
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 ية الحله الجامعةكل

 التمريض / المركز القسم العلمي  .2

 تمريضاسس  اسم / رمز المقرر .3

 أشكال الحضور المتاحة .4
 مدمج

 الفصل / السنة .5
 الفصل الثاني -الفصل االول

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6
(4) hrs*30 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
2020-2021 

 أهداف المقرر .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

 . تحديد االحتياجات الصحية اليومية األساسية لألفراد األصحاء والمرضى.5

 لألفراد األصحاء والمرضى.. تحديد االحتياجات الصحية اليومية األساسية 6

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

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

  األهداف المعرفية    -ا 

 االستفادة في تقديم الرعاية التمريضية للعميل. -1

عملية التمريض كإطار عمل لتوفير الرعاية التمريضية للطفل مع تعديالت مختارة في أنماط  إدراك  -2    

 الصحة الوظيفية.

التعرف على المبدأ الكامن وراء جميع إجراءات التدخل التمريضي المتعلقة بتوفير الرعاية للطفل في رعاية  -3

 التمريض للبالغين

  

  رر.الخاصة بالمق يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تطبيق منهج منظم لتحليل مشاكل االطفال

 استخدام نهج منظم في تقييم الحالة الصحية للطفل• 

 أداء مهارات التمريض األساسية المتعلقة بظروف االطفال المختلفة.• 

 توفير بيئة عالجية آمنة لرعاية العمالء.• 

 ة في رعاية االطفالاالستفادة من مبادئ العقم الطبي / الجراحي واالحتياطات الشامل• 

  

 طرائق التعليم والتعلم

 محاضرة ، مجموعات صغيرة ،

 على الحالة ، شرح لعب األدوار التعلم القائم

 التدريب الذاتي والتدريب السريري.

 استخدام اجهزة العرض 

 استحدام البورد

 التركيز على مبدا المشاركة والتحاور

 

 طرائق التقييم

 

 ٪15. االمتحان النظري األول

 %5االنشطة 

 ٪20االمتحان النظري الثاني. 

 ٪20االمتحان العملي األول. 

 %10االنشطة 

 ٪20االمتحان العملي اثاني. 
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 البنية التحتية  .12

 Wong_s_Nursing_Care_of_Infants ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Essentials_of_Maternity,_Newborn 

Maternal and Child Health Nursing Pillitterri 

Pediatric Clinical Practice Guidelines Policies A 

Compendium of Evidence Based Research for 

Pediatric Practice 

 ,HOCKENBERRY, Marilyn J.; WILSON  • )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

David; RODGERS, Cheryl C. Wong's 

Essentials of Pediatric Nursing-E-Book. 

Elsevier Health Sciences, 2016 p.p 873-

885 Pillitteri, Adele. Maternal & child 

p.p1309-1315 

 ٪20االمتحان النظري النهائي. 

 ٪30االمتحان العملي النهائي. 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االنشراح داخل القاعة الدراسية لجعل الطلبة يتلقون المعلومات بشكل جيد -

 الهام الطلبة بالمعايير المجتمعية الواجب احترامها -

 التاكيد على ظرورة حفاظ خصوصية المرضى -

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 جعل الطالب يشارك في تحضير والقاء جزء من المادة بصيغة سمنار -1

 المؤسسات الصحيةالتركيز على التطبيق في  -2

  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

نظام المحاضرات+  طفالمقدمة عن علم اال العرض وااللقاء ع +ن  10 1+2

 التطبيق السريري

15% 

 %15 = الطفل الخديج العرض وااللقاء ع +ن  10 3+4+5

 %15 = الحياة خارج الرحم العرض وااللقاء ع +ن  10 6+7

 %15 = امراض الدم  العرض وااللقاء ع +ن  10 8+9

 %15 = امراض الجهاز التنفسي العرض وااللقاء ع +ن  10 10+11

 %15 = التشوهات الخلقية للطفل العرض وااللقاء ع +ن  10 12+13

 %15 = الفحص البدني العرض وااللقاء ع +ن  10 14+15
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

health nursing: care of the childbearing & 

childrearing family. Lippincott Williams & 

Wilkins, 2010.  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 االرتقاء بالواقع العلمي وتطبيق ما يتم تعلمه في سوق العمل 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 


