاء  301125

 301110 متزامن مع  3 علم االدوية للتمريض  502133 302208 3 الكيمياء الحيوية  301301

 502112 متزامن مع  3 التغذية السريرية  502322 301208 3 علم األحياء الدقيقة للتمريض   301132

 502321 3 تمريض الطوارىء والكوارث  502310  301125 1 الوظيفي األمراضعلم  301110

  3 االتصال والتواصل العالجي 502388    

 ساعات معتمدة  3طالب متطلبات التخصص االختيارية يختار ال: ج    

 ساعات  3المواد االختيارية     

  3 الرعاية التلطيفية  502328

  3 تمريض صحة المسنين  502111    

  3 المعلوماتية في التمريض   502312    

  3 مبادئ الجودة وسالمة المرضى 502300    

وفي حالة عدم تقدم الطالب . فأكثر في أي منها يعفي من دراسة مادة استدراكية لتلك المادة التي نجح فيها( 10)الجامعة المتحان مستوى اللغة عربية، اإلنجليزية  والحاسوب، وفي حالة حصوله على عالمة على الطالب أن يتقدم في بداية الفصل الذي قبل فيه  في 

 فأكثر، ويعتبر النجاح في المواد االستدراكية من شروط متطلبات التخرج( 10)استدراكية لتلك التي لم يتقدم لالمتحان فيها، أو التي لم يحصل على عالمة  لالمتحان في أي منها أو لم يحقق النجاح في أي منها عليه تسجيل ودارسة مادة

 


