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 برنامج ماجستير

 نبذة عن البرنامج  -1

برنامج الماجستير هي درجة علمية تساعد الفرد في الحصول على فرص مرتفعة للتقدم في مجال وتخصص التمريض، فهي يتكون 

أسبوع  03 أسبوع وبمجموع 51التحضرية وتتكون من فصلين دراسيين كل فصل وتسمى سنتين دراسية السنة األولى البرنامج من 

قبلها يتم تحديد المشرف والعنوان واستحصال المصادقة من الجهات  ومدتها سنة كاملة لبحثيةا الثانية وهيالسنة  تبدأاالنتهاء  عندو

 .الرسمية

 االقتصادية  األهمية

 .حاجة المؤسسة العلمية في وزارة التعليم العالي الى كوادر تخصصية من حملة شهادة الماجستير في التمريض .5

 .المتقدمة في وزارتي التعليم العالي والصحةاالرتقاء بالمستوى العلمي للكوادر  .2

اعداد كوادر تمريضية تخصصية تعمل على تقديم الخدمات التمريضية في المراكز التخصصية في مؤسسات وزارة  .0

 .الصحة

 معلومات عن البرنامج -2

 التمريض الكلية 

 التمريض القسم

اسم 

 البرنامج

 ماجستير علوم في التمريض

الدرجة 

 العلمية

 ماجستير

أهداف 

 البرنامج

 .اعداد خريجين حاملين لشهادة الماجستير علوم في التمريض .5

خبرات ومستويات عالية وقادرين على التعامل مع المرضى بأعلى مستوى من  ذويرفد وزارة الصحة بخريجين  .2

 .المعرفة والقدرة على حل المشاكل من إطار أكاديمي وعلمي

والبحث العلمي ووزارة الصحة باألبحاث العلمية لحل المشاكل المتعلقة بالجاب الصحي رفد وزارة التعليم العالي  .0

 .والنفسي

 .تزويد المجتمع بأشخاص ذوي تفكير ناقد له القدرة على التعامل مع المشكالت المجتمعية وتقديم الحلول المناسبة لذلك .4

 .يقدمها طلبة الماجستيرلخاصة التي ي االحتياجات اداد برامج خاصة للرعاية الصحية لذواع .1

عدد 

الساعات 

المعتمدة 

في 

 البرنامج

 ساعة في االسبوع 22

 

 ان تكون الخلفية العلمية للمتقدم هي بكالوريوس علوم في التمريض :شروط القبول -3

 از االمتحان التنافسي يجتا :االكاديميةالمتطلبات 

 

 

 



 خطة الدراسية ال -4

 

Table core courses first semester  

Credit house Pre-requite course Course title Course code 

4 0 Nursing Specialties  

2 0 Elective  

2 0 Nursing Theories  

2 0 Health Assessment By Specialty  

2 0 Basic Research Methods In 

Nursing 

 

Pass/Fail 0 English  

2 0 Biostatistics  

14 total 

 

Table core courses second semester  

Credit hours Pre-requite 

course 

Course title Course code 

4 0 Nursing Specialties  

2 0 Elective  

2 0 Teaching Methods  

0 0 Applied Research Methods In Nursing  

Pass/Fail 0 English  

2 0 Biostatistics  

Pass/Fail 0 How To Write A Letter  

13 total 

 

Table elective courses: none 

Credit hours Pre- Requisite course Course title Course code 

    

    

Table Suggested courses plan for Research track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1     

Level2     

Total 

Table Suggested courses plan for Coursework track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1     

Level2     

Total 



 

 

 :الدراسيةالخطة 

 مقررات المستوى االول 

اجباري او  رمز المقرر اسم المقرر

 اختياري

 عدد الوحدات المتطلبات السابقة

 4 3 اجباري 3 االختصاصات التمريضية

 2 3 اجباري 3 االختيارية

 2 3 اجباري 3 نظريات في التمريض

 2 3 اجباري 3 التقييم الصحي حسب التخصص

 2 3 اجباري 3 طرائق البحث األساسية في التمريض

 Pass/Fail 3 اجباري 3 اللغة اإلنكليزية

 2 3 اجباري 3 اإلحصاء الحيوي

 54: المجموع

 

 مقررات المستوى الثاني

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 

 4 3 اجباري 3 االختصاصات التمريضية

 2 3 اجباري 3 االختيارية

 2 3 اجباري 3 طرائق التدريس

 0 3 اجباري 3 طرائق البحث التطبيقية في التمريض

 Pass/Fail 3 اجباري 3 اإلنكليزيةاللغة 

 2 3 اجباري 3 اإلحصاء الحيوي

 Pass/Fail 3 اجباري 3 طريقة كتابة الرسالة

 50: المجموع
 

 مقررات المستوى الثالث

اجباري او  رمز المقرر اسم المقرر 

 اختياري

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة 

 8 3 اجباري 3 الرسالة

 8:المجموع

 

 توجد ال: االختياريةالمقررات 

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر م

    

    

 


