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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية الحله الجامعةكل المؤسسة التعليمية .1

 تمريض / المركز القسم العلمي  .2

 302 اسم / رمز المقرر .3

 نمو وتطور أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعات اسبوعيا 6 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021\2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 . واالختالف بينهمامفهوم النمو والتطوروالنضج  . التعرف على1

وفهم نظريات التطور والنمو  وكذلك وصف مراحل النمو الجسمي والحسي والحركي وصف  -2

 .واالدراكي خالل مراحل الحياة

وتوضيح  وقياس الوزن والطول ومحيط الراس وتسجيلها في مخطط النمو وتوضيح  . شرح 3

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

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

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 اةالمشاكل التي يمر بها الطفل خالل مراحل حياته المختلف

 .دور المجاميع واالصدقاء ودور اللعب والمدرسة واالصدقاء على نمو وتطور الطفل . مناقشة4

يكتسبها الممرض عند دراسته لمادة النمو والتطور ومدى قدرة  التيتحديد اهم المعارف 

 الممرض على تقديم العناية التمريضية 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

  األهداف المعرفية  -أ

 االستفادة في تقديم الرعاية التمريضية للعميل.

إدراك عملية التمريض كإطار عمل لتوفير الرعاية التمريضية للعميل مع تعديالت مختارة في • 

 أنماط الصحة الوظيفية.

التعرف على المبدأ الكامن وراء جميع إجراءات التدخل التمريضي المتعلقة بتوفير الرعاية • 

 للعميل في رعاية التمريض للبالغين

 -   

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تطبيق منهج منظم لتحليل مشاكل المرضى

 استخدام نهج منظم في تقييم الحالة الصحية للعميل• 

 أداء مهارات التمريض األساسية المتعلقة بظروف العميل المختلفة.• 

 اية العمالء.توفير بيئة عالجية آمنة لرع• 

 االستفادة من مبادئ العقم الطبي / الجراحي واالحتياطات الشاملة في رعاية العمالء• 

-     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . استراتيجيات التدريس / التعلم:10

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

استخدام الزيارة الميدانية,استخدام الدمى واالدوات المتوفرة في المختبر, ب السريري.والتدري
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 , عرض افالم توضيحية للمادةاستخدام بعض المخططات لتقييم سير الوالدة

 

 طرائق التقييم      

 %10امتحان نظري -1

 % 5كوز -2

 % 5سمنار-3

 %5تقرير -4

 %20تقييم عملي  -5

 %5نشاطات -6

 %20 نهائي نظريامتحان  -7

 %30نهائي  عملي امتحان-8

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

ساسياتن النمو ا ساعة4 االول

 والتطور

على النمو التعرف 

 والتطور

محاضرة 

ولعب ادوار 

واستخدام 

المجسمات 

وعرض 

 فيديو

امتحان 

عملي 

 ونظري

كيفية  التعرف  ساعة 2 الثاني 

قياس النمو 

 والتطور

عرض  تكنيك القياس

فيديو 

وتمثيل على 

 مجسم

اسئلة 

 واجوبه

نظريات وجود  ساعة 3 الثالث

 تطورالشخصية 

شرح  محاضرة  نظريات التطور

)  وتوضيح

محاضرة( 

واستخدام 

 الرسوم

الطفل من النطفة  تطور الجنين ساعة 1 الرابع

 الى الوالدة

فلم عرض 

وعرض 

 تقديمي

اسئلة 

 واجوبة

فترة النفاس  ساعات 5 الخامس

 ومابعدها

استخدام  فترة الرضيعا

الدمى 

وعرض 

 فيديو

اسئلة 

 واجوبة
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 البنية التحتية  .12

 , Hill, palty and Humphrey Patricia ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Richard Fabes Human Growth and 

Exploring Martin,  and Carol Lynn

, 2nd ed., Person Child Development

custom publishing, 2003.  

 Schuster, Clara and Ashburn Shirley, 

the Process of Human Development, 

, a Holistic Life Span Approach

Boston, Little Brown and company, 

1986. 

 Wong`s  Wong Donna L., et.al,

 
th

, 6tials of Pediatric NursingEssen

ed., New York. Mosby, 2001. 

 ., 2004. 

 Newborn  –Maternal Olds, S., et.al, 

ed., New Jersey,  
th

, 6Nursing

Prentice Hall Inc., 2000. 

. 

المحاضرة  اطفل اليافع مرحلة الطفولة  ساعات 4 السادس

 المناقشةو

امتحان 

 عملي

السابعة 

 والثامنة

ماقبل المدرسة  ساعات 8

 ومرحلة المدرسة

المحاضرة  الطفل في المدرسة

 والمناقشة

امتحان 

عملي 

 ونظري
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 , - Smeltzer, Suzanne C., et.al ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Textbook of Medical Surgical 

ed., 2004.       
th

, 10Nursing 

 Feldman, Robert S., 

Development Across the life 

ed.,  
rd

3 Span 

    New Jersey, Pearson Upper Saddle 

River, 2005.  

edition,(2008), Mosby company. 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ...  () المجالت العلمية , التقارير ,.

\\\ 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 المواقع المتوفرة ع االنترنيت

 

زيادة عدد ايام العملي في المستشفيات والمراكز  خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 الصحية

تسهيل الزيارات وتكثيفها للمدارس والحضانات  والعمل على تعيين ممرض جامعي في   

 العدادياتالمدارس وا

 

 


