
 1 

  

 :البرنامج الدراسي 

  وحدات  4وحدة دراسية ( ومشروع البحث ) 38) بعدد المقررات الدراسيةمن  لماجستيرفي برنامج اتتكون الدراسة

 وحدة دراسية طبقاً لالئحة الموحدة 42عدد الوحدات الدراسية مجموع يصبح و بذلك دراسية( 

  تراكمي ال يقل  معتمدة بتقديردراسية  وحدة 42ويتطلب الحصول على الدرجة العلمية إنهاء إجمالي المقررات الدراسية

  (5من  3.75) جًدا عن جيد

  يين: عامين دراسمدة البرنامج 

 توزيع الساعات الدراسية المعتمدة )42 وحدة دراسية معتمدة(:

 دراسية معتمدة(. وحدات  10بمجموع مقررات ) 6 الموحدة المقررات األساسية 

 حسب التخصص( . دراسية معتمده وحدة 26 بمجموع) المقررات التخصصية 

  دراسية معتمدة(وحدة  2 بمجموعالمقررات االختيارية )مقرر واحد من ثالثة 

 ثلمشروع البح  معتمدة دراسية وحدات 4باإلضافة إلى. 
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  النساء والوالدة. تمريضتخصص  -االكلينيكي  ماجستير التمريض برنامج

:ةمتطلبات اآلتيالإنهاء  الماجستيريتطلب الحصول على درجة   

ساعة إكلينيكية علي األقل فى أماكن  650قضاء   –( وحدة دراسية معتمدة بنجاح 42دراسة ما ال يقل عن )

 موزعة كما يلي التدريب المعتمدة 

( وحدة دراسية معتمدة 10بمجموع  )ا. مقررات أساسية   

 السنة الدراسية اآلولى – الفصل الدراسى ا آلول  

المقرر  نوع رقم  المقرر   الوحدات المعتمدة اسم المقرر 

(نظرى)عملى  

 2 طرق البحث و الممارسة المبنية على الدليل إجبارى 2601521 

 (1)1 تقنية المعلومات إجبارى 2601522

 1 الحيوي اإلحصاء إجبارى 2601523

التمريضالجوانب األخالقية و القانونية في مزاولة مهنة  إجبارى 2601524  1 

 2 تحسين الجودة إجبارى 2601525

 2 تعليم التمريض إجبارى 2601526

المعتمدة الدراسية مجموع الوحدات             10                                             

10  

( وحدة دراسية26بواقع )مقررات تخصصية   
وحدة دراسية( 12الفصل الدراسى الثانى) –السنة الدراسية اآلولى   

المقرر  نوع رقم المقرر  الوحدات الدراسية اسم المقرر 

 نظرى)عملى(

 إجبارى 2601540
و الوراثة األجنةعلم   1 

 إجبارى 2601541
)رعاية حوامل( (1)قبالة متقدمة   3(4) 

 إجبارى 2601542
)نظري( (1)المتقدمة  الوالدة  2 (1) 

 إجبارى 2601543
أمراض النساء التثقيف الصحي و المشورة في 

 والوالدة.
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 السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي الثالث )14 وحدة دراسية(

المقرر  نوع رقم المقرر  الوحدات الدراسية اسم المقرر 

 نظرى)عملى(

 إجبارى 2601544
أمراض  -الوليد -)فترة النفاس (2)قبالة متقدمة 

 النساء(

3(4) 

 إجبارى 2601545
)عملي( (2)المتقدمة  الوالدة  ( 5 )  

 إجبارى 2601613
 (  1 )1 علم األدوية التطبيقي في الوالدة

14                                          المعتمدة الدراسية مجموع الوحدات                
 

( وحدة دراسية معتمدة2اختيار مقرر واحد بمجموع )  
 السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي الثالث

المقرر  نوع رقم المقرر  الوحدات الدراسية اسم المقرر 

 نظرى)عملى(

2601614 
 2 علم التغذية التطبيقي إختيارى

2601546 
 2 العالقات اإلنسانية و مهارات االتصال إختيارى

2601615 
التطبيقي الوبائياتعلم   إختيارى  2 

 

وحدات دراسية معتمدة 4المشروع البحثى بمجموع د.   

 السنة الدراسية الثانية -الفصل الدراسي الرابع

 

المقرر  نوع رقم المقرر المقرراسم   الدراسيةالوحدات    

 نظرى)عملى(

 (2) 2 مشروع بحثي إجبارى 2601555

 


