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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ة الحلة الجامعة كلي المؤسسة التعليمية .1

   قسم التمريض  / المركز علمي القسم ال .2

 اتجاهات اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل الدراسي الثاني 2020-2021السنة  الفصل / السنة .5

 اسبوع 15ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021ايلول  2 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 رأهداف المقر .8

 الممارسات التمريضية وكيفية تطورها تمكين الطلبة من فهم 

 المواضيع المتعلقة بالمهنة ودراسة التمريض كمهنة مميزةالتمكن من ادراك وفهم فوائد دراسة 

  وتحولها لى مهنة طور المهنة عبر التاريختمن من معرفة انجازات   تمكين الطلبة

 ة الفرد واالسرة والمجتمعمهنة التمريض  لتعزيز صح فهم اهمية 

االتجاهات المطلوبة  لكل عامل في مهنة التمريض ان يؤديها بكفاءة وفاعلية ليساهم في رسم فهم وتطبيق  

 السياسة الصحية للعراق

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

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

 البرنامج.
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 تقديم الخدمة وتوعية وتثقيف المجتمع المحلي  فهم الطالب  كيفية 

 جتماعية والتكيف مع الظروف والعمل كعضو بفريق كيفية  التفاعل االجتماعي والتنشئة االفهم الطلبة 

 ممارسة التمريضية المرتكزة على الدليل فهم ال

 للوضع الصحي للمجتمع المحلي  وناصرة وتثقيف المرضى وغوائلهم والمجتمع ككل كيفية التقييم  فهم 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

 ممرض يعرف  معنى مهنة التمريض والمواضيع واالتجاهات المتعلقة بها  -1أ

باعتماد الممارسة المرتكزة  ممرض يتمكن من عرفة كيفية حماية المجتمع من االمراض المعدية-2أ

 ر فاعل بالبحث العلمي لحل المشكالت الصحيةويكون له دو على الدليل العلمي

 كمعلم ومثقف صحي المعدية غير ة المجتمع من االمراضممرض يتمكن من عرفة كيفية حماي- -3أ

 عن طريق التعاون مع القطاعات المختلفة تعلم كيفية التشخيص المجتمعيي -4أ

 يم طرائق البحوث  تعلم وتعل  -5أ

 ن يكون قائدا ومديرا ناجحا يمرن من هو اقل منهفة اهمية ارمع -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 من التواصل الناجح  لتمكنا – 1ب

 تعلم منهجية التعاون  – 2ب

  ساب مهرات التقييم والمناصرة وتعزيز السلوك المهني اكت – 3ب

     تحديد  تقديم االهم على المهم  ورعاية صحية شاملة  مهارات اكتساب -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ,  اسلوب حل المشكالت التعليميةالفالم التعليمية , المناقشات. المجاميع الصغيرة , االعامة المحاضرات 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات السريعة الكوزات .والتقويم اليومي لألداء الطالب شفهيا وتقييم حالة الحضور والغياب

 الحضور والمشاركة
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 امتحانات منتصف الكورس او الفصل التعليمي واالمتحانات النهائية   

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المساهم في رسم السياسات الصحية مهنيالاعداد ممرض المستقبل  -1ج

 واثق من نفسه -2ج

 محصن من داء االحتراق الوظيفي في العمل  -3ج

 عضوا ناجح بفريق  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 رات التواصل مشاركة الطالب بالعملية التعليمية وتمكينه من مها

 

 طرائق التقييم    

 

 االداء يق رتقويم االداء بالمالحظة واالمتحان عن ط

 

 

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

 المسندة بالدليل مهارة الرعاية التمريضية -1د

 مهارة حل المشكالت  -2د

 انجاز االبحاث -3د

  ومهارة القيادة البيانات والمعلومات دارة ا -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

فهم معنى واسس  2 1

االتجاهات في مهنة 

 التمريض

المهنة تعريف البحث 

واهداف  وفرقها عن 

  مل  والوظيفةالع

محاضرات , 

مناقشات , 

 حل مشكالت

كوز وتقيم 

 اداء 

فوائد تطور معرفة   4 3و 2

 التمريضاتجاهات 

 عبر التاريخ

وائد المتوقعة من الف

فهم كيفية العمل 

كتمريضي محترف 

 . االبحاث للمهنة 

محاضرات , 

مناقشات , 

 حل مشكالت

كوز وتقيم 

 اداء 

تحديد   امثلة على 4 5و 4

  اهات التمريضاتج

فهم المادة النظرية 

 وتطبيقها لألوليات

  على امثلة من الواقع

  من الطلبة قبل 

تقيم اداء  حل مشكالت 

وامتحان 

 قصير

فهم معنى التثقيف  2 6

 الصحي من قبل 

  التمريضي

دور المرض كمثقف  

 للفرد واسرة والمجتمع

 محاضرة

 مناقشة  

تقيم اداء 

 شفهي

امتحان تحريري  2 7

 منتصف الكورس

امتحان منتصف 

 كورس

  

التنشئة   خطوات فهم 4 9و8

 االجتماعية

 

دور التنشئة في تأقلم 

مع زمالءه الممرض  

 والزبائن 

محاضرات 

ومناقشة وحل 

مشكالت 

 تعليمية 

 كوز

 11و10

 

 

 

 13و12

 

4 

 

 

 

4 

فهم الطالب اهمية 

 الممرض كباحث 

 

التثقيف الصحي 

 واهميته 

 قي تعزيز الصحة  

دور البحث العلمي في 

 مهنة التمريض

 

فوائد التثقيف 

 التمريضي

محاضرات 

 ومناقشة 

 

 محاضرات

 

 كوز

 

 

 كوز
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 البنية التحتية  .12

 Nursing Today: Transition and Trends 10th لوبة ـ الكتب المقررة المط1

Edition 

SN EdD JoAnn Zerwekh M by

Ashley Zerwekh Garneau PhD  (Author), RN

(Author) RN 

 

 :Resource Manual for Nursing Research )المصادر(  المراجع الرئيسية ـ 2

Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice 11th Edition 

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

Professional Nursing: Concepts & 

Challenges, 9e 9th Edition 

(Author) Beth Black PhD RN FAAN by 

 

اللكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع ا

.... 

Nurse Practitioner's Business Practice and 

Legal Guide 7th Edition 

(Author  Carolyn Buppert by 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

مع  التدريب الصيفي  علومات النظرية لمادة االتجاهات المالتطبيق العملي من خالل مشاركة الطلبة في مزج 

 للطلبة في المستشفيات

   

 دور االقتصاد تعلم   2 14

 طوير المهنةفي ت

 محاضرات االقتصاد الصحي 

 

 كوز

  امتحان  امتحان نهائي امتحان نهاية كورس  2 15

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=JoAnn+Zerwekh+MSN++EdD++RN&text=JoAnn+Zerwekh+MSN++EdD++RN&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=JoAnn+Zerwekh+MSN++EdD++RN&text=JoAnn+Zerwekh+MSN++EdD++RN&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ashley+Zerwekh+Garneau+PhD++RN&text=Ashley+Zerwekh+Garneau+PhD++RN&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ashley+Zerwekh+Garneau+PhD++RN&text=Ashley+Zerwekh+Garneau+PhD++RN&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Beth+Black+PhD++RN++FAAN&text=Beth+Black+PhD++RN++FAAN&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Carolyn-Buppert/e/B001IGO38A/ref=dp_byline_cont_book_1
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