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 :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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والصحة العقلية النفسي التمريض - ماجستير التمريض اإلكلينيكى  
 الخطة الدراسية

:ةمتطلبات اآلتياليتطلب الحصول على درجة الماجستير إنهاء   

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

 :موزعة كما يلي التدريب المعتمدة 

 الفصل الدراسي األول

( وحدة دراسية معتمدة10)بمجموعمقررات أساسية 6  -أ  
: 

المقررنوع   رقم المقرر  اسم المقرر 
 الوحدات الدراسية

 نظرى)عملى(

والبراهين طرق البحث و الممارسة المبنية على الدليل إجبارى 2601521  2 

 (  1 )1 تقنية المعلومات إجبارى 2601522

 1 اإلحصاء التحليلي إجبارى 2601523

التمريضالجوانب األخالقية و القانونية في مزاولة مهنة  إجبارى 2601524  1 

 2 تحسين الجودة إجبارى 2601525

 2 تعليم التمريض إجبارى 2601526

 10 مجموع الوحدات المعتمدة
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  الفصل الدراسي الثاني

 

توزع على فصلين دراسين ( وحدة دراسية معتمدة26قررات تخصصية بواقع )م  ب.  

 

 الفصل الدراسي الثالث

المقرر نوع رقم المقرر  الوحدات الدراسية اسم المقرر 

 نظرى)عملى(

(2)النفسى والصحة العقلية تمريض ال إجبارى 2601559  3 

2601560 

 
تمريض المقرر التطبيقى التقدمى لل إجبارى

(2)  النفسى والصحة العقلية  

(6) 

 1 العالقات اإلنسانية إجبارى 2601561

 1 الوسائل العالجية لألمراض النفسية إجبارى 2601562

 2 نظريات علم النفس إجبارى 2601622

 13 مجموع الوحدات المعتمدة

 

 

 

المقرر نوع  رقم المقرر الدراسيةالوحدات  اسم المقرر   

 نظرى)عملى(

(1)النفسى والصحة العقلية تمريض ال إجبارى 2601556  3 

النفسى والصحة تمريض المقرر التطبيقى لل إجبارى 2601557

(1)العقلية   

(6) 

اإلضطرابات النفسيةفسيولوجية   إجبارى 2601620  1 

التقييم النفسى والعقلى لمرضى اإلضطرابات  إجبارى 2601558

 النفسية

1 

 2 علم العقاقير النفسية إجبارى 2601621

 13 مجموع الوحدات المعتمدة
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 الفصل الدراسي الثالث
تخدم التخصصوحدة دراسية معتمدة  2 اختيارى بمجموع مقرر واحد   

 

 الفصل الدراسي الرابع
وحدات دراسية معتمدة( 4مشروع بحثى بمجموع )  

المقرر نوع رقم المقرر الدراسية الوحدات اسم المقرر   

(نظرى)عملى  

 (2) 2 مشروع بحثي إجبارى 2601555

 

 

 لالستفسار : 
الدكتورة فاطمة محمود مقابل   

0569701601تليفون :    

 البريد االكترونى:

Fatmamokabel @yahoo.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقرر  نوع رقم المقرر  الوحدات الدراسية اسم المقرر 

 نظرى)عملى(

2601563 
 2 التمريض النفسى للطفل إختيارى

 2 التمريض النفسى للمرأة إختيارى 2601564

2601565 

إضطرابات اإلعتماد على المواد  إختيارى

 المخدرة

2 


