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 من:في نهاية الدورة سيتمكن الطالب 

 التعرف على مفاهيم ومبادئ وتعاريف الصحة وتعزيز الصحة.• 

 تطبيق مناهج تعزيز الصحة والوقاية من األمراض.• 

 التفريق بين تعزيز الصحة وحماية الصحة.• 

 نظرة عامة على نماذج الصحة والمرض.• 

 مناقشة نموذج تعزيز الصحة• 

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

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

 ؛البرنامج.
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 فهم مستويات قياس الصحة وتعزيز الصحة.• 

 دور الممرضة في تعزيز الصحة.أداء • 
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(. أساسيات تعزيز الصحة 2014الوصايا ، ج. )•  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 (.377للممرضات. )ص 

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 اليوجد مقرر محدد

 طرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 طرائق التعليم والتعلم      

 تقديم االسئلة الموضوعية وفتح باب النقاش -1

 عرض مخططات ملونة -2

 استخدام الوورد بالكتابة بالموضوعات التي تستوجب الكتابة -3

 للطلبة بتشخيصها وثم شرحهاالوقوف عن االخطاء الشائعة ومحاولة معالجتها، والسماح  -4

السبورة البيضاء ، تطبيق الهاتف المحمول ، جهاز العرض العلوي ، الملصقات ، النشرات ، أفالم •  -5

 الفيديو ، عيادات الطب النفسي والمستشفيات التعليمية للطب النفسي.

 طرائق التقييم      

 تقييم الطالب:

 

 ٪30االمتحان النظري األول. 

 ٪10واألداء السريري المهارات 

 ٪10التقارير السريرية 

 ٪50االمتحان النظري النهائي 

 

 ٪100المجموع   
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

(. األطفال 2013سميث ، ج. إي ، آند ريكتور ، سي )• 

والمراهقون في سن المدرسة. في تمريض المجتمع 

(. 752-699والصحة العامة: تعزيز الصحة العامة )ص 

https://doi.org/10.1044/0161-

1461.2604.320 

(. أساسيات تعزيز الصحة 2014الوصايا ، ج. )• 

 (.377للممرضات. )ص 

 •Mamedov ،Y. D. ،Garaev ،G. S. ،

Korkmazov ،B. M. ،& Mirzabekova ،F. I .

نيكوتينيك على -(. تأثير خليط حمض تيريلتين1988)

الحالة الهيكلية والوظيفية لعضلة القلب في نقص التروية 

التجريبية. في نشرة البيولوجيا التجريبية والطب )المجلد 

(. 742-740، الصفحات  5، العدد  105

https://doi.org/10.1007/BF00841552 

 •Allender ،J. and Spradley ،B.، 

Community Health Nursing Concepts and 

Practice ،5th ed. ،New York ،Lippincott ،

2001. 

 •Kozier B  ،Erb  ،G  ،Berman A  .وآخرون ،

أساسيات التمريض ، الطبعة السابعة ، نيويورك ، تعليم 

 .2004بيرسون ، 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

والمقاالت المنشورة في المجالت الدولية فقط األبحاث • 

 المعتمدة
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إضافة مفردات جديدة تخدم المتعلم في حياته المهنية وثقافته المجتمعية في الجوانب المتعلقة 

 بالصحة النفسية والعقلية
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