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كلية التمريض

قسم التمريض

الن�شأة:  

أنيشء القسم يف العام الجامعي كقسم يف كلية الطب عام  1424ه� ، ثم 
وبإنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية أصبح أحد أقسام الكلية, وبدأت ب������رامج 

الدراسات العليا يف العام الجامعي 1431 / 1432ه� .

الدرجات العلمية:  

• املاجستري باملقررات الدراسية والرسالة .	

ماجستيرالعلوم )التمريض(
) باملقررات الدراسية والرسالة (

م���ت���ط���ل���ب���ات ال����ح����ص����ول ع�����ىل درج��������ة امل���اج���س���ت���ري 

يف التمريض:

للحصول عىل درجة املاجستري يف علوم التمريض يجب أن يكمل الطالب ما ال 
يقل عن    )37( وحدة دراسية معتمدة مبا فيها رسالة املاجستري، وتكون موزعة 

عىل النحو اآليت:

• ) 20 ( وحدة معتمدة للمقررات اإلجبارية .	
• ) 9 ( وحدة معتمدة للمقررات االختيارية .	
•  ) 8 ( وحدات معتمدة لرسالة املاجستري .	

وفيام ييل تفصيل املواد :

أ- املقررات الدراسية اإلجبارية ) 20 ( وحدة معتمدة :

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات

Englishعريب الدراسية
2نظريات التمريض NURS  600متض 600

2طرق البحث العلميNURS  694متض694

2احصاءات حيوية متقدمةBIO 605ا ح 605   

املسار األول: الباطني والجراحي 

2التقييم الصحى املتقدمNURS  630متض630

4التمريض الباطنى الجراحى NURS  631Iمتض631

NURS  632متض632
التمريض الباطنى الجراحى 

II
4
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دليــل بــرامــج الــدراســات العليـــــا

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات

Englishعريب الدراسية

PATN 801ع ا ت 801
علم وظائف األعضاء املرتبط 
باألمراض الباطنية والجراحية 

2

PHAN 880ع ا ط 880
علم األدوية الباطنى 

والجراحي املتقدم
2

املسار الثاين: النساء والوالدة

NURS 640متض 640
رعاية االمومة و الطفولة 

 I املتقدم
4

NURS 641متض641
رعاية االمومة و الطفولة 

II املتقدم
4

PATN 802ع ا ت 802
علم وظائف األعضاء املرتبط 

بأمراض النساء والوالدة 
2

2علم الترشيح  املتقدم  ANTM 870تش 870 

PHAN 881ع ا ط  881
علم األدوية للنساء والوالدة 

املتقدم
2

املسار الثالث:  إدارة التمريض

NURS 650متض 650
تحسني الجودة وسالمة 

املرىض 
2

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات

Englishعريب الدراسية
2إدارة املؤسسات الصحيةNURS 651متض651

4 إدارة التمريض NURS 652Iمتض652

2إدارة املوارد البرشيةNURS 653متض 653

4 إدارة التمريض NURS 654IIمتض 654

املسار الرابع:  النفيس   والصحة  العقلية

NURS 660متض 660
التمريض النفىس والصحة 

I العقلية
4

NURS 661   متض 661
نظريات يف متريض الصحة 

النفسية والعقلية
2

NURS 662  متض  662
طرق العالج لألمراض 

النفسية
2

2العالقات االنسانيةNURS 663  متض  663

NURS 664   متض  664
التمريض النفىس والصحة 

II العقلية
4
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ب- املقررات الدراسية االختيارية) 9 ( وحدة معتمدة:

يختار الطالب بتوجيه من املرشف وموافقة رئيس القسم ما مجموعه )9( 
وحدات معتمدة من املقررات االختيارية التالية :

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات

Englishعريب الدراسية

NURS 620متض620
اإلصابات والعناية 
التمريضية الطارئة

3

3تعليم التمري���ضNURS 621متض 621

3إدارة الجودة الشاملةNURS 622متض 622

NURS 623متض 623
صحة املرأة  مهارات 

االستش�����ارة
3

3مهارات االستشارةNURS 624متض 624

3مهارات االستشارةNURS 625متض 625

NURS 626متض 626
املهارات التمريضية املبنية 

عىل الرباهني
3

ج -الرسالة) 8 ( وحدات معتمدة:

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات

Englishعريب الدراسية
8رسالة املاجستريNURS  699متض 699




