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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ة الحلة الجامعة كلي المؤسسة التعليمية .1

   قسم التمريض  / المركز علمي القسم ال .2

 البحثطرق  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

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

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

 2021  2/8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 طرائق البحث في علوم التمريضتمكين الطلبة من فهم 

 طرق البحث للمرض الناجحالتمكن من ادراك وفهم فوائد دراسة 

 حماية وتعزيز صحة االنسانعلم التمريض ل في من معرفة انجازات  االبحاث  تمكين الطلبة

 تصميم الدراسات واالبحاث في علم التمريضفهم اهمية 

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعل م المتوقعة من يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من التعلم هناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص رالطالب تحقيقها مب

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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في المجتمع  ق   البحث لقياس  حجم المشكالت الصحية وسبل تذليلها فهم وتطبيق  طرائ

 المحلي

 من خالل البحث العلمي فهم الطالب  كيفية السيطرة على االوبئة 

االمراض السارية وغير  كيفية استخدام  االبحاث وتوفير البراهين لدراسة اسبابفهم الطلبة 

 لمي السارية في المجتمع المحلي واإلقليمي والعا

 ممارسة التمريضية المرتكزة على الدليل فهم ال

 كيفية التقييم النقدي لألبحاث  التمريضية فهم 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

 ممرض يعرف فوائد البحوث التمريضية -1أ

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

 المرتكزة على الدليل العلمي

 المعدية غير ممرض يتمكن من عرفة كيفية حماية المجتمع من االمراض- -3أ

 عن طريق البحث العلمي الرصين  تعلم كيفية التشخيص المجتمعي -4أ

ية وكيف مراض المزمنة مثل السرطان يم طرائق البحوث  لفهم اسباب االتعلم وتعل  -5أ

  الوقاية منها

 لإلجابة على اسئلة االبحاث فة اهمية البيانات وكيفية تحويلها  الى  معطياترمع -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 لتمكن من معرفة منهجية البحث التمريضي ا – 1ب

 تعلم منهجية االبحاث الوبائية – 2ب

  البحثية  اكتساب مهرات التقييم النقدي لألوراق – 3ب

    البحثية تحديد االولويات  مهارات اكتساب -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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,  اسلوب حل . المجاميع الصغيرة , االفالم التعليمية , المناقشاتالعامة المحاضرات 

 المشكالت التعليمية

 

 

 طرائق التقييم      

 

ألداء الطالب شفهيا وتقييم حالة الحضور االمتحانات السريعة الكوزات .والتقويم اليومي ل

 والغياب

 الحضور والمشاركة

 امتحانات منتصف الكورس او الفصل التعليمي واالمتحانات النهائية   

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعداد ممرض المستقبل مهني -1ج

 واثق من نفسه -2ج

 محصن من داء االحتراق الوظيفي في العمل  -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مشاركة الطالب بالعملية التعليمية وتمكينه من مهارات التواصل 

 

 طرائق التقييم    

 

   check list approachاالداء يق رتقويم االداء بالمالحظة واالمتحان عن ط
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ابلية التوظيف والتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

 المسندة بالدليل مهارة الرعاية التمريضية -1د

 مهارة حل المشكالت  -2د

 انجاز االبحاث -3د

   البيانات والمعلومات االدارة  -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 مالتقيي

فهم معنى واسس  2 1

 طرائق البحث

 التمريضي 

تعريف البحث 

واهداف منهجية 

في  البحوث 

 التمريض 

محاضرات 

, مناقشات , 

حل 

 مشكالت

كوز وتقيم 

 اداء 

فوائد معرفة   4 3و 2

  االبحاث التمريضية 

الفوائد المتوقعة من 

فهم كيفية انجاز 

 . االبحاث

محاضرات 

, مناقشات , 

حل 

 مشكالت

كوز وتقيم 

 اداء 

امثلة على  تحديد  4 5و 4

االولويات لمواضيع 

  البحوث

فهم المادة النظرية 

 وتطبيقها  لألوليات

  من الطلبة قبل 

حل 

 مشكالت 

تقيم اداء 

وامتحان 

 قصير

فهم خطوات البحث  2 6

  التمريضي

 محاضرة خطوات البحث 

 مناقشة  

تقيم اداء 

 شفهي

امتحان تحريري  2 7

 لكورسمنتصف ا

امتحان منتصف 

 كورس

  

 خطوات فهم 4 9و8

 تصاميم الدراسات 

 وانواعها

 

محاضرات  الوصفيةالدراسات 

ومناقشة 

وحل 

مشكالت 

 تعليمية 

 كوز

 11و10

 

 

4 

 

 

فهم تصاميم 

 الدراسات 

وكيفية  التحليلية

نواع العينات ا

  ختيار العينة او

 وتصميم البحث

محاضرات 

 ومناقشة 

 

 كوز
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 البنية التحتية  .12

 The Research Process in Nursing ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

(Paperback) 

Kate GerrishJudith  (editor), 

Desmond  (editor), Lathlean

2018(primary creator) Cormack 

 Resource Manual for Nursing )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Research: Generating and Assessing 

Evidence for Nursing Practice 11th 

Edition 

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

A Research Handbook for Patient and 

Public Involvement Researchers 

 

 13و12

 

 

4 

 اختيار العينة 

 بناء ورقة االستبانة 

وفحص صدقيتها 

 ومعقوليتها

 

  

   

كيفية بناء ورقة 

االستبانة واهمتها 

 كأداة

 لجمع البيانات 

 

 

 محاضرات

 

 كوز

تعلم كتابة البحث   2 14

 التمريضي 

كيفية كتابة البحث  

للنشر العلمي 

 الصحيح

 محاضرات

 

 كوز

امتحان نهاية  2 15

 كورس 

  امتحان  نهائيامتحان 

https://www.waterstones.com/author/kate-gerrish/1613703
https://www.waterstones.com/author/kate-gerrish/1613703
https://www.waterstones.com/author/judith-lathlean/1613704
https://www.waterstones.com/author/judith-lathlean/1613704
https://www.waterstones.com/author/desmond-cormack/3631818
https://www.waterstones.com/author/desmond-cormack/3631818
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(Paperback) 

Penny BeeHelen  (editor), 

Patrick  (editor), Brooks

Karina  (editor), Callaghan

(with) Kelly Rushton (editor), Lovell 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

Writing Research Proposals in the Health 

step Guide -by-Sciences: A Step

(Paperback) 

Zevia SchneiderJeffrey  (author), 

(author) Fuller 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

مع المعلومات النظرية لمادة طرائق البحث التطبيق العملي من خالل مشاركة الطلبة في مزج 

 بحوث التخرج 

 

 

 

 

 

 

https://www.waterstones.com/author/penny-bee/4058588
https://www.waterstones.com/author/penny-bee/4058588
https://www.waterstones.com/author/helen-brooks/301990
https://www.waterstones.com/author/helen-brooks/301990
https://www.waterstones.com/author/patrick-callaghan/205431
https://www.waterstones.com/author/patrick-callaghan/205431
https://www.waterstones.com/author/karina-lovell/4058589
https://www.waterstones.com/author/karina-lovell/4058589
https://www.waterstones.com/author/kelly-rushton/4058590
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2713
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2713
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2713
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2713
https://www.waterstones.com/author/zevia-schneider/897546
https://www.waterstones.com/author/zevia-schneider/897546
https://www.waterstones.com/author/jeffrey-fuller/3741956
https://www.waterstones.com/author/jeffrey-fuller/3741956
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