
 
 

 

جدول املعلومات اخلاصة باملناهج 
 

سىسٍ عهي يحًىد . د.و.أ اسى انرذريسي 

/ انثريذ االكرروَي 

طرائك انثحث انعهًي اسى انًادج 

د خراو يطشر حطاب . ويمرر انفصم 

تغذاد انجايعح 

انرًريض انكهيح 

االطفال انمسى 

( 3)ق انماعح انذراسيح 

/ انًخرثر 

ذعهيى طهثح انرًريض يُهجيح انثحث انعهًي  .1أهذاف انًادج 

يساعذج طهثح انرًريض نهرىجه َحى انثحث انعهًي نكىَه  .2

انًجال انًخصص في اكرشاف ونرحميك وفهى انًًارسح 

. انرخصصيح انًؤثرج 

انرفاصيم 

االساسيح نهًادج 

  رطٕر انجحش انؼهًي في انزًزيض ٔأًْيزٓب

 ػالقخ انجحش انؼهًي ثبنًًبرسخ انؼًهيخ في انزًزيض 

 انخطٕاد األسبسيخ في ػًهيخ انجحش انؼهًي 
انثحث انعهًي في انرًريض انًُهجيح واألسهىب انكرة انًُهجيح 

 1990    (تذيعح يحًذ َجية . أعذاد د )

يهفاخ انىسائط 

انًرعذدج 

انعارضح فىق انراسيح نهشفافياخ 

انًصادر 

انخارجيح 

رتحي يصطفى عهياٌ ، االردٌ ،  . انثحث انعهًي ، د

2001 

 االَررَيد 

Nursing Research Denies .polite and Cheryl Tata 

No Beck  

درجح  20 اجراء ايرحاَيٍ كم ايرحاٌ يٍ ذمذيراخ انفصم 

(  10)يُالشح انطهثح اثُاء انذرس واجراء اخرثاراخ شفىيه نهى 

درجاخ 

% 50االيرحاٌ انفصهي يعهىياخ أضافيح 

% 50االيرحاٌ انُهائي 
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جدول الدروس األسبوعي 
 

انًالحظبد انًبدح انؼًهيخ انًبدح انُظزيخ انزبريخ االسجٕع 

 

1.  

 

 

 

 

 10 /5االحذ
 يفٕٓو انجحش انؼهًي 

  خصبئص انجحش

 انؼهًي

 اْذاف انجحش انؼهًي 

  خطٕاد انجحش

انؼهًي 

ٔاالخزاءاد 

انًزجؼّ 

  

االرثؼبء   .2

12/10 
  انزًزيض ٔانجحش

 انؼهًي

  اًْيخ انجحش انؼهًي

 في انزًزيض

  ػالقخ انجحش انؼهًي

ثبنًًبرسبد 

انؼًهيّ في 

 انزًزيض

  ّاالفبق انًسزقجهي

 نجحٕس انزًزيض

 

 

  

االرثؼبء   .3

19/10 

 

يشكهخ 

انجحش 

 انؼهًي

 يفٕٓو يشكهخ انجحش 

  يصبدر انًشبكم

انزدزثّ )انجحثيّ

انشخصيّ ، 

انذراسبد انسبثقّ 

، انُظزيبد ، 

 (االَززَيذ

  اًْيخ يشكهخ انجحش

انؼهًي 

 

 

 

االرثؼبء   .4

26/10 

 

يزغيزاد 

انجحش انؼهًي 

انًزغيز 

انًسزقم ، 

انًزغيز انزبثغ 

، ٔانًزغيزاد 

انطبرئخ ، 

ٔانًزغيزاد 

انذخيهخ 

انذراسخ *

انذنيهخ 

              

يفٕٓيٓب ،   أْذافٓب    ،   

  



طزيقخ رصًيى ٔأخزاء نكم 

. انذراسخ 

 *  2/11االرثؼبء   .5

اسزخذاو انًزاخغ انؼهًيّ  

االْذاف االسبسيّ انًزٕخبح 

يٍ انًزاخغ انؼهًيّ 

طزيقخ كزبثخ 

انًزاخغ انؼهًيّ 

كيفيخ كزبثخ 

انًصبدر في 

انجحٕس انؼهًيخ 

 

  

 

 

 *االرثؼبء   .6

االيزحبٌ االٔل 

 

  

االرثؼبء   .7

16/11 

ركٕيٍ انفزضيبد  

 

 ّيفٕٓو انفزضي 

  أْذاف انفزضيبد في

انجحش انؼهًي 

 

                      إَٔاع انفزضيبد 

انفزضيخ 

االسزقزائيخ    ،   

انفزضيخ 

االسزُجبطيّ  

  

االرثؼبء   .8

23/11 

يُبْح ٔاسبنيت انجحش 

انؼهًي انجحٕس 

انزدزيجيخ  

ٔاْى صفبد رهك 

انجحٕس 

  كيفيخ ٔضغ أطبر

انجحش انزدزيجي 

  أْى فٕائذ انجحش

 انزدزيجي

 

  

االرثؼبء   .9

30/11 

انجحٕس شجّ انزدزيجيخ 

  ٍاًْيخ ْذا انُٕع ي

انجحٕس  

طزيقخ اخزاء * 

رهك انجحٕس 

انجحٕس انًسحيخ  

اْى ٔظبئفٓب *

انٕصفيخٔانشزحيخ 

ٔانزُجؤيخ 

ٔاسزكشبفيخ 

  * انزقُيبد انًزجؼخ

في اخزاء انجحٕس 

انًسحيخ 

  

 

 

 

 

 

 

 

انجحٕس االرردبػيّ  7/12االرثؼبء   .10

 

  

االرثؼبء   .11

14/12 

اسهٕة خًغ انجيبَبد  *

اسهٕة انحصز **

انشبيم 

اسهٕة انؼيُبد   *  *

  



االرثؼبء   .12

21/12 

 

  

ادٔاد انجحش انؼهًي *

 االسزجيبٌ-1

 صفبد 

االسزًبرح *

االسزجيبَيخ 

        

يحزٕيبد 

االسئهخ انزي 

رذرج في رهك 

 االسزًبرح

اسهٕة - 2

انًقبثهخ 

ٔيفٕٓيٓب 

اْى يزايب 

انًقبثهخ  

ػيٕة انًقبثهخ  

اسهٕة -3

انًالحظّ  

  

االرثؼبء   .13

28/12 

  

االيزحبٌ انثبَي 

  

االرثؼبء   .14

28/12 

 

 

كزبثخ انجحش 

انؼهًي 

انؼُٕاٌ ،يكَٕبد )

 (انجحش

يؼٕقبد انجحش 

انؼهًي 

  

  يزاخؼخ انًبدِ    .15
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