كلية التمريض

الخطة الدراسية للحصول على درجة الماجستير
في تخصص
تمريض الحاالت المزمنة
2022 / 2021

الرؤية:
الريادة في علوم التمريض والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية.

الرسالة:
تخريج كادر تمريضي قادر على تقديم رعاية شمولية ونوعية للمستفيدين وعوائلهم ومجتمعاتهم في محيط صحي متغير وضمن
فريق صحي متكامل.

هـدف البرنامج:
إعداد كفاءات تمريضية قادرة على توفير الرعاية الصحية للمرضى البالغين المصابين باألمراض المزمنة بتنمية قدراتهم ومهاراتهم
البحثية المتطورة للقيام بعمليات التقييم الصحي وتنفيذ الخطط العالجية التمريضية المتمركزة بشكل أساسي على المستفيدين
وعائالتهم ومجتمعاتهم وتحسين المستوى النوعي لحياتهم.

مخرجات البرنامج التعليمية:
مخرجات التعلم لبرنامج ماجستير تمريض الحاالت المزمنة.

المعرفة والفهم
 .1فهم النظريات والتوجهات الحديثة لرعاية الحاالت المزمنة.
المهارات الذهنية:
 .2إجراء مراجعات منهجية متخصصة لتطوير الرعاية التمريضية للحاالت المزمنة.
 .3تحليل سياسات جودة الرعاية الصحية وتصميم االستراتيجيات المناسبة.
:المهارات العملية
 .4تقديم رعاية تمريضية متخصصة وآمنة وذات جودة للحاالت المزمنة.
 .5ربط الممارسة العلمية بالمعرفة العملية المبنية على األدلة والبراهين للحاالت المزمنة.
 .6تطبيق مهارات البحث العلمي في مجاالت التمريض.
المهارة القابلة للنقل:
 .7حل المشكالت والعمل بروح الفريق.
 .8االتصال والتواصل الفعال.
 .9االلتزام بالقواعد والسلوكيات األخالقية.
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مكونات الخطة:
أوالً :تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في تمريض الحاالت المزمنة من ( )34ساعة معتمدة
موزعة على النحو اآلتي:
المسار
الرسالة

المتطلب

عدد الساعات

مواد إجبارية

22

مواد اختيارية

3

الرسالة

9

المجموع
االمتحان الشامل

34
موادإجبارية

25

مواد اختيارية

9
34

المجموع

نظام الترميز المعتمد في الجامعة
1
التسلســــل

0
المجال
المعرفـي

7

1

ُمستوى
المادة

1

0

رمـــز ِ
القســــــــــــم

9

0

رمـــز ال ُكلية

مثال :السياسة الصحية وأثر ادوار التمريض المتقدم ()09017101
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ثانياً :مسار الرسالة
أ -متطلبات اجبارية ( )22ساعة معتمدة:
رقم المادة

ساعة معتمدة

اسم المادة

09017101

السياسة الصحية وأثر أدوار التمريض المتقدم

3

09017201

أساليب البحث في التمريض

3

09017102

احصاء حيوي متقدم

2

09017212

التقييم الصحي المتقدم للحاالت المزمنة

2

09017211

علم االدوية السريرية

3

09017111

الفسيولوجيا المرضية للحاالت المزمنة

3

09017311

تمريض الحاالت المزمنة "نظري"

3

09017312

تمريض الحاالت المزمنة "عملي"

3

متطلب سابق/متزامن*
*09017102

09017212
09017211
09017111

المجموع

*09017311

22

ب -متطلبات اختيارية ( )3ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد اآلتية:
رقم المادة

ساعة معتمدة

اسم المادة

09017401

التعليم و التدريب في التمريض

3

09017402

مراقبة السالمة والجودة وتحسين المخرجات

3

09017302

تطبيقات النظريات العلمية في مجال األمراض المزمنة

3

09017301

القرار السريري في التمريض

3

09017202

المزاولة المبنية على البراهين في التمريض

3

09017411

مشروع سريري

3

متطلب سابق

ج -الرسالة
اسم المادة

رقم المادة

الساعات المعتمدة

 09017313رسالة

3

 09017313رسالة

3

 09017313رسالة

3

 09017313رسالة

0

المجموع
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ثالثاً :مسار الشامل
أ -متطلبات اجبارية ( )25ساعة معتمدة:
الساعات

رقم المادة

اسم المادة

09017101

السياسة الصحية وأثر أدوار التمريض المتقدم

3

09017201

أساليب البحث في التمريض

3

09017102

احصاء حيوي متقدم

2

09017212

التقييم الصحي المتقدم للحاالت المزمنة

2

09017211

علم االدوية السريرية

3

09017111

الفسيولوجيا المرضية للحاالت المزمنة

3

09017311

تمريض الحاالت المزمنة "نظري"

3

09017312

تمريض الحاالت المزمنة "عملي"

3

09017202

المزاولة المبنية على البراهين في التمريض

3

09017416

امتحان الشامل

0

المتطلب السابق

المعتمدة

المجموع

او المتزامن*

*09017102

09017211 ،09017212
09017111
09017311

25

ب -متطلبات اختيارية ( )9ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد اآلتية:
اسم المادة

رقم المادة

الساعات
المعتمدة

09017401

التعليم والتدريب في التمريض

3

09017402

مراقبة السالمة والجودة وتحسين المخرجات

3

09017302

تطبيقات النظريات العلمية في مجال األمراض المزمنة

3

09017301

القرار السريري في التمريض

3

09017411

مشروع سريري

3

Page 5 of 10

المتطلب السابق

D92_Rev01
Ref: Deans Council ( ) Decision No. ( ) Date:
Ref: Quality Assurance Council Session ( ) Decision No. ( ) Date:

الخطة االسترشادية لمسار برنامج الرسالة
السنة األولى
الفصل األول
رقم المادة

اسم المادة

09017101

السياسة الصحية وأثر أدوار

الفصل الثاني
عدد

عدد الساعات

رقم المادة

المعتمدة
3

اسم المادة

الساعات
المعتمدة

 09017201أساليب البحث في

التمريض المتقدم

3

التمريض

09017102

احصاء حيوي متقدم

2

 09017211علم األدوية السريرية

3

09017111

الفسيولوجيا المرضية

3

 09017212التقييم الصحي المتقدم

2

للحاالت المزمنة

للحاالت المزمنة

مادة اختيارية
المجموع

المجموع

8

3
11

السنة الثانية
الفصل األول
رقم المادة
09017311

اسم المادة
تمريض الحاالت المزمنة

الفصل الثاني
عدد الساعات
المعتمدة
3

رقم المادة

اسم المادة

 09017412رسالة ()2

الساعات
المعتمدة
3

"نظري"
09017312

تمريض الحاالت المزمنة

3

 09017413رسالة ()3

3

"عملي"
09017313
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المجموع

9
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6

الخطة االسترشادية لمسار برنامج االمتحان الشامل
السنة األولى
الفصل الثاني

الفصل األول
عدد
رقم المادة

اسم المادة

09017101

السياسة الصحية وأثر أدوار

عدد
رقم المادة

الساعات

اسم المادة

المعتمدة
3

الساعات
المعتمدة

 09017201أساليب البحث في

التمريض المتقدم

3

التمريض

09017102

احصاء حيوي متقدم

2

 09017211علم األدوية السريرية

3

09017111

الفسيولوجيا المرضية

3

 09017212التقييم الصحي المتقدم

2

للحاالت المزمنة

للحاالت المزمنة
09017202
8

المجموع

المزاولة المبنية على

3

البراهين في التمريض
المجموع

11

السنة الثانية
الفصل الثاني

الفصل األول
عدد
اسم المادة

رقم المادة

الساعات

عدد
رقم المادة

اسم المادة

المعتمدة
09017311

تمريض الحاالت المزمنة

3

الساعات
المعتمدة

مادة اختيارية

3

"نظري"
09017312

تمريض الحاالت المزمنة

3

مادة اختيارية

3

"عملي"
مادة اختيارية
المجموع

3
9

المجموع

وصف المواد
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6

السياسة الصحية وأثر أدوار التمريض المتقدم 3( 09017101 :ساعات معتمدة)
أدوار التمريض المتقدم ،االتجاهات المعاصرة في ممارسة االدوار المتقدمة لمهنة التمريض ،نظام الرعاية الصحية التي أثرت
على الممارسات التمريضية المتقدمة خاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية والتشريعية واألخالقية والتعليمية والتعاونية اضافة
الى نطاق ممارسة مهنة التمريض محلياً واقليمياً ودولياً.
احصاء حيوي متقدم 2( 09017102 :ساعة معتمدة)
األساليب اإلحصائية المناسبة التي تتوافق مع علوم الرعاية الصحية .تدريب متقدم على استخدام برمجيات التحليل اإلحصائي
الحديثة وترميز وادخال وتحليل البيانات والقدرة على تفسير النتائج االحصائية وكتابتها حسب الطرق والنماذج المعتمدة
والمتبعة في اعداد التقارير العلمية.
علم االدوية السريرية 3( 09017211 :ساعات معتمدة)
المعرفة المتقدمة بآليات وردود الفعل الجسدية تجاه األدوية المستخدمة في عالج األمراض المزمنة .علوم حركة وديناميكية
االدوية ومراقبة المستحضرات الدوائية المختلفة .المستحضرات التقليدية والعشبية المستخدمة في عالج األمراض المزمنة.
مراجعة دقة نتائج التجارب السريرية ذات الصلة بعالج األمراض المزمنة.
الفسيولوجيا المرضية للحاالت المزمنة 3( 09017111 :ساعات معتمدة)
المعرفة المتقدمة بالتغيرات الفسيولوجية المرضية المصاحبة لألمراض المزمنة .اآلليات التنظيمية والتعويضية للحفاظ على
التوازن الداخلي لجسم االنسان .ربط المبادئ الفسيولوجية المرضية بعملية تخطيط وتقديم الرعاية التمريضية الشاملة لحاالت
األمراض المزمنة المتنوعة.
تمريض الحاالت المزمنة "نظري" 3( 09017311 :ساعات معتمدة)
األسس العلمية لتلبية احتياجات المستفيدين/المرضى المصابين بأمراض مزمنة :مبادئ ومفاهيم الرعاية التمريضية لألشخاص
الذين يعانون من األمراض المزمنة ،كيفية تمييز تمريض الرعاية المزمنة عن تخصصات التمريض األخرى من خالل مناقشة
عدة نماذج متعلقة بممارسة الرعاية المزمنة متضمن ًة استراتيجيات التحليل والتداخالت التمريضية لتحسين صحة المستفيدين
واألسر والمجتمعات .آليات تطوير دور أخصائي التمريض السريري في الممارسة القائمة على األدلة والبراهين.
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تمريض الحاالت المزمنة "عملي" 3( 09017312 :ساعات معتمدة)
تطبيق المهارات المتقدمة والمعرفة واالتجاهات التي تم تعلمها في المقررات النظرية وذلك من خالل التدريب السريري بممارسة
دور المتخصص في التمريض السريري في مراكز الرعاية الصحية والمجتمعية ،المتضمن األدوار اآلتية :معلم ،باحث،
ومستشار  .تبني نموذج للق اررات السريرية من اجل توجيه الرعاية التمريضية لألشخاص الذين يعانون من األمراض المزمنة
وكذلك االستفادة من نتائج البحوث وترجمتها في الممارسات السريرية وفقاً ألفضل األدلة المتاحة.
التقييم الصحي المتقدم للحاالت المزمنة 2( 09017212 :ساعة معتمدة)
دراسة معمقة في مفهوم الصحة والعافية واألمراض واألعراض للحاالت المزمنة .نموذج تصنيف التداخالت التمريضية ()NIC
لتعزيز القدرة على اجراء عمليات التقييم الصحي والفحص السريري لذوي االمراض المزمنة .اإللمام بالعديد من االمراض
المزمنة واعراضها واجراء التقييم السريري تبعاً لخصوصية الحالة.
أساليب البحث في التمريض 3( 09017202 :ساعات معتمدة)
المعرفة المتخصصة والقدرة على طرح التساؤالت العلمية حول صحة ومدى فعالية الممارسات السريرية ،دور البحث العلمي
في تطوير العديد من االبتكارات والتغيير في الممارسات التمريضية والتعليمية واالرتقاء بالسياسات الصحية .تطوير مشاريع
بحثيثة مبتكرة تصب في صالح تحسين الرعاية المقدمة في عالج االمراض المزمنة.
التعليم والتدريب في التمريض 3( 09017401 :ساعات معتمدة)
األسلوب المنهجي في تصميم استراتيجيات التعليم السريري كجزء رئيسي في دور التمريض المتقدم .تعلم واستكشاف مختلف
النظريات التعليمية ،إجراء تقييم شامل لالحتياجات التعليمية للمرضين والممرضات وتصميم مخرجات التعلم واختيار
االستراتيجيات التعليمية المالئمة وتصميم وتقديم المحاضرات العلمية اضاف ًة الى تقييمها .تطبيق مفهوم التعليم والتقييم المبني
على الكفاءة السريرية.
المزاولة المبنية على البراهين في التمريض 3( 09017202 :ساعات معتمدة)
اء كان ذلك في
المفاهيم األساسية للتقييم والتخطيط االستراتيجي وتنفيذ الرعاية التمريضية ضمن نظام الرعاية الصحي سو ً
المستشفى او المركز الصحي .آلية تقييم وتطوير الممارسات السريرية باالعتماد على األدلة في دمج نتائج البحث العلمي
والممارسات السريرية بشكل مستدام .إجراء مراجعات منهجية مختصة لتطوير الرعاية التمريضية المقدمة في حاالت االمراض
المزمنة.
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القرار السريري 3( 09017301 :ساعات معتمدة)
تطوير الق اررات السريرية في العملية التمريضية كمهارة محورية بالتركيز على عمليات التقدير واتخاذ الق اررات السريرية
لألمراض المزمنة في ظل غياب الوضوح او اليقين حول الحالة السريرية للمستفيد/المريض .وهذا يشمل عناصر االستدال ل
والتفكير النقدي كمتطلبات اساسية للوصول الى اجراءات تمريضية أكثر فاعلية .وتعتبر هذه المهارات من الركائز الرئيسية
في تطوير الممارسات السريرية التمريضية.
مراقبة السالمة والجودة وتحسين المخرجات 3( 09017402 :ساعات معتمدة)
تحليل التحديات المحلية والدولية المتعلقة بسالمة المستفيد/المريض وجودة الرعاية الصحية مع التركيز على التأثيرات
السياسية والبيئية .المفاهيم واألدوات الالزمة لفهم وتحليل النقاط المتعلقة بإدارة سالمة المستفيد/المريض وجودة الرعاية
الصحية مثل رضى المستفيد/المريض وطرق تحسين جودة الرعاية ومعايير المساءلة التمريضية ،اضافة الى نظرية النظم
لتحسين النتائج بشكل مستمر.
تطبيقات النظريات العلمية في مجال األمراض المزمنة 3( 09017302 :ساعات معتمدة)
تطوير المهارات التحليلية الالزمة لفهم وتقييم القواعد االساسية في تطوير المعرفة والمفاهيم والنماذج والنظريات الخاصة
بتقديم الرعاية التمريضية لمستفيدي/مرضى الحاالت المزمنة .إجراء عمليات تحليل لبعض النماذج واألطر والنظريات الخاصة
بالممارسة التمريضية واإلدارة والتعليم والبحث العلمي التمريضي.
مشروع سريري 3( 09017411 :ساعات معتمدة)
تحليل واستخدام نتائج الدراسات البحثية والمراجعات المنهجية التي تم التوصل اليها في المقررات السابقة من اجل تنفيذ فكرة
مبتكرة خاصة باإلمراض المزمنة وتطويرها لمشروع سريري .صياغة أهداف المشروع السريري ،وتحديد المنهج المتوجب
اتخاذه ضمن إطار زمني محدد إل نجاز المشروع مستعيناً بأحد اعضاء الهيئة التدريسية والذي يعتبر دليالً ومرجعاً للطالب
خالل فترة تنفيذ المشروع بمراحله المتعددة .تميز الطالب بإعداد المشروع السريري مستعيناً بما اكتسب من قدرات ومهارات
في المساقات المختلفة وبإبداعه الشخصي.
االمتحان الشامل( 09017416 :صفر ساعة معتمدة)
يتضمن االمتحان الموضوعات والمساقات الرئيسية التي تم تناولها في جميع مراحل البرنامج األكاديمي .جميع االجراءات
المتعلقة بعقد االمتحان الشامل تتم تحت اشراف لجنة من اعضاء الهيئة التدريس المكلفين بذلك.
رسالة الماجستير 9( 09017313 :ساعات معتمدة)
تتناول رسالة الماجستير بحث فردي تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس من ذوي االختصاص لضبط جودة ومالئمة
ابتداء من مرحلة اإلعداد الى االنتهاء بمناقشة الرسالة.
رسالة الماجستير للمعايير العلمية والبحثية
ً
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