برنامج ماجستير التمريض اإلكلينيكي  -التمريض النفسي والصحة العقلية
الكلية  :التمريض
القسم :الرعاية التمريضية األساسية
البرنامج الدراسي :
يتم تقديم هذا البرنامج على مدار سنتين دراستين تنقسم كال منها إلى فصلين دراسيين طول الفصل الواحد 16
أسبوعا .خاللها يحصل الطالب على المعارف والمهارات والسلوكيات الالزمة للعمل في األماكن التمريضية
المتخصصة .ويتم هذا من خالل أسلوب متكامل يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي.
•

تتكون الدراسة في برنامج الماجستير من المقررات الدراسية بعدد ( 38وحدة دراسية ) ومشروع البحث ( 4وحدات
دراسية) و بذلك يصبح مجموع عدد الوحدات الدراسية  42وحدة دراسية طبقا ً لالئحة الموحدة

•

ويتطلب الحصول على الدرجة العلمية إنهاء إجمالي المقررات الدراسية  42وحدة دراسية معتمدة بتقدير تراكمي ال
يقل عن جيد جدًا ( 3.75من )5

•

مدة البرنامج :عامين دراسيين

توزيع الساعات الدراسية المعتمدة ( 42وحدة دراسية معتمدة):
•

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

•

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

•

المقررات االختيارية (مقرر واحد من ثالثة بمجموع  2وحدة دراسية معتمدة)

• باإلضافة إلى 4وحدات دراسية معتمدة لمشروع البحث.
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الخطة الدراسية
يتطلب الحصول على درجة الماجستير إنهاء المتطلبات اآلتية:
دراسة ( )42وحدة دراسية معتمدة بنجاح – قضاء  650ساعة إكلينيكية علي األقل فى أماكن التدريب المعتمدة
موزعة كما يلي:
الفصل الدراسي األول

أ6 -مقررات أساسية بمجموع( )10وحدة دراسية معتمدة :
الوحدات الدراسية

رقم المقرر

نوع المقرر

اسم المقرر

2126015

إجبارى

طرق البحث و الممارسة المبنية على الدليل والبراهين

2

5222601

إجبارى

تقنية المعلومات

) 1( 1

3226015

إجبارى

اإلحصاء التحليلي

1

4226015

إجبارى

الجوانب األخالقية و القانونية في مزاولة مهنة التمريض

1

5226015

إجبارى

تحسين الجودة

2

6226015

إجبارى

تعليم التمريض

2

نظرى(عملى)

مجموع الوحدات المعتمدة

10
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الفصل الدراسي الثاني
ب .مقررات تخصصية بواقع ( )26وحدة دراسية معتمدة توزع على فصلين دراسين
الوحدات الدراسية

رقم المقرر

نوع المقرر

اسم المقرر

2601556

إجبارى

التمريض النفسى والصحة العقلية ()1

3

2601557

إجبارى

المقرر التطبيقى للتمريض النفسى والصحة العقلية ()1

()6

2026016

إجبارى

فسيولوجية اإلضطرابات النفسية

1

2601558

إجبارى

التقييم النفسى والعقلى لمرضى اإلضطرابات النفسية

1

2126016

إجبارى

علم العقاقير النفسية

2

نظرى(عملى)

مجموع الوحدات المعتمدة

13

الفصل الدراسي الثالث
الوحدات الدراسية

رقم المقرر

نوع المقرر

اسم المقرر

2601559

إجبارى

التمريض النفسى والصحة العقلية ()2

3

2601560

إجبارى

المقرر التطبيقى التقدمى للتمريض النفسى والصحة العقلية ()2

()6

2601561

إجبارى

العالقات اإلنسانية

1

2601562

إجبارى

الوسائل العالجية لألمراض النفسية

1

2260162

إجبارى

نظريات علم النفس

2

نظرى(عملى)

مجموع الوحدات المعتمدة

13
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الفصل الدراسي الثالث
مقرر واحد اختيارى بمجموع  2وحدة دراسية معتمدة تخدم التخصص
الوحدات الدراسية

رقم المقرر

نوع المقرر

اسم المقرر

2601563

إختيارى

التمريض النفسى للطفل

2

2601564

إختيارى

التمريض النفسى للمرأة

2

2601565

إختيارى

إضطرابات اإلعتماد على المواد المخدرة

2

نظرى(عملى)

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

نوع المقرر

اسم المقرر

5526015

إجبارى

مشروع بحثي

الوحدات الدراسية
نظرى(عملى)
)2 (2

