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 السنة االولى
 الفصل الدراسي االول  الفصل الدراسي الثاني

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة 

 رقم المادة  اسم المادة  الساعات المعتمدة  المتطلب السابق رقم المادة  اسم المادة 

115555 
 و متزامن
115505 

 

علم وظائف  3
 االعضاء

الكيمياء  3 _ 115005
(5)العامة  

115553 

115505 
 

اساسيات  3
 التمريض

مهارات في اللغة  3 _ 115515
  (5) العربية

011503 

115515متزامن   اساسيات  3 
التمريض 

 عملي 

 115555 علوم حياتية  3 _ 115510

115555 
 

علوم االحياء  3
 الدقيقة

115555 115555 
 أو متزامن 

 115505 علم التشريح  3

متطلب  3 _
جامعة 
 اختياري 

مهارات في اللغة  3 - _
  (5)االنجليزية

011501 

كيمياء  3 115555
 حيوية

115555      
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 السنة الثالثة
 الفصل الدراسي االول  الفصل الدراسي الثاني

ات الساع المتطلب السابق
 المعتمدة 

 رقم المادة  اسم المادة  الساعات المعتمدة  المتطلب السابق رقم المادة  اسم المادة 

تمريض صحة االم  3 115053 115513 تمريض النفسي نظري 3 115053
 والرضيع نظري

115305 

و متزامن  115055
115513 

  115055 115515 تمريض النفسي عملي  3
 115305متزامن مع و 

 

تمريض صحة االم  3
 والرضيع عملي

115300 

 أو متزامن
115551 

 115053 115501 طرق البحث في التمريض 3
115305و   

 115335 تمريض أطفال نظري 3

115513متزامن    115055 515551 االتصال والتواصل العالجي  3 
115335و متزامن   

 115330 تمريض أطفال عملي 3

متطلب جامعة  3 _ 011505 الريادة واالبتكار 0 _
 اختياري 

_ 

القيادة والمسؤولية  5 -
 المجتمعية 

 115551 االحصاء الحيوي  3 - 011505
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     -- مادة حرة  3 -
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 السنة الرابعة
انيالفصل الدراسي الث  الفصل الدراسي االول  

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة 

 رقم المادة  اسم المادة  الساعات المعتمدة  المتطلب السابق رقم المادة  اسم المادة 

قضايا التمريض  3 115510
وأخالقيات 

 المهنة

 115555 التمريض متقدم نظري 3 115053 115015

115555 
 أ

االدارة والقيادة  3
التمريض في  

 ومتزامن  115055  115550
115555 

 115555 التمريض متقدم عملي 3

115510 
115555و   

و  115305 115505 التدريب الميداني  5
115335 

 115531 تمريض مجتمع نظري  3

115531متزامن مع  115305 التثقيف الصحي  3  115535و  115531  115535 تمريض مجتمع عملي  3 

ارات حياتية مه 3 -      011501 
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