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Thesis Track
The course plan of the master program in Chronic
Care Nursing consists of 34 Credit Hours (C.H.)
distributed as follows:
1. Compulsory courses (22) credit hours
2. Elective Courses (3) credit hours
3. Thesis (9) credit hours
First- Compulsory Requirements (22) C.H.
الساعات المعتمدة
اسم المادة باللغة اإلنجليزية
Credit Hrs.
Course Name (English)
Health Policy and Advanced
Nursing Roles
Nursing Research
3
Advanced Biostatistics
2
Advanced Physical Assessment of
2
chronic diseases
Clinical
Pharmacology
3
Pathophysiology of chronic diseases
3
Nursing Care of chronic diseases
3
(Theory)
Nursing Care of chronic diseases
3
(Clinical)
Second- Elective Requirements (3) C.H.
Teaching and Clinical Instruction in
3
Nursing
Safety, Quality monitoring, and
3
Outcome Improvement
Theoretical Foundation of Chronic
3
Care Nursing

3

3
3
3

:

) ساعة معتمدة22(  مواد إجبارية-أوالا
اسم المادة باللغة العربية
رقم المادة
Course Name (Arabic)
Course #

السياسة الصحية وأثر أدوار التمريض املتقدم

09017101

أساليب البحث في التمريض
احصاء حيوي متقدم

09017201
09017102

التقييم الصحي املتقدم للحاالت املزمنة

09017212

علم االدوية السريرية
الفسيولوجيا املرضية للحاالت املزمنة

09017211
09017111

"تمريض الحاالت املزمنة "نظري

09017311

"تمريض الحاالت املزمنة "عملي

09017312

) ساعات معتمدة3(  مواد اختيارية-ثانيا ا
التعليم و التدريب في التمريض
09017401
مراقبة السالمة والجودة وتحسين املخرجات

09017402

تطبيقات النظريات العلمية في العناية باألمراض
املزمنة

09017302

Clinical Judgment in Nursing

القرار السريري في التمريض

09017301

Evidence Based Practice (EBP) in
Nursing
Applied Clinical Project

املزاولة املبنية على البراهين

09017202

Third-Additional Compulsory Requirements (9) C.H.
3
Thesis (1)
3
Thesis (2)
Thesis (3)
3
0

مسار الرسالة
تتكون الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في تمريض
:) ساعة معتمدة موزعة كاآلتي34( الحاالت المزمنة من
) ساعة معتمدة22(  مواد إجباري.1
) ساعات معتمدة3(  مواد اختيارية.2
) ساعات معتمدة9(  رسالة.3

Thesis (4)

مشروع سريري

09017411
) ساعات معتمدة9(  متطلبات اجبارية إضافية-ثالثا ا
رسالة ماجستير
09017313
رسالة ماجستير
09017313
رسالة ماجستير
09017313
رسالة ماجستير

09017313
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