
  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 ية الحله الجامعةكل المؤسسة التعليمية .1

 قسم االشعة والسونار    القسم العلمي  / المركز .2

 اساسيات نظري   اسم / رمز المقرر .3

 النظري الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوع 29نظري لمدة   ساعات 29 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 11/8/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

. التعرف على تاريخ التمريض.1  

وصف مهنة التمريض والممرض ومؤهالته. -2  

. شرح أخالقيات مهنة التمريض3  

. مناقشة كيفية التعامل مع أعضاء الفريق الصحي والمرضى واألفراد في المجتمع.4  

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

الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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. تحديد االحتياجات الصحية اليومية األساسية لألفراد األصحاء والمرضى.5  

تحديد االحتياجات الصحية اليومية األساسية لألفراد األصحاء والمرضى.. 6  

. التعرف على دور الممرضة في تلبية االحتياجات الصحية األساسية اليومية لألفراد األصحاء 7

 والمرضى.

ممارسة المهارات الفنية في بعض اإلجراءات التمريضية التي تعتبر مقدمة لممارسة  -8

 التمريض.

 ات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرج .9

 األهداف المعرفية   -أ

 االستفادة في تقديم الرعاية التمريضية للعميل.

إدراك عملية التمريض كإطار عمل لتوفير الرعاية التمريضية للعميل مع تعديالت  -1أ

 مختارة في أنماط الصحة الوظيفية.

ع إجراءات التدخل التمريضي المتعلقة بتوفير التعرف على المبدأ الكامن وراء جمي -2أ

 الرعاية للعميل في رعاية التمريض للبالغين

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تطبيق منهج منظم لتحليل مشاكل المرضى

 استخدام نهج منظم في تقييم الحالة الصحية للعميل -1ب

 بظروف العميل المختلفة.أداء مهارات التمريض األساسية المتعلقة  -2ب

 توفير بيئة عالجية آمنة لرعاية العمالء. -3ب

 االستفادة من مبادئ العقم الطبي / الجراحي واالحتياطات الشاملة في رعاية العمالء -4ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 استراتيجيات التدريس / التعلم:

الحالة ، شرح لعب األدوار ، التدريب الذاتي محاضرة ، مجموعات صغيرة ، التعلم القائم على 
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 والتدريب السريري.

 

 طرائق التقييم      

 ٪10االمتحان النظري األول. 

 ٪10االمتحان النظري الثاني. 

 ٪10المعمل األول. امتحان. 

 ٪10المعمل الثاني. امتحان. 

 ٪10االمتحان العملي األول. 

 ٪10االمتحان العملي الثاني. 

 ٪20لنظري النهائي. االمتحان ا

 ٪10معمل نهائي. امتحان. 

 ٪10االمتحان العملي النهائي. 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم اهميه تطبيقات االساسيات واهميه الجزء الخاص بالعنايه التمريضيه  -1ج

 العمليات التمريضية اعتمادا على اصناف المرضى تقيم -2ج

 الطبية  االلتزام باخالقيات المهن-3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات

 المختبرات والمستشفيات

 اعداد البحوث والتقارير من خالل األستفادة من المكتبة واألنترنت

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية والعملية، التقارير، المناقشات، الحضور
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مهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) ال -د 

 الشخصي (.

 أن يتصرف الطالب بشكل مناسب في مقابالت العمل -1د 

 أن يجتاز الطالب االختبارات المهنية - 2د 

 أن يطور الطالب ذاته لما بعد التخرج  -3د 

 أن يستخدم الطالب الوسائل المتاحة لزيادة كفاءته   -4د 
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 رربنية المق .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

مكانته ولتمريض ا يفهم الطالب  ساعه 1 1

ى ألخرم  العلوابين 

في ره تطوو

تلمجتمعاا  

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

ض، لمراتعريف  يفهم الطالب  ساعه 1 2

لصحية اعاية لرا

ت لمؤسساوالية وألا

اقلعرالصحية في ا  

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

ض لممرت االهمؤ يفهم الطالب  ساعه 1 3

ض عالقته بالمرو

عالقته ولمجتمع وا

بالعاملين في 

لمستشفا  

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

خذ ا -حيويةلالعناية ا يفهم الطالب  ساعه 1 4

ريق طعن ارة لحرا

تحت ج، لشر،الفم ا

ريق طإلبط عن ا

ل معدولفخذ ا

لجسمارة احر  

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

ق طمنا،لقلب انبض  يفهم الطالب  ساعه 1 5

و لنبض اخذ ا

لنبض ت اصفا

شاشة 

 عرض 

 وردنظام و

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 
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، لسرعةل ا(مبد

و لحجم ع ، اإليقاا

ية ارحالة جد

نلشرياا  

تعريف  –لتنفس ا يفهم الطالب  ساعه 1 6

اع نو، ألتنفسا

بعض ، لتنفس ا

لتنفسية اض األمرا

ة لمؤثرامل العووا

 لتنفس.اعلى 

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

، تعريفه -ملداضغط  يفهم الطالب  ساعه 1 7

ق ر، طعه انوأ

ت لعالماواتنظيمه 

 مرضية.لا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

 –لجسم الية آ يفهم الطالب  ساعه 1 8

لمريض ع اضاأو

وف رظحسب 

كيفية ض ولمرا

لتعامل مع ا

لمريض بتغيير ا

ي، لظهراضاع أو

ب لمكبوالوضع ا

ع لركو،الجانبي ،ا

س و لجلواشبه ،

 يلتسرا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ت ومناقشا
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ء و عطاإكيفية  يفهم الطالب  ساعه 1 9

–ية دوألن اخز

 -واءلداتعريف 

ين ازلموا

تأثير  -تلقياساوا

من ف لهدا-واءلدا

 واءلدء اعطاإ

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

واء لدء اعطاق إرط يفهم الطالب  ساعه 1 10

ج، لشر، الفم(ا

 قالستنشارق، الزا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

ألساسية دئ  المباا يفهم الطالب  ساعه 1 11

-لتطهيرو اللتعقيم 

لتطهير ا -ثلتلوا

 احيلجروالطبي ا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

–لبولية ة القسطرا يفهم الطالب  ساعه 1 12

ت لحاالا-تعريفها

لتي المرضية ا

 بهام تستخد

شاشة 

 عرض 

 ووردنظام 

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

 -لشرجيةالحقن ا يفهم الطالب  ساعه 1 13

كيفية  -عهاانوأ

 مهااستخدا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

–ة لمعداغسيل  يفهم الطالب  ساعه 1 14

لمستوجبة اعي والدا

–ة لمعدالغسل 

 مهااستخدق ارط

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 
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لتغذية ا يفهم الطالب  ساعه 1 15

-الصطناعيةا

لتي يجب ت الحاالا

لتغذية ء اعطاا

 الصطناعية فيهاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

في ض لممردور ا يفهم الطالب  ساعه 1 16

-لشعاعيالتصوير ا

لفحص ق ارط

 عيلشعاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ت ومناقشا

لمريض اتحضير  يفهم الطالب  ساعه 1 17

لشعاعي اللفحص 

 صلخام و العاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

لمريض اتحضير  يفهم الطالب  ساعه 1 18

لشعاعي اللفحص 

ز بالجهاص لخاا

 ارةلمرو الهضمي ا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

لمريض اتحضير  الطالب يفهم  ساعه 1 19

لشعاعي اللفحص 

ز بالجهاص لخاا

 ليلبوا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

–لي والف االسعاا يفهم الطالب  ساعه 1 20

ت تطبيقادئ ومبا

 ليةوالت االسعافاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

دات  لضما ا يفهم الطالب  ساعه 1 21

عملية  -ةبطرالوا

شاشة 

 عرض 

امتحانات 

يوميه 
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 ومناقشات  نظام وورد لتضميدا

 -فلنزوح والجرا يفهم الطالب  ساعه 1 22

 -وحلجراع انوا

 -فلنزاتعريف 

لضغط اضع امو

 نيلشرياا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

، تعريفها –وق لحرا يفهم الطالب  ساعه 1 23

ق ر، طعها انوا

 .فالسعاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

تعريفه  -قالختنا ا يفهم الطالب  ساعه 1 24

ق رطعه.انو،ا

 فالسعاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

، لقلبي ش االنعاا يفهم الطالب  ساعه 1 25

تعريف ي ، لرئوا

الصطناعي التنفس ا

 قهرو ط

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

ات امتحان

يوميه 

 ومناقشات 

، تعريفها  -رلكسوا يفهم الطالب  ساعه 1 26

ق ر، طعها انوا

 فالسعاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

، عه انوا  -لتسمم ا يفهم الطالب  ساعه 1 27

 فالسعاق ارط

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

ع لدفاادئ مبا يفهم الطالب  ساعه 1 28

 نيلمدا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 
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 البنية التحتية  .11

 ,Helen H: Fundamental of Nursing - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

caring and clinical judgment 

,(2008),Saunders company. 

- Nursing procedures ,fourth edition 

,lippincot Williams and wilkins company. 

- Perry P: Clinical nursing skills and 

techniques, fifth edition,(2008), Mosby 

company. 

 ,Helen H: Fundamental of Nursing - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

caring and clinical judgment 

,(2008),Saunders company. 

- Nursing procedures ,fourth edition 

,lippincot Williams and wilkins company. 

- Perry P: Clinical nursing skills and 

techniques, fifth edition,(2008), Mosby 

company. 

             اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها    

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 Kozier B, Erb, G, Berman A, etal. 

Fundamentals of Nursing, 7
th

 Ed, 

New York, Pearson Education, 2004.  

 Kozier B, Erb, G, Berman A, etal. 

Fundamentals of Nursing, 6
th

 Ed, 

شاشة  بلحرت اصاباا يفهم الطالب  ساعه 1 29

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 
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New York, Pearson Education, 2000. 

 Timby B., Fundamental Nursing  

Skill & Concepts , Philadelphia , 

Lippincott Williams , Wilkins , 2005 

. 

 Perry, A. & Potter P.: Clinical 

Nursing Skills Techniques, 5
th

 ed. 

London, Mosby, 2002. 

 Articles related to the different 

topics from nursing Journals. 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 االهتمام وتطوير الجانب العملي 

  زيارة الطلبة بالجانب السريري للمستشفيات 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الحله الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم االشعة و السونار    ي  / المركزالقسم العلم .2

 اساسيات عملي   اسم / رمز المقرر .3

 عملي حضوري أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 29نظري لمدة   ساعات 58 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 11/8/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ض.. التعرف على تاريخ التمري1  

وصف مهنة التمريض والممرض ومؤهالته. -2  

. شرح أخالقيات مهنة التمريض3  

. مناقشة كيفية التعامل مع أعضاء الفريق الصحي والمرضى واألفراد في المجتمع.4  

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

الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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. تحديد االحتياجات الصحية اليومية األساسية لألفراد األصحاء والمرضى.5  

ساسية لألفراد األصحاء والمرضى.. تحديد االحتياجات الصحية اليومية األ6  

. التعرف على دور الممرضة في تلبية االحتياجات الصحية األساسية اليومية لألفراد األصحاء 7

 والمرضى.

ممارسة المهارات الفنية في بعض اإلجراءات التمريضية التي تعتبر مقدمة لممارسة  -8

 التمريض.

 التقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم و .9

 األهداف المعرفية   -أ

 االستفادة في تقديم الرعاية التمريضية للعميل.

إدراك عملية التمريض كإطار عمل لتوفير الرعاية التمريضية للعميل مع تعديالت  -1أ

 مختارة في أنماط الصحة الوظيفية.

بتوفير  التعرف على المبدأ الكامن وراء جميع إجراءات التدخل التمريضي المتعلقة -2أ

 الرعاية للعميل في رعاية التمريض للبالغين

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تطبيق منهج منظم لتحليل مشاكل المرضى

 استخدام نهج منظم في تقييم الحالة الصحية للعميل -1ب

 أداء مهارات التمريض األساسية المتعلقة بظروف العميل المختلفة. -2ب

 يئة عالجية آمنة لرعاية العمالء.توفير ب -3ب

 االستفادة من مبادئ العقم الطبي / الجراحي واالحتياطات الشاملة في رعاية العمالء -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 استراتيجيات التدريس / التعلم: 

ذاتي محاضرة ، مجموعات صغيرة ، التعلم القائم على الحالة ، شرح لعب األدوار ، التدريب ال



الصفحة   

14 
 

  

 والتدريب السريري.

 

 طرائق التقييم      

 ٪10االمتحان النظري األول. 

 ٪10االمتحان النظري الثاني. 

 ٪10المعمل األول. امتحان. 

 ٪10المعمل الثاني. امتحان. 

 ٪10االمتحان العملي األول. 

 ٪10االمتحان العملي الثاني. 

 ٪20االمتحان النظري النهائي. 

 ٪10. معمل نهائي. امتحان

 ٪10االمتحان العملي النهائي. 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم اهميه تطبيقات االساسيات واهميه الجزء الخاص بالعنايه التمريضيه  -1ج

 تقيمالعمليات التمريضية اعتمادا على اصناف المرضى -2ج

 االلتزام باخالقيات المهن الطبية-3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات

 المختبرات والمستشفيات

 اعداد البحوث والتقارير من خالل األستفادة من المكتبة واألنترنت

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية والعملية، التقارير، المناقشات، الحضور
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والتطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  -د 

 الشخصي (.

 أن يتصرف الطالب بشكل مناسب في مقابالت العمل -1د 

 أن يجتاز الطالب االختبارات المهنية - 2د 

 أن يطور الطالب ذاته لما بعد التخرج  -3د 

 أن يستخدم الطالب الوسائل المتاحة لزيادة كفاءته   -4د 
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 بةالمطلو

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

مكانته ولتمريض ا يفهم الطالب  ساعه 2 1

ى ألخرم  العلوابين 

في ره تطوو

تلمجتمعاا  

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

ض، لمراتعريف  يفهم الطالب  ساعه 2 2

لصحية الرعاية ا

ت لمؤسساوالية وألا

اقلعرالصحية في ا  

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

ض لممرت االهمؤ يفهم الطالب  ساعه 2 3

ض عالقته بالمرو

عالقته ولمجتمع وا

بالعاملين في 

لمستشفا  

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

خذ ا -لحيويةالعناية ا يفهم الطالب  ساعه 2 4

ريق طعن ارة لحرا

تحت ج، لشر،الفم ا

ريق طإلبط عن ا

ل معدولفخذ ا

لجسمارة احر  

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

ق طمنا،لقلب انبض  يفهم الطالب  ساعه 2 5

و لنبض اخذ ا

لنبض ت اصفا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 
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، لسرعةل ا(مبد

و لحجم ع ، اإليقاا

ية ارحالة جد

نلشرياا  

تعريف  –لتنفس ا فهم الطالب ي ساعه 2 6

اع نو، ألتنفسا

بعض ، لتنفس ا

لتنفسية اض األمرا

ة لمؤثرامل العووا

 لتنفس.اعلى 

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

، تعريفه -ملداضغط  يفهم الطالب  ساعه 2 7

ق ر، طعه انوأ

ت لعالماواتنظيمه 

 لمرضية.ا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

ه يومي

 ومناقشات 

 –لجسم الية آ يفهم الطالب  ساعه 2 8

لمريض ع اضاأو

وف رظحسب 

كيفية ض ولمرا

لتعامل مع ا

لمريض بتغيير ا

ي، لظهراضاع أو

ب لمكبوالوضع ا

ع لركو،الجانبي ،ا

س و لجلواشبه ،

 يلتسرا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 
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ء و عطاإكيفية  يفهم الطالب  ساعه 2 9

–ية دوألن اخز

 -واءلداتعريف 

ين ازلموا

تأثير  -تلقياساوا

من ف لهدا-واءلدا

 واءلدء اعطاإ

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

واء لدء اعطاق إرط يفهم الطالب  ساعه 2 10

ج، لشر، الفم(ا

 قالستنشارق، الزا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

ألساسية دئ  المباا م الطالب يفه ساعه 2 11

-لتطهيرو اللتعقيم 

لتطهير ا -ثلتلوا

 احيلجروالطبي ا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

–لبولية ة القسطرا يفهم الطالب  ساعه 2 12

ت لحاالا-تعريفها

لتي المرضية ا

 بهام تستخد

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

 -لشرجيةالحقن ا يفهم الطالب  ساعه 2 13

كيفية  -عهاانوأ

 مهااستخدا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

–ة لمعداغسيل  يفهم الطالب  ساعه 2 14

لمستوجبة اعي والدا

–ة لمعدالغسل 

 مهااستخدق ارط

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 
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ة لتغذيا يفهم الطالب  ساعه 2 15

-الصطناعيةا

لتي يجب ت الحاالا

لتغذية ء اعطاا

 الصطناعية فيهاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

في ض لممردور ا يفهم الطالب  ساعه 2 16

-لشعاعيالتصوير ا

لفحص ق ارط

 عيلشعاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

لمريض اتحضير  يفهم الطالب  ساعه 2 17

لشعاعي اللفحص 

 صلخام و العاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

لمريض اتحضير  يفهم الطالب  ساعه 2 18

لشعاعي اللفحص 

ز بالجهاص لخاا

 ارةلمرو الهضمي ا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

لمريض اتحضير  يفهم الطالب  ساعه 2 19

لشعاعي اللفحص 

ز بالجها صلخاا

 ليلبوا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

–لي والف االسعاا يفهم الطالب  ساعه 2 20

ت تطبيقادئ ومبا

 ليةوالت االسعافاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

دات  لضما ا يفهم الطالب  ساعه 2 21

عملية  -بطةرالوا

شاشة 

 عرض 

حانات امت

يوميه 
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 ومناقشات  نظام وورد لتضميدا

 -فلنزوح والجرا يفهم الطالب  ساعه 2 22

 -وحلجراع انوا

 -فلنزاتعريف 

لضغط اضع امو

 نيلشرياا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

، تعريفها –وق لحرا يفهم الطالب  ساعه 2 23

ق ر، طعها انوا

 ف.السعاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 اقشات ومن

تعريفه  -قالختنا ا يفهم الطالب  ساعه 2 24

ق رطعه.انو،ا

 فالسعاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

، لقلبي ش االنعاا يفهم الطالب  ساعه 2 25

تعريف ي ، لرئوا

الصطناعي التنفس ا

 قهرو ط

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

، تعريفها  -رلكسوا ب يفهم الطال ساعه 2 26

ق ر، طعها انوا

 فالسعاا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

، عه انوا  -لتسمم ا يفهم الطالب  ساعه 2 27

 فالسعاق ارط

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 

ع لدفادئ امبا يفهم الطالب  ساعه 2 28

 نيلمدا

شاشة 

 عرض 

 نظام وورد

ات امتحان

يوميه 

 ومناقشات 
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ير ,....  () المجالت العلمية , التقار

 Kozier B, Erb, G, Berman A, etal. 

Fundamentals of Nursing, 7
th

 Ed, 

New York, Pearson Education, 2004.  

 Kozier B, Erb, G, Berman A, etal. 

شاشة  بلحرت اصاباا يفهم الطالب  ساعه 2 29

 عرض 

 نظام وورد

امتحانات 

يوميه 

 ومناقشات 
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Fundamentals of Nursing, 6
th

 Ed, 

New York, Pearson Education, 2000. 

 Timby B., Fundamental Nursing  

Skill & Concepts , Philadelphia , 

Lippincott Williams , Wilkins , 2005 

. 

 Perry, A. & Potter P.: Clinical 

Nursing Skills Techniques, 5
th

 ed. 

London, Mosby, 2002. 

 Articles related to the different 

topics from nursing Journals. 
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