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  أخي الطالب/ أختي الطالبة

 تحية طيبة وبعد،، 

 حتمم و   .مح يمما واي ي يمما و ال يمما ؛نحممج ةامعممة مت يممدي أااوع يمما و   يمماضمم س يممعي ةامعممة محتممة لتحهيمم     ت مما        
فممي  التمررض   جنممامب ا ممالج  ج لمم  تهيممي  اهمم ا اتيممتبانة   ت ممد  تممت  س مممس تطممج ج اجامك مما ا،ااوع يممة،

جك . و   نما معجفمة  أعمت وتهمد ال ك مك مج  الط بمة ال  تحهميس فيم نم  ومممالم   تكم أ أةامعمة محتمة، 
التكمج  اهمجا ي التع ي مال الةابمة ااتيمتكااة   م   نجةمج، ل ا ل بجنامب مس خالل اتةااة  س اتيتبانة

 اض،غمج ذ يتسمتةد    ،يتبانة ا أ وية و ناعة ومس ث  اإلةااة  ن ا ا أ بمد  وأمانمةاأ ةد  مس ات
 البحث الع  ي فهط . 

اتةبا  مة  ما الكد  الثاني فيتكجن مس مسايال التةصصيانال الكةصية، أو تكجن الكد  اتول مس الب
 ة ال تع همة ا حتمج  يئأ مك ج ة مس ال سايال  دوا مس ا،ل  ةانب كواتختيا  ة ل بجنامب، ويتكد  

 هيما  ال تمد ل لكمأ يمحال اكم أ مننصمأ ممس يمئ ة   م  اله ا ال سايال، الجةا  اإلةااة  س ه ا ا،
 خالل وضع اشا ي )        ( في الع جو ال   ع ثأ تهد جك . 

 
 شااج س لك  حسس تعاونك                                                        

                          
 الهس  ا،ول : مع جمال شةصية 

 ع ثأ مع جماتت الكةصية  في ال جبع ال  × ( ضع  شا ي ) 
 

 الكنس :
 

  أنث                ذكج             

 ال عدل التجاا ي :
 

 فا      80   80 79_ 70         فأقل  60      

 ال عدل في الثانج ة 
 

 فا     70       60-69        59 -55       
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 ال سايال والةبجال الهس  الثاني :       
  

 :االنسبة ل  سايال التي و يت ا .   ضع  شا ي )          ( في ال جبع ال    الئ   أعت 1  
مد  ال حتج  ال   عغطي   محتجاا النظج  والع  ي أه يت  ل ع أ في ال ستهبأ ال سا 

 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م  
 اته ية

ي يأ 
 اته ية

نظج  
غيج 
يااأ 
 ل تطبي 

نظج  
لكن  
يااأ 
 ل تطبي 

نظج  
مع 

نكاطال 
 تطبيهية

ي يأ  وايع
 و  ي 

متجامن 
مس حيث 
الع   
 واتتسا 

متجيط  بعب
 الصعجبة

 ي أ

             اساسيات التمريض

             اساسيات التمريض العمل  

             اساسيات التمريض الرسيري

             الفسيولوجيا المرضية

ن ) ) ١ تمريض صحة البالغي               

ن )  ) ٢تمريض صحة البالغي               

ن )  ( ١تمريض صحه البالغي 
 الرسيري

            

 ( ن تمريض صحة البالغي 
 (الرسيري٢

            

             تمريض الرعاية الحثيثة

تمريض الرعاية الحثيثة 
 الرسيري

            

  التمريض
             االداره والقياده فن

  التمريض 
االداره والقياده فن

 رسيري

            

             التدريب الرسيري المتقدم

  
التقييم الصح  التمريضن

 العمل  

            

             التغذية التطبيقية

             النمو والتطور عند الطفل

  
تمريض صحة االم وحديث 

 الوالدة

            

  تمريض صحة 
االم وحديث 

 الوالدة الرسيري

            

             تمريض صحة الطفل

             تمريض صحة الطفل الرسيري

  التمريض
             البحث العلم  فن

             تمريض الكوارث والطوارئ

التثقيف الصح  ومهارات 
 االتصال

            

تمريض صحة المجتمع 
 الساريةواالمراض 

            

تمريض صحة المجتمع 
 الرسيري

            

             وبائيات واحصاء حيوي
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مد  ال حتج  ال   عغطي   محتجاا النظج  والع  ي أه يت  ل ع أ في ال ستهبأ ال سا 
 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م  
 اته ية

ي يأ 
 اته ية

نظج  
غيج 
يااأ 
 ل تطبي 

نظج  
لكن  
يااأ 
 ل تطبي 

نظج  
مع 

نكاطال 
 تطبيهية

ي يأ  وايع
 و  ي 

متجامن 
مس حيث 
الع   
 واتتسا 

متجيط  بعب
 الصعجبة

 ي أ

             تمريض الصحة النفسية

تمريض الصحة النفسية 
 الرسيري

            

التمريض تاري    خ واتجاهات 
 وقضايا

            

    
 
 : االنسبة ل  سايال التي و يت ا.  ل  أ  مد  ت  ايتةدا  كأ مس أياليب التد  س التالية 2

 اادا ناو ا احيانا غالبا وائ ا أي جب التد  س

      ال حاضجي  فهط

      ال حاضجي مع ال نايكة 

      منايكة بنية

      منايكة ض س مك ج ال 

       جض ويائأ ي عية وبصج ة وأفال 

      طج هة أو أي جب ال كجو 

       جض أو الهيا  اد و  ن جذةية .

      ايتةدا  ال ةتبجال 

 
 . التهيي   3
 

 غير مستخدمة قليلة االستخدام شائعة االستخدام شائعة جدا في االستخدام إجراءات التقييم المستخدمة

     االختبارات الموضوعية

     المكتوبةاختبارات األسئلة المقالية 

     االختبارات الشفوية

     المشروع

     البحث في موضوع معين مع عرضه

     البحث في موضوع معين بدون عرضه
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 . العاليال مع أ ضا  ال يئة التد  سية4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة الفقرة

يتقبل أعضاء هيئة التدريس الطلبة 
 ويحترمونهم 

    

يتواجد أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 
 بشكل كاف ويمكن الوصول إليهم 

    

يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالصعوبات 
 التي يواجهها الطلبة 

    

 


