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 :متطلبات احلصول على الدرجة
  :خيار املقررات و الرسالة 

o ( وحدة دراسية43أن جيتاز الطالب ) مقررات الربانمج. من 
o .اجتياز االختبار الشامل يف ختصصه الدقيق 
o .إمتام رسالة الدكتوراه بنجاح يف أحد االهتمامات البحثية لعلوم التمريض 

 مسارات الربانمج 
   توجد مسارات.ال 
 
 
 
 كل العام للربانمجاهلي
  : خيار املقررات و الرسالة 

o ( وحدة دراسية للرسالة على النحو التايل:12( وحدة دراسية إضافة إىل )43عدد الوحدات املطلوبة ) 
 عدد الوحدات املطلوبة عدد املقررات نوع املقررات
 25 9 مقررات اجبارية
 18 6 مقررات اختيارية 
 0 شامل 700 االختبار الشامل

  12 1 الرسالة
 ( وحدة دراسية للرسالة12( وحدة دراسية + )43) 16 اجملموع
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 اخلطة الدراسية للربانمج
 املستوى االول 

 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية املقرر  مسمى ورمزه املقرر رقم م

  ( 0+  3) 3 الفلسفة يف علم التمريض متض  601  1
  ( 0+  3) 3  البحث الكمياملتقدمة يف األساليب متض  602  2
  ( 0+  3) 3 النظرايت التمريضية متض 605 3

  ( 0+  3) 3 (1) اختياريمقرر  ..... متض 4

  وحدة دراسية 12 اجملموع
 املستوى الثاين 

 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية املقرر  مسمى ورمزه املقرر رقم م

  ( 0+  3) 3 وعياملتقدمة يف البحث الن األساليب متض 603 1
 متض 602 ( 0+  3) 3 البحوث االجرائية متض 604 2
  ( 0+  3) 3 التحليل اإلحصائي املتقدم متض 606 3
  ( 0+  3) 3 (2) اختياريمقرر  ..... متض 4

  وحدة دراسية 12 اجملموع
 املستوى الثالث 

 قمتطلب ساب عدد الوحدات الدراسية املقرر  مسمى ورمزه املقرر رقم م

  ( 0+  3) 3 القياس والتقومي يف جمال التمريض والعلوم الصحية متض 607 1
  ( 0+  3) 3 (3) اختياريمقرر  ..... متض 2
  ( 0+  3) 3 (4) اختياريمقرر  ..... متض 3
  1 إعداد خطة حبث متض 699 4

  وحدات دراسية 10 اجملموع
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  املستوى الرابع 

 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية رراملق  مسمى ورمزه املقرر رقم م

 متض 606 ( 0+  3) 3 التصاميم املتقدمة يف البحث متض 608 1
  ( 0+  3) 3 (5) اختياريمقرر  ..... متض 2
  ( 0+  3) 3 (6) اختياريمقرر  ..... متض 3

  وحدات دراسية 9 اجملموع
    املستوى اخلامس  
 متطلب سابق الوحدات الدراسية عدد املقرر  مسمى ورمزه املقرر رقم م

  0 الشامل االختبار شامل 700 1
   (0) اجملموع

 املستوى السادس 
 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية املقرر  مسمى ورمزه املقرر رقم م

 شامل 700 12 رسالة   ال متض 700 1
  وحدة دراسية 12 اجملموع
 سالةلر وحدة ل( 12( وحدة دراسية + )43) اإلمجايل

 

 ( وحدة دراسية:18( مقررات اختيارية إبمجايل )6: خيتار الطالب ) املقررات االختيارية 
 عدد الوحدات الدراسية املقرر  مسمى ورمزه املقرر رقم م
 ( 0+  3) 3 اخلربة االنسانية من الصحة واملرض والشفاء واملوت متض 640 1
 ( 0 + 3) 3 محاية وتعزيز واستعادة الصحة متض 641 2
 ( 0+  3) 3 الوراثة وعلم اجلينوم يف جمال الرعاية الصحية متض 642 3
 ( 0+  3) 3 نظرايت السلوك الصحي متض 643 4
 ( 0+  3) 3 التأثريات االجتماعية الثقافية على الصحة متض 644 5
 ( 0+  3) 3 أسس السلوك احليوي يف أحباث التمريض متض 645 6
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 عدد الوحدات الدراسية املقرر  مسمى ورمزه املقرر رقم م
 ( 0+  3) 3 فاهيم املتقدمة يف تعليم الكبارامل التقنية و متض 646 7
 ( 0+  3) 3 اسرتاتيجيات تطوير املناهج للتعليم الصحي املهين متض 647 8
 ( 0+  3) 3 األدوار املتطورة للمعلم التمريضي متض 648 9
 ( 0+  3) 3 السلوك التنظيمي يف التمريض متض 649 10
 ( 0+  3) 3 رسة التمريضنظرية اإلدارة التطبيقية ملما متض 650 11
 ( 0+  3) 3 النظم الصحية: السياسات والتخطيط، والتقومي متض 651 12
 ( 0+  3) 3 خمرجات اجلودة والتكلفة الفعالة: املستوى اجلزئي متض 652 13
 ( 0+  3) 3 خمرجات اجلودة والتكلفة الفعالة: املستوى الكلي متض 653 14
 ( 0+  3) 3 رعاية املرضىاجلودة والسالمة ل متض 654 15
 ( 0+  3) 3 طرق تدريس التمريض والعلوم الصحية متض 655 16
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 وصف مقررات الربانمج
 ( 0+  3) 3 الفلسفة يف علم التمريض متض  601 

يدا فلسفة يقدم هذا املقرر مناقشة حثيثة للمدارس الفلسفية و يدمج آداب النظرية التمريضية والدراسات العلمية )وحتد
العلوم، وعلم االجتماع واتريخ العلوم التمريضية( لتوفري فهم شامل لطبيعة علم التمريض واملعرفة اليت يقدمها. وابلطبع 

( ماهية و كيفية التفسري 2( طبيعة املنهج العلمي، )1استكشاف العديد من املوضوعات املركزية يف فلسفة العلوم: )
رونة ابألدلة. و سيتم كذلك طرح املتناقضات و وجهات النظر النظرية واملنهجية ومناقشتها و ( مفهوم األدلة املق3العلمي، )
 على التطبيقات العملية لنظرايت علوم التمريض والبحوث التمريضية . االطالع

 

 ( 0+  3) 3 املتقدمة يف البحث الكمي األساليب متض  602 
ي لتصاميم البحوث الكمية والبحث العلمي رؤية علمية و منهجية. ويتم يقدم هذا املقرر و يعرض أساليب التحليل النقد

الرتكيز على األساليب الوصفية، والتجريبية والتصاميم شبه التجريبية كما يطبق هذه النماذج على مشاكل التمريض. وسيتم 
يف جمال الرعاية الصحية  الرتكيز على أساليب متعددة األبعاد هتدف إىل استكشاف احللول البحثية للمشاكل املعقدة

والتمريضية. واهلدف هو تسهيل قدرة الطالب على دمج التصميم والتحليل يف دراسة الظواهر التمريضية وتطبيق هذه 
 املبادئ على جماالت البحث املختلفة.

 ( 0+  3) 3 املتقدمة يف البحث النوعي األساليب متض 603
ثية اليت توجه مجع وحتليل البياانت النوعية يف تطوير علم التمريض. و اليت تشمل يركز هذا املقرر على حتليل التقاليد البح

طرق البحث الطبيعية واملفاهيم، التفسريية والتحليلية مثل الظواهر و دراسة احلالة، االثنوغرافيا، التأويل واملناهج التارخيية. 
ختطيط البحوث يف املسائل املتعلقة أبساليب البحث  وتتضمن كذلك طرح نظرية املعرفة، واالفرتاضات الفلسفية، وعملية

 النوعي، و أساليب مجع البياانت وحتليلها، والقضااي األخالقية.
 

 ( 0+  3) 3 البحوث االجرائية متض 604
ب يعرض هذا املقرر القضااي املتعلقة بتصاميم البحوث االجرائية و طرق حتليل البياانت من الدراسات التداخليه، والتجار 

السريريه ابالستخدام العلمي للطرق. وتشمل املواضيع أنواع و أهداف الدراسات التداخليه، وتصميم الدراسة، ، والتوزيع 
العشوائي الطبقي، حتديد حجم العينة، واملبادئ التوجيهية األخالقية، وحتليل البياانت وتفسري النتائج. تصميم األحباث 

 تجارب السريريه. املوازية، والتصاميم املتعدد، و ال
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 ( 0+  3) 3 النظرايت التمريضية متض 605
سيقوم الطالب مبناقشة التطورات الراهنة من املبادرات واالسرتاتيجيات احلالية يف تصميم وتنفيذ التدخل التمريضي من 

االهتمام املشرتك موضوعات ذات اهتمام خاص ألعضاء هيئة التدريس والطالب. دراسة فردية والقراءة يف اجملاالت ذات 
لطالب عضو هيئة التدريس واليت تتعلق آبليات واحلدود واخلالفات الكامنة وراء مثل هذه املبادرات واالسرتاتيجيات. 
وعالوة على ذلك، سوف يساعد املقرر الطالب على اكتساب الكفاءة يف تسهيل التنمية ودور التنشئة االجتماعية، 

لتمريضية، واستكشاف خمتلف اجلوانب واملوضوعات مثل العوامل القانونية واألخالقية واستعراض معايري التقدم للعلوم ا
 واالجتماعية والثقافية املتعلقة ابحلاالت والقضااي اليت تستحق البحث املنهجي والتفكري والىت تنعكس على دور املمرضة.

 

 ( 0+  3) 3 التحليل اإلحصائي املتقدم متض 606
دراسة متعمقة لإلحصاءات الوصفية، االرتباط، واالحندار، حتليل العوامل، وحتليل السببية )مناذج املسار يركز هذا املقرر على 

ومنذجة املعادلة اهليكلية(، والقياس، والتحوالت غري اخلطية، البياانت املفقودة، والتأثريات التفاعلية، مبا يف ذلك التعامل مع 
 ية ميكن تفسريها.البياانت، و اخلروج بقرارات رقمية إحصائ

 
 ( 0+  3) 3 القياس والتقومي يف جمال التمريض والعلوم الصحية متض 607

مت تصميم هذا املقرر لتسهيل اخلربة يف تطبيق املبادئ والنظرايت إىل أساليب للقياس والتقومي الرتبوي. واالفرتاض األساسي 
صنع القرار يف برامج التعليم العايل. وعالوة على ذلك، سوف لقيمة هذه املعرفة هو أن التقييم دليال عاليا للقدرة على 

يساعد الطالب على اكتساب الكفاءة يف ختطيط وتطوير الفصول الدراسية وأدوات تقييم األداء االكلينيكى، فضال عن 
الرتكيز على املساواة يف  حتليل وتفسري نتائج االختبار يف إطار الضوابط الرتبوية األخالقية والقانونية واالجتماعية احلالية مع

االختبارات وعدم التحيز و إنشاء املقاييس املعيارية لألدوات ، و كذلك تطوير القدرة على تطوير االختبارات االحصائية 
من صدق االدوات و ثباتية االداة و غريها و أساسيات بنك االمتحاانت وتطوير االختبارات  وذلك هبدف تطوير رؤية 

  الكربى يف القياس والتقومي.الطلبة يف القضااي
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 ( 0+  3) 3 التصاميم املتقدمة يف البحث متض 608
يركز هذا املقرر على الطرق املتقدمة يف البحث الكمي، مع الرتكيز على القياس والتصميم والتحليل. يتم تقييم البحوث 

استكشاف تصاميم البحوث والتحليالت اإلحصائية ذات الصلة فيما  والدراسات التمريضية ابستخدام نظرية القياس. يتم
يتعلق مبواءمتها  ملعاجلة املشاكل التمريضية و الصحية. و كذلك القدرة على تطوير مناذج حبثية قادرة على حل املشكالت 

 .الصحية و التمريضية 
 

 وحدة دراسية واحدة إعداد خطة حبث متض 699
ر موضوع مقرتح حبثي لرسالة الدكتوراه يتميز ابإلصالة واالبتكار، واملساعدة يف إعداد خطة البحث توجيه الطالب اىل اختيا

 للموضوع الذي مت اختياره وفق اإلطار العام خلطة البحث.
 

 ( وحدة دراسية12) رسالة   ال متض 700
 ت علوم التمريض.جماال أحديقوم الطالب إبجراء دراسة حبثية علمية و تقدمي رسالة الدكتوراه يف 

 

 ( 0+  3) 3 اخلربة االنسانية من الصحة واملرض والشفاء واملوت متض 640
يقدم هذا املقرر حملة عامة عن املعرفة املوجودة من الظواهر النموذجية ووجهات النظر بشأن جتارب اإلنسان يف الصحة 

ة من وجهات نظر معرفية متعددة، مبا يف ذلك الفلسفية واملرض والشفاء، واملوت. وينصب الرتكيز على فهم التجربة اإلنساني
 والنظرية، والتطبيقية.

 
 ( 0+  3) 3 محاية وتعزيز واستعادة الصحة متض 641

يساعد هذا املقرر الطالب على حتليل النظرايت والبحوث التمريضية، وتعزيز الصحة، ومحاية الصحة والوقاية من األمراض. 
يمة األسرة، والتنمية البشرية، وتثقيف املرضى واجملتمع كاألساس الستكشاف الظواهر من الرعاية و كذلك يعزز هذا املقرر ق

األسرية. ويتم فحص البياانت املبنية على اإلحصاءات املرضية من األوبئة و أدوات تقييم العوامل األسرية كأساس لتحديد 
 عوامل اخلطر.
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 ( 0+  3) 3 الرعاية الصحية الوراثة وعلم اجلينوم يف جمال متض 642
يووووووووفر هوووووووذا املقووووووورر للطلبوووووووة املعرفوووووووة السوووووووليمة علوووووووم الوراثوووووووة وعلوووووووم اجلينووووووووم األساسوووووووية ل ووووووواايت تقيووووووويم احتياجوووووووات املرضوووووووى 
وتقوووودمي الرعايووووة للمرضووووى وأسوووورهم. وكووووذلك يعوووود طووووالب التموووووريض موووون خووووالل تعزيووووز مبووووادئ علووووم الوراثووووة و استكشووووواف 

ويركووووز املقوووورر علووووى العالقووووة بوووو  علووووم الوراثووووة  ،هووووذه التطووووورات علووووى الرعايووووة التمريضوووويةالتطووووورات اجلديوووودة ومناقشووووة  ثووووري 
 وعلم اجلينوم و أثرمها على الصحة والوقاية والفحص والتشخيص، واختيار العالج، ورصد فعالية العالج.

 

 ( 0+  3) 3 نظرايت السلوك الصحي متض 643
تعزيووووووز الصووووووحة وتطبيقهووووووا و مووووووا يقوووووووم بووووووع املمرضووووووون و املمرضووووووات  يعوووووورض هووووووذا املقوووووورر للطووووووالب النظوووووورايت املتقدمووووووة يف

وسوووووويتم الرتكيووووووز كووووووذلك علووووووى البحوووووووث املتعلقووووووة مبحووووووددات السوووووولوك الصووووووحي، ، موووووون ختطوووووويط تربوووووووي، وتنفيووووووذ، وتقيوووووويم
 ابإلضافة إىل االسرتاتيجيات والتقنيات املستخدمة من قبل املتخصص  يف جمال تعزيز صحة اإلنسان.

 

 ( 0+  3) 3 ات االجتماعية الثقافية على الصحةالتأثي  متض 644
يتناول املقرر النظرايت الثقافية املتعلقة ابلرعاية التمريضية، مبا يف ذلك األطر واألساليب املستخدمة بنجاح من قبل 

العالج  املمرضات للممارسة املتقدمة لتقييم التفضيالت الثقافية، والتعبري عن التوقعات، و أمهية التفاوض بشأن خطط
 والرعاية و تعديل مدى االستيعاب لالختالفات الثقافية. 

 

 ( 0+  3) 3 أسس السلوك احليوي يف أحباث التمريض متض 645
إن اهلدف الرئيسي هلذا املقرر هو تزويد الطالب ابلقدرة و الفعالية على تنظيم ودمج ونقد املعرفة والبحوث القائمة يف جمال 

، إلجياد وحتليل، و تفسري و تقومي بياانت جديدة تتعلق مبجال مع  يف جمال الصحة و التمريض الصحة و السلوك احليوي 
 و كذلك تفسري و توصيل نتائج البحوث األصيلة.

 ( 0+  3) 3 املفاهيم املتقدمة يف تعليم الكبار التقنية و متض 646
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ة املتقدمووووووة واألسووووووس النظريووووووة واملبنيووووووة علووووووى األدلووووووة مت تصووووووميم هووووووذا املقوووووورر لتسووووووهيل اخلووووووربات يف تطبيووووووق املفوووووواهيم التعليميوووووو
للتعلوووووووويم والووووووووتعلم األكووووووووادميي واملبووووووووادئ والنظوووووووورايت املتعلقووووووووة ابلتعلوووووووويم التمريضووووووووي يف املواقووووووووع األكادمييووووووووة. وعووووووووالوة علووووووووى 
ذلووووووووك، سوووووووووف يكتسووووووووب الطووووووووالب الكفوووووووواءة يف تطوووووووووير املووووووووتعلم وإعووووووووداده للتنشووووووووئة االجتماعيووووووووة، واسووووووووتعراض معووووووووايري 

مج التمووووووووووريض، واستكشوووووووووواف خمتلووووووووووف اجلوانووووووووووب واملوضوووووووووووعات مثوووووووووول العواموووووووووول القانونيووووووووووة واألخالقيووووووووووة االعتموووووووووواد لووووووووووربا
واالجتماعيوووووة والثقافيوووووة ذات الصووووولة لووووودور املووووورأل التمريضوووووي. ويشووووومل احملتووووووى األسوووووس النظريوووووة واملبنيوووووة علوووووى األدلوووووة مووووون 

رتاتيجيات لتعزيوووووووز التفكوووووووري النقووووووودي، التووووووودريس األكوووووووادميي والوووووووتعلم، واملبوووووووادئ النظريوووووووة لتطووووووووير املنووووووواهج الدراسوووووووية و اسووووووو
والووووووووتعلم النشووووووووط، وأسوووووووواليب التقيوووووووويم علووووووووى االنرتنوووووووو، والفصووووووووول الدراسووووووووية، والتوووووووودريس ابسووووووووتخدام التكنولوجيووووووووا، ودور 

 أعضاء هيئة التدريس.
 

 ( 0+  3) 3 اسرتاتيجيات تطوير املناهج للتعليم الصحي املهين متض 647
قد املناهج الدراسية من خالل حتليل األحداث اجلارية والتارخيية واحلوارات سيساعد هذا املقرر الطالب على فهم، ون

النظرية. وسوف تقدم للطالب الفرصة الستكشاف عملية كتابة املناهج والتفكري النقدي يف القضااي الراهنة املتعلقة ابملناهج 
ية، والشركات العاملة يف تطوير املناهج ونظرية املنهج الدراسي. و سوف يقوم الطالب بدراسة املصاحل الشخصية واملهن

 الدراسية، فضال عن العالقة املعقدة ب  املناهج والتدريس.
 

 ( 0+  3) 3 األدوار املتطورة للمعلم التمريضي متض 648
يوفر هذا املقرر للطالب فرصة دمج املعرفة حول تصميم املناهج واسرتاتيجيات التدريس، وأساليب التقييم يف الفصول 

لدراسية. و كذلك يرشدهم إىل الطرق املتقدمة للتعليم السريري و استخدام أسلوب احملاكاة، والتعليم عرب الشبكة ا
ويتضمن حمتوى املبادئ النظرية. القضااي القانونية / األخالقية. تطوير املناهج الدراسية.  ،العنكبوتية و عرب االنرتن،

لم النشط، وتقنيات االنرتن، وتقييم الفصول الدراسية، والتدريس ابستخدام اسرتاتيجيات لتعزيز التفكري النقدي، والتع
 التكنولوجيا، ودور أعضاء هيئة التدريس.
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 ( 0+  3) 3 السلوك التنظيمي يف التمريض متض 649
نظام. لذا حيتاج تعد مجيع املنظمات واملؤسسات نظم مرتابطة  خذ من حياة األفراد الذين يش لون مناصب خمتلفة يف ال

قادة هذه املؤسسات إىل فهم نظمها التنظيمية وسلوك تلك األنظمة لتؤدي بشكل فعال و إحداث الت يري االجياأل فيها. 
وهذا سوف يؤدي إىل استكشاف السلوك التنظيمي وإحداث التطوير التنظيمي من منظور املؤسسية مبا يف ذلك مفاهيم 

 ملقرر بشكل كبري على دراسات ميدانية يقدمها الطالب.ت يري والصراع. وسوف يعتمد هذا ا
 

 ( 0+  3) 3 نظرية اإلدارة التطبيقية ملمارسة التمريض متض 650
اخللفيووووووة التارخييووووووة والنظريووووووة، وقضووووووااي التطبيووووووق يف تصووووووميم وإدارة نظووووووام  التخصصووووووات املتعووووووددة علووووووى يفيركووووووز هووووووذا املقوووووورر 

وسيسووووووتخدم الطووووووالب  ،ايت ومفوووووواهيم إدارة امللفووووووات وقواعوووووود البيوووووواانتوسوووووويتم استكشوووووواف نظوووووور  ،إدارة قواعوووووود البيوووووواانت
 مفاهيم قواعد البياانت حلل مشاكل التمريض.

 

 ( 0+  3) 3 النظم الصحية: السياسات والتخطيط، والتقومي متض 651
ئج، والعدالة االجتماعية، يركز هذا املقرر على نظام الرعاية الصحية، ووضع السياسات والتحليل، واالقتصاد، واملالية، والنتا

ودور القيادة يف التمريض. تقييم الرعاية الصحية يوفر إطارا الختبار الشراكات، ومناذج الرعاية، والقضااي األخالقية 
 واالجتماعية والسياسية والثقافية والقانونية الناشئة.

 

 ( 0+  3) 3 خمرجات اجلودة والتكلفة الفعالة: املستوى اجلزئي متض 652
يدرس هذا املقرر الظواهر واألساليب والقياسات اليت تتعامل مع النتائج السريرية وتقومي املرضى للرعاية من منظور اجلودة / 
التكلفة على كافة مستوايت املنظمة )الفرد، الوحدة، والتنظيم(. و يركز املقرر على طرق البحث و أدوات القياس والقياس 

 ل البحوث التمريضية واخلدمات الصحية.النفسي و تطوير املعرفة يف جما
 

 ( 0+  3) 3 خمرجات اجلودة والتكلفة الفعالة: املستوى الكلي متض 653
يدرس هذا املقرر األطر واملفاهيم وأساليب القياس لنتائج الرعاية الصحية والتمريض على مستوى النظام الكلي. و سيتم 

والكفاءة والعدالة يف تقدمي اخلدمات الصحية. تعديل املخاطر والتحليالت الرتكيز يف املقام األول على تقييم الفعالية 
 االقتصادية و إجياد مبادرات وطنية نوعية، إعداد التقارير، املبادئ التوجيهية للممارسة املقرونة ابألدلة .
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 ( 0+  3) 3 اجلودة والسالمة لرعاية املرضى متض 654

ن يسعون إىل فهم تعاريف اإلدارة والتنظيم لضمان جودة وسالمة رعاية املرضى  مت تصميم هذا املقرر للطالب الذي
واملمارسات والعمليات داخل نظام الرعاية الصحية. و يركز تركز هذا املقرر على جودة وسالمة املريض و اإلدارة ابستخدام 

 تقنيات حتس  اجلودة وبناء فريق العمل املستمر.
 

 ( 0+  3) 3 ض والعلوم الصحيةطرق تدريس التمري متض 655
يستكشف هذا املقرر النظرايت وإجراءات الربانمج التعليمي و تطوير املقررات التعليمية ىف تعليم التمريض. ويتضمن املقرر 

 القيم الفلسفية واملفاهيم الرتبوية، ونظرايت التعلم املستخدمة للربط ب  تعليم التمريض و معايري ممارسة مهنة التمريض.
 
 
 
 
 

 


