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 في
 التمريض المشاركتخصص 

 1706/2016/2017تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم {
، وتمت الموافقة على 2017/2018( وتطبق اعتبارًا من مطلع العام الجامعي 33م )الجلسة 30/8/2017تاريخ 

 }(2م )الجلسة رقم )4/10/2017بتاريخ  10/2/2017/2018رقم  تعديلها بموجب قرار لجنة الخطة الدراسية
/ تخصيص المهين الطجيية المسيا د لنيي  الدرةية الةامةيية المتوسيطة ريا جرنيام  ة تتكون الخطة الدراسيي

  ( سا ة مةتمد ، موز ة  لى النحو اآلتا:72من ) التمريض المشارك
 ساعة معتمدة المتطلب الرقم

 12 المهارات الةامة .1
 6 التشغي مهارات  .2
 6 الةلوم المساند  .3
 48 المهارات المتخصصة .4

 72 المجموع
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 وصف مخرجات التخصص:
سيام المستشييتيات ممرضيين ميليلين لتييديم الر اييت التمريضييت ريا ةميي  ا يهيد  التخصيص ىليى ى يداد 

 .والمراكز الصحيت
 

 المجاالت المعرفية للمهارات المتخصصة:
 المواد التعليمية للمجال الساعات المعتمدة لاسم المجا الرقم

 عملي نظري
 /علم وظائف األعضاء/التشريح 2 15 الةلوم الطجية المساند  : .1

التغذيه  /الفسيولوجيا المرضيه/األحياء الدقيقه

 علم األدويه /التطبيقيه
تمريض /اساسيات التمريض نظري وعملي 4 6 :  لوم التمريض األساسية .2

 غين نظري وعمليالبال
: صحة المةتم  والصحة النتسية .3  

 
تمريض الصحه /تمريض صحة المجتمع  4 4

 التنشئه األجتماعيه/النفسيه

 تمريض النسائيه نظري وعملي 4 6 : صحة األم والطت  .4

 تمريض األطفال نظري وعملي
  3 0 التدريب الميدانا .5

 ..م.س 48 17 31 مجموع الساعات المعتمدة
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 "التمريض المشاركلتخصص "الخطة الدراسية 
===================================================== 

 ( سا ات مةتمد  موز ة  لى النحو اآلتا:12أواًل: المهارات الةامة، )
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 المواطنة اإليةاجية ومهارات الحيا  020000111
  0 3 3 الثيارة اإلسالمية 020000121
  0 2 2 الترجية الوطنية 020000131
  0 1 1 الةلوم الةسكرية 020000181
  0 3 3 مهارات لغوية/ انةليزي 020000101

  0 12 12 )س.م( المجموع

 
 ( سا ات مةتمد  موز ة  لى النحو اآلتا:6ثانيًا: مهارات التشغي  ، )

 المتطلب السابق عملي نظري س.م لمادةاسم ا رقم المادة
  0 2 2 مهارات التواص  جاللغة اإلنةليزية 020000122
  0 2 2 رياد  األ ما  020000231
  0 2 2 الصحة والسالمة والجيئة المهنية 020000141

  0 6 6 )س.م( المجموع

 
 :( سا ات مةتمد  موز ة  لى النحو اآلتا6المساند ، ) المهاراتثالثًا: 

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 الكيمياء الحيوية 020800161
 *020800161 3 0 1 مختجر الكيمياء الحيوية 020800162
  0 3 3  لم االةتماع الطجا 020800271

  1 5 6 )س.م( المجموع
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 "التمريض المشاركلتخصص "الخطة الدراسية 

================================================== 

 ( سا ة مةتمد ، موز ة  لى النحو اآلتا:48: المهارات المتخصصة، )راجةاً 
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة

  0 3 3  لم التشريح 020800131
 **020800131 0 3 3 ائ  األ ضاء لم وظ 020800141
 020800141 0 3 3 المرضيت التسيولوةيا 020800211
  3 2 3  لم االحياء الد ييت 020802111
  0 3 3 اساسيات التمريض 020802121
 **020802121 6 0 2 اساسيات التمريض  ملا 020802122
  3 2 3 التغذيت التطجيييت 020802231
  0 2 2  لم األدويت 020802141
  0 2 2 التنشئت األةتما يت 020802151
  0 3 3 تمريض صحة الجالغين 020802171
 **020802171 6 0 2 تمريض صحة الجالغين  ملا 020802172
  0 3 3 تمريض األطتا  020802263
 **020802263 6 0 2 تمريض األطتا   ملا 020802264
  0 3 3 تمريض النسائيت 020802265
 **020802265 6 0 2 تمريض النسائيت  ملا 020802266
  6 1 3 تمريض الصحت النتسيت 020802161
  6 1 3 تمريض صحة المةتم  020802268
  0 0 3 التدريب الميدانا* 020802291

  17 31 48 )س.م( المجموع

 ( أسابيع.8تدريب عملي متواصل لمدة ) -*
 متطلب متزامن -**
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 "التمريض المشاركالخطة االسترشادية لتخصص "

========================================== 
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 2 020000122 مهارات التواص  جاللغة اإلنةليزية 3 020000111 المواطنة اإليةاجية ومهارات الحيا 
 2 020802122 أساسيات التمريض/  ملا 3 020000121 الثيارة اإلسالمية

 2 020000141 الصحة والسالمة والجيئة المهنية 3 020000101 مهارات لغوية/ انةليزي
 2 020000131 ترجية وطنية 3 020800131  لم التشريح

 2 020802141  لم االدوية 3 020800141  لم وظائ  اال ضاء
 2 020802151 التنشئة االةتما ية 3 020802121 أساسيات التمريض

 3 020802111  لم االحياء الد يية   
 3 020802161 تمريض الصحة النتسية   

 18 المجموع 18 المجموع
 
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 2 020000231 رياد  األ ما  3 020800271  لم االةتماع الطجا
 3 020802263 تمريض األطتا  1 020000181  سكرية لوم 

 2 020802264 تمريض االطتا   ملا 3 020802268 تمريض صحة المةتم 
 1 020800162 مختجر الكيمياء الحيوية 3 020800211 التسيولوةيا المرضية

 2 020800161 الكيمياء الحيوية 3 020802231 التغذية التطجييية
 3 020802291 التدريب 3 020802171 تمريض صحة الجالغين

 3 020802265 تمريض النسائية 2 020802172 تمريض صحة الجالغين  ملا
 2 020802266 تمريض النسائية  ملا   

 18 المجموع 18 المجموع
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 "التمريض المشاركالوصف المختصر للمواد التعليمية لتخصص "
 

 أواًل: الثقافة العامة
 (0-3: 3) 020000111مهارات الحياةالمواطنة اإليجابية و 

يوضح المساق متهوم المواطنة ومهارات الحيا  وأيميتهما را اكتساب مهارات  يمت، والةم   لى استخدام 
حيث ان المساق يرا ا جناء ذه المهارات را سةيهم للحصو   لى تةليم ارض  ونتائ  ايةاجيت را الةم ، ي

جرنام  كما ويجنا المهار   ند الشجاب الستخدامها را تطجيق المةررت را الموضو ات التا يتضمنها ال
ذه المةررت والمهار  جاالضارت الى تورير الد م المةررت كما ويجنا الثيت را  درات الشجاب  لى استخدام ي

الشخصا والجيئا لتغيير السلوك من خال  تةزيز  يم المواطنة االيةاجية والثيارة المةتمةية الجناء  والةم  
 مةتمةا التطو ا.ال

 (0-3: 3) 020000121الثقافة اإلسالمية 
 .وأيدارها وظائتها – جها المتةلية والنظم وموضو اتها مةانيها وجيان اإلسالمية الثيارة تةري  . 1
 . ليها تيوم التا واألسس واألركان اإلسالمية الثيارة وميومات . مصادر2
 .اإلسالمية الثيارة . خصائص3
 واإليمان الةلم جين والةال ة لةلم،وا . اإلسالم4
 .اإلسالمية الثيارة تواةت التا . التحديات5
 .اإلسالم حو  تثار التا الشجهات . رد6
 .اإلسالمية الثيارة ىطار را الشر ية واآلداب اإلسالمية . األخالق7
 .اإلسالمية . النظم8

 (0-2: 2) 020000131التربية الوطنية 
ة ميين المتطلجييات اإلةجارييية لةمييي  طلجيية كليييات المةتميي  األردنييية وامتييدادا  ضييويا يةييد مسيياق الترجييية الوطنييي

لتلستة الترجية الوطنية والتةليم جا تجارييا جةيدا مين أجةياد اإلسيتراتيةية الوطنيية للتةلييم الةيالا، وينطليق مسياق 
محة، ومجادئ الثور  الةرجيية "الترجية الوطنية" من مةمو ة الثواجت األردنية و لى رأسها الةييد  اإلسالمية الس

 الكجرى، والدستور األردنا والتةرجة الوطنية.
 (0-1: 1) 020000181علوم عسكرية 
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 المحور األو : نشأ  وتطور اليوات المسلحة/ الةيش الةرجا، أسلحة المناور ، أسلحة اإلسناد، أسلحة الخدمات
، حرب 1968، مةركة الكرامت 1967، 1948إلسرائيلية )حروب المحور الثانا: الثور  الةرجية الكجرى، الحروب الةرجية ا

 الةيش الةرجا را التنمية الوطنية الشاملت -(، دور اليوات المسلحة األردنية1973تشرين 
 المحور الثالث: األمن الةام، المخاجرات الةامة،  وات الدرك، الدراع المدنا

 (0-3: 3) 020000101مهارات لغوية/ انجليزي 
The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 
 ثانيًا: مهارات التشغيل واالستخدام 

 (0-2: 2) 020000122مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

 (0-2: 2) 020000231ريادة األعمال 
يوضح املساق مفهوم ريادة األعمال، تأثيرها في اإلقتصاد الوطني ودورها في القضاء على البطالة، وكيفية استحداث 

كرة لتوائم احتياجات املجتمع و مواجهة املخاطر والتحديات التي تعترضها، وتقييم فرص نجاحها من أفكار ريادية ومبت

خالل دراسة الجدوى، وكيفية حساب كلفتها وتمويلها وإدارة شؤؤونها املالية، وكيفية عمل تسويق لها، والطبيعة 

 ة األردنية في هذا املجال.القانونية لها وخطة العمل الالزمة للبدء بها مع التركيز على التجرب

 (0-2: 2) 020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 
دراسددة أهدددم ا خطدددار وأكشرهدددا إن  دددارا فدددي  اهددداا الةدددلة والسدددالمة فدددي وطردددة العمددل وطدددرق حمايدددة املتواجددددين واملتدددأثرين.

فعددددات واملخدددداطر الفيزيائيددددة فددددي وطرددددة مختلددددا مجددددا ت العمددددل ، تمييددددز املخدددداطر الكيماويددددة والبيولوجيددددة والسددددقو  مددددن املرت

العمل و اللريق والكهرباء واملخاطر الناتجة من املالئمة، تمييز مصادر املخاطر وتأثيرتها على الةلة وسالمة العمل وطرق 

ضددبا املخدداطر لتخفيددا إحتماليددة حدددويها والتخفيددا مددن نتائجهددا فددي حالددة حدددويها. مناق ددة ال سلسددل الهرمدد  للسدديطرة 

 طر وطرق إختيار معدات اللماية الشخصية وتطبيق ا سعافات ا ولية في حا ت ا صاوات الب رية.على املخا

 التعرا على املتطلبات القانونية ا ردنية  الرئطسية للماية العاملين.
 ثالثًا: العلوم المساندة

 (0-2: 2) 020800161الكيمياء الحيوية 
 المتةلية الكيميائية جالتطجييات يلم وان المركجات، جكيمياء المتةلية ةاالساسي والمةلومات للحيائق الطالب مةررة

 .المختلتة الزرا ية جالمةاالت
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 صتات من  ليت يترتب وما الكيميائية صتاتها حيث من الكيميائية المركجات اليمية وارية دراية  لى يتحص  وان
 .الزرا ية الحيو  را ذلك  لى والتطجييات ريزيائية

 (3-0: 1) 020800162يمياء الحيوية مختبر الك
 تةارب  ملية ذات  ال ة جالماد  النظرية.

 (0-3: 3) 020800271علم االجتماع الطبي 
ميين حيييث التكيير االةتمييا ا والر اييية الصييحية، وييييدم  رضييًا لمتيياييم يتنيياو  يييذا المسيياق المضييمون المةررييا لةلييم االةتميياع 

الصحة والمرض والر اية الصحية والخدمة الصحية والسلوك المرضا، وكذلك يتناو  الدور الذي يمارست المةتم  را الخدمة 
ثيم يتنياو  المسياق الصحية والسياق االةتما ا للصحة والمرض وانةكاسات متهوم الصحة والمرض  ليى الخيدمات الصيحية، 

أيم الميادين الدراسية را الةلوم االةتما ية والسلوكية وذلك لتهم السلوك االةتما ا  لى المستوى النظري والةملا من خال  
 التطرق ىلى متاييم المةايير والتةايات والييم.

 
 رابعًا: المهارات المتخصصة

Anatomy 020800131 (3: 3-0) 

This course presents a systematic approach to the study of the human body for the allied health 

students. It develops a basic understanding of the structure of body organs and systems and 

their interactions. Also, it enhances students understanding of the human body in health and 

disease. 

Physiology 020800141 (3: 3-0) 

This comprehensive course provides the students with a high level of understanding of the 

functions performed by the various parts and organs of the human body. Physiology 

mechanisms of body function are presented at various levels of organization. Emphasis is 

placed on understanding the integrated regulation of various body processes among the major 

systems. 

Pathophysiology 020800211 (3: 3-0) 

This course provides an in-depth study of human pathological processes and their effects on 

homeostasis. Associated pathologies of the body systems and general health management of 

disease across the human lifespan is explored. This course focuses on clinical decision making 

and action related to nursing care. 
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Microbiology 020802111 (3: 2-3) 
The course introduces the students into the whiteness of microbiology with an emphasis on its 

general classifications. Other topics such as bacteriology, host parasite relationship, virology,  

mycology, principles of disease and epidemiology are explored. Moreover, it deals with the 

management of the collection, transportation, preservation and disposal of samples, and how 

the results are reported and recorded. 

Foundations of nursing 020802121 (3: 3-0) 
This course introduces the Associate Degree Nursing student to the theoretical skills associated 

with foundational nursing practice. It provides the basis for future clinical practice and quality 

patient care in students’ selected professional nursing career choice. Moreover, it links research 

and theory to nursing practice, to promote and/or maintain health in the context of the clients’ 

needs in a variety of settings. 

Foundations of nursing/ Clinical 020802122 (2: 0-6) 
This course uses the nursing process, interpersonal communication, critical thinking, and safety 

as foundational concepts for the provision of essential skills for nursing practice. Nursing skills 

related to physiologic health process, mobility, comfort, infection, protection, fatigue, sleep, 

oxygenation, and elimination are emphasized. The course builds on knowledge gained through 

the theoretical part of foundations of nursing to encourage the delivery of nursing care. 

Applied nutrition 020802231 (3: 2-3) 
This course is designed to provide the associate degree nursing student with knowledge of the 

different nutritional elements, the nutritional characteristics of the individual during his 

lifespan,  the nutritional therapy, and the factors affecting the nutritional habits. It also provides 

the students’ with the appropriate interventions to help the patient adapt and enjoy eating the 

prescribed food. The importance and role of good nutrition in helping to build a healthy body is 

emphasized. 

Pharmacology020802141 (2: 2-0) 
This course is designed to provide students with general information and description of the 

important drugs which are related to a particular system of human body or to an aspect of 

medical care. Pharmacokinetics of different classes of drugs, legal responsibilities, and safe 

drug administration are explored as well. 

Socialization into nursing 020802151 (2: 2-0) 

This course introduces the Associate Degree Nursing student to the nursing profession and 

enhances the development of positive attitudes about nursing, clients and the student as a 

member of a profession .Key elements of the course include: role of the associate degree nurse 

as a member of the healthcare team, effective communication skills, accountability to self and 

others, the legal/moral/ethical responsibilities associated with a career in healthcare, critical 

thinking, research process, and decision making. 
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Adult health nursing 020802171 (3: 3-0) 
This course focuses on the health care needs of adult and elderly clients suffering from common 

acute and chronic disorders. Building on the foundations of previous nursing courses and the 

nursing process, Associate Degree Nursing student will examine the impacts of altered health 

states and plan nursing care for clients and their families. Topics include the nursing 

management of patients who are experiencing selected basic health alterations related to the 

body systems. 

Adult health nursing/ clinical 020802172 (2: 0-6) 
This course is the clinical component of Adult health nursing course. It allows the Associate 

Degree Nursing student to utilize the knowledge, nursing skills and critical thinking to provide 

safe effective nursing care to adults and the elderly. The course is arranged within acute and 

long term care settings. 

Nursing care of children 020802263 (3: 3-0) 
This course is designed to assist the Associate Degree Nursing student to acquire the 

knowledge and skills needed for providing comprehensive nursing care to newborn, infants, 

children and adolescents. During this course, the students will learn about the principles of 

disease prevention, maintenance and restoration related to children at the different age groups 

within the framework of the nursing process. 

Nursing care of children/ clinical 020802264 (2: 0-6) 
This course is the clinical component of Nursing care of children course. It allows the 

application of nursing skills, knowledge, and critical thinking necessary for safe effective 

nursing care of pediatric populations. 

Reproductive health nursing 020802265 (3: 3-0) 
This course introduces the Associate Degree Nursing student to various physiological, 

psychological and social issues pertaining to the different reproductive health periods from 

preconception to menopause. An overview of the different phases (antenatal, labor and 

delivery, postpartum, and menopause) and needs of a child bearing and non-child bearing 

woman is provided. A brief overview of care of the newborn is included. 

Reproductive health nursing/ clinical 020802266 (2: 0-6) 
This course is the clinical component of Reproductive health nursing  course. It provides the 

Associate Degree Nursing student with technical knowledge and skills necessary in managing 

nursing care of reproductive health and safe motherhood concepts relevant to normal and 

complicated childbearing families, within the framework of nursing process. 
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Mental health nursing 020802161 (3: 1-6) 
This theory and clinical course provides the Associate Degree Nursing student with technical 

knowledge and skills necessary in managing various psychiatric mental health disorders. 

Emphasis is on the use of therapeutic communication, mental status examination, therapeutic 

use of self with individuals, families, and groups and various therapeutic interventions in 

clinical placements. The course is designed to enhance the students’ awareness and attitudes 

toward psychiatric mental health illnesses and stigma attached to them 

 

Community health nursing 020802268 (3: 1-6) 
This theory and clinical course focuses on the functions and responsibilities of the Associate 

Degree Nursing student towards the individual and his family within the community context. 

The concepts of primary health care, family structure, diseases affecting the community, and 

the three levels of prevention are all explored. The clinical part of this course allows the 

students to apply primary, secondary, ant tertiary disease prevention through the use of nursing 

process for clients in community settings. 

Field training 020802291 (3: 8 weeks training) 
This course provides the Associate Degree Nursing student with the opportunity to integrate 

clinical and theoretical learning from previous nursing courses through a role-transition clinical 

experience. In consultation with the clinical instructor , and the assigned preceptor, the student 

will assess, plan, implement, and evaluate clients progress in different clinical settings with a 

focus on a professional nursing role. This course is designed to ease the transition from student 

nurse to professional nurse. 

 


