
 ساعة) 132(الساعات المعتمدة                                      2019 كلیة التمریضخطة   جامعة جرش 
    

 المتطلب السابق س اسم المادة رقم المادة المتطلب السابق س اسم المادة رقم المادة
 ساعة) 15: (متطلبات الجامعة اإلجباریة :  اوال

    
  :ساعة معتمدة كما یلي ) 85(: متطلبات التخصص : رابعا 

 :ساعة معتمدة و تشمل المواد التالیة ) 68: (متطلبات التخصص اإلجباریة : أ ساعة  99النجاح ب  3 العلوم العسكریة 0000101
      0 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0000105
  3 ریض نظريأساسیات التم 801201 101099 3  )1(   مھارات اتصال باللغة العربیة 0000110
  102099  3 مھارات اتصال باللغة إنجلیزیة 0000112
 801201متزامن مع  1  )عملي(أساسیات التمریض  801203    3 التربیة الوطنیة 0000113

إسالمیة ثقافة 0000120    302216 3 )نظري( التقییم الصحي  801206   3 
   801206متزامن مع 2 ) عملي(التقییم الصحي  801210      

ساعة معتمدة ) 12(مواد متطلبات الجامعة االختیاریة بواقع : ثانیا  )نظري( 1تمریض صحة بالغین  801221 
 

 302250متزامن مع  3

واإلبداع التفكیر 0000114   801221متزامن مع 801210+ 801206   3 )عملي( 1تمریض صحة بالغین  801223  3 
  3 لنمو و التطور ا 801252  3 الكتابة والتعبیر 0000116
)القضیة الفلسطینیة ( القدس  0000118   2 التمریض أخالقیات قضایا و 801301  3 
   3 البحث العلمي في التمریض 801307  3 اإلسالم وقضایا العصر 0000145
اإلنسان حقوق 0000122   3  التثقیف الصحي   801308  3 
قانونیة معاصرة قضایا 0000124  801221 3 )نظري(  2صحة  البالغین   تمریض 801315  3 
في االقتصاد مقدمة 0000126     801315متزامن  3 )عملي(  2تمریض  صحة  البالغین  801317  3 
المعرفة نقل 0000128   801315متزامن مع + 801223  3  )نظري(األم   تمریض  صحة  801342  3 
في علم النفس مقدمة 0000130 801342متزامن مع   3  )عملي(م تمریض  صحة األ  801344  3   
  801315متزامن مع + 801223  3  )نظري(والیافعین  تمریض  صحة الطفل  801352  3 أخالقیات والسلوك 0000132
زراعةالو علم البیئة 0000136   801352متزامن مع    3  )عملي(تمریض  صحة الطفل والیافعین   801356  3 
مةالتغیر المناخي وسیاسة االستدا 0000138  801317+ 801315 3 اإلدارة والقیادة في التمریض  801403  3 
  801315متزامن مع + 801223 3 )نظري(تمریض الصحة النفسیة  801431  3 أساسیات في مھارات الحاسوب 0000140
   801431متزامن مع    3 )عملي(تمریض الصحة النفسیة  801433  3 الغذاء في حیاتنا 000139

حاسوب واالنترنتال إلى مدخل 0000142   801352+ 801342 3 )نظري(تمریض  صحة  المجتمع  801464  3 
                 801464متزامن مع  3 )عملي(تمریض صحة   المجتمع  801466  3 أساسیات في اللغة العربیة 0000144

 801464+  801431 3 ) نظري(تمریض  الحاالت الحرجة  801319  :ساعة معتمدة موزعة كما یلي ) 20(متطلبات الكلیة اإلجباریة وعددھا : ثالثا
   801319متزامن مع   3  ) عملي (تمریض الحاالت الحرجة   801468 - 3 الكیمیاء العامة للتمریض 301107
 السنة الرابعة وموافقة رئیس القسم     3 التدریب المیداني 801496 - 3 البیولوجیا العامة للتمریض 302107
     - 3 علم التشریح  302216
 : ساعة معتمدة وتشمل المواد التایة ) 14(وھي  إجباریةمواد مساندة : ب 302216متزامن مع  3 علم وظائف األعضاء  302218
  2 اإلحصاء الحیوي 303311 301107 3 الكیمیاء الحیویة  302305
   3  دویة للتمریض علم اال  801233 302107 3 علم األحیاء الدقیقة للتمریض   302231
   3  التغذیة السریریة   801311  302218 2 الوظیفي األمراضعلم  302250

 801221  3  تمریض الطوارىء والكوارث   801320    
    3  االتصال والتواصل العالجي  801367    
  ساعات معتمدة  3متطلبات التخصص االختیاریة یختار الطالب : ج    

 ساعات  3المواد االختیاریة     
 801221 3 الرعایة التلطیفیة  801316

 801221 3 تمریض صحة المسنین  801222    
  1001099 3 المعلوماتیة في التمریض   1001321    

وفي حالة عدم تقدم الطالب . فأكثر في أي منھا یعفي من دراسة مادة استدراكیة لتلك المادة التي نجح فیھا) 50(حصولھ على عالمة على الطالب أن یتقدم في بدایة الفصل الذي قبل فیھ  في الجامعة المتحان مستوى اللغة عربیة، اإلنجلیزیة  والحاسوب، وفي حالة 
  فأكثر، ویعتبر النجاح في المواد االستدراكیة من شروط متطلبات التخرج) 50(المة م یحصل على علالمتحان في أي منھا أو لم یحقق النجاح في أي منھا علیھ تسجیل ودارسة مادة استدراكیة لتلك التي لم یتقدم لالمتحان فیھا، أو التي ل

  


