Al Azhar University - Gaza
Academic Affairs

جامعة الزهر غزة

الشؤون الكاديمية

العلوم الطبية التطبيقية

كلية
خطة رقم

9146

المستوى

1

الفصل

القسم

تمريض

خطة

(خطة التمريض (2015

فصل أول

الرمز

توقيع

اسم المادة

 AMSL1202مفردات طبية
 CHEM1103كيمياء عامة عملية
 CHEM1301كيمياء عامة )(1

النوع

التصنيف

اسم انجليزي
Medical Terminology

2

متطلب كلية

إجباري

)General Chemistry Lab(1

1

متطلب كلية

إجباريCHEM1301

)General Chemistry (1

3

متطلب كلية

إجباري

)Holy Quran(1

1

متطلب جامعة

إجباري

)Human Anatomy and Physiology(1

2

متطلب كلية

إجباري

General Biology

3

متطلب كلية

إجباري

Biology Lab

1

متطلب كلية

إجباري BIOL1301

)Arabic Language(1

2

متطلب جامعة

إجباري

)English Language (1

2

متطلب جامعة

إجباري

First Aids

1

متطلب كلية

إجباري

 ISLM1101قرآن كريم )(1
 AMSL1201تشريح و علم وظائف العضاء 1
 BIOL1301بيولوجيا عامة
 BIOL1102بيولوجيا عامة عملية
 ARAB1201اللغة العربية )(1
 ENGL1201اللغة النجليزية )(1
 AMSL1101السعافات الولية

مجموع الساعات
الفصل

سم

متطلب سابق

متطلب سابق

متطلب سابق

18

فصل ثاني
اسم المادة

الرمز

توقيع

 EDUC1203مبادئ علم النفس

النوع

التصنيف

اسم انجليزي
Introduction to Psychology

2

متطلب كلية

إجباري

Physics Lab

1

متطلب كلية

إجباريPHYS1301

)General Physics(1

3

متطلب كلية

إجباري

)Computer Science (1

3

متطلب كلية

إجباري

Mathematics

3

متطلب كلية

إجباري

Jurisprudence

2

متطلب جامعة

إجباري

)Human Anatomy and Physiology(2

3

متطلب كلية

إجباريAMSL1201

 PHYS1103فيزياء عامة عملية
 PHYS1301فيزياء عامة )(1
 ITCS1301علوم حاسوب )(1
 MATH1330رياضيات
 ISLM1201دراسات في الفقه
 AMSL1301تشريح و علم وظائف العضاء 2

مجموع الساعات

سم

متطلب سابق

متطلب سابق

متطلب سابق

17
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المستوى

2

الفصل

القسم

تمريض

خطة

(خطة التمريض (2015

فصل أول

الرمز

توقيع

اسم المادة

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

متطلب سابق

Introduction to Biochemistry

3

متطلب كلية

CHEM1301
إجباري BIOL1301

Science of Therapeutic Dosage
Calculation

1

تخصص

إجباري

Pathology

3

متطلب كلية

إجباري BIOL1301

Pharmacology

3

تخصص

إجباري

 ISLM2201دراسات في الحديث وعلومه

Studies in Prophetic Tradition

2

متطلب جامعة

إجباري

 NURS2204أساسيات تمريض ) (1عملي

Fundamentals of Nursing (1) Practice

2

تخصص

إجباريNURS2303

Fundamental of Nursing (1) Theory

3

تخصص

إجباريAMSL1201

Nursing Ethics

1

تخصص

إجباري

 BIOL2303مقدمة الكيمياء الحيوية
 NURS2105علم حساب الجرعة العلجية
 AMSL3314علم المراض
 NURS2302علم الدوية

 NURS2303أساسيات التمريض ) (1نظري
 NURS2101أخلقيات مهنة التمريض

مجموع الساعات
الفصل

متطلب سابق

18

فصل ثاني

الرمز

توقيع

اسم المادة

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

متطلب سابق

)Holy Quran (2

1

متطلب جامعة

إجباري

Studies in Islamic Faith

2

متطلب جامعة

إجباري

 NURS2309تمريض جراحة باطنة ) (1نظري

Adult Health Nursing (1) Theory

3

تخصص

إجباريNURS2303

 NURS2310تمريض جراحة باطنة ) (1عملي

Adult Health Nursing (1) Practice

3

تخصص

إجباريNURS2309

 NURS2306التقييم الصحي السريري للمريض

Health Assessment

3

تخصص

إجباريNURS2309

 NURS2307أساسيات التمريض ) (2نظري

Fundamental of Nursing (2) Theory

3

تخصص

إجباريNURS2303

 NURS2308أساسيات التمريض ) (2عملي

Fundamental of Nursing (1) Practice

3

تخصص

NURS2204
إجباريNURS2303

 ISLM2105قرآن كريم ) (2
 ISLM2202دراسات في العقيدة السلمية

مجموع الساعات
الفصل

متطلب سابق

18

فصل صيفي
اسم المادة

الرمز

توقيع

اسم انجليزي
Clinical Practice

 NURS2434تدريب اكلينيكي

مجموع الساعات

سم

4

النوع

تخصص

التصنيف

متطلب سابق

متطلب سابق

متطلب سابق

إجباريNURS2204

4
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المستوى

3

الفصل

القسم

تمريض

خطة

(خطة التمريض (2015

فصل أول

الرمز

توقيع

اسم المادة

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

متطلب سابق

)Holy Quran (3

1

متطلب جامعة

إجباري

Human Growth &Development

2

تخصص

إجباريNURS3315

Medical Science of Behavior

2

تخصص

إجباريEDUC1203

 NURS3313تمريض جراحة باطنة ) (2نظري

Adult Health Nursing (2) Theory

3

تخصص

إجباريNURS2309

 NURS3314تمريض جراحة باطنة ) (2عملي

Adult Health Nursing (2) Practice

3

تخصص

إجباريNURS2310

)Pediatric & Neonatal Nursing (Practice

3

تخصص

إجباريNURS2309

)Pediatric & Neonatal Nursing (Theory

3

تخصص

NURS2310
إجباريNURS2309

 ISLM3107قرآن كريم )(3
 NURS3211علم النمو والتطور للنسان
 NURS3212علم السلوك الطبي

 NURS3316تمريض أطفال و حديثي الولدة  /عملي
 NURS3315تمريض أطفال و حديثي

مجموع الساعات
الفصل

متطلب سابق

17

فصل ثاني
اسم المادة

الرمز

توقيع

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

Nutrition

2

تخصص

إجباريNURS2307

Microbiology

3

تخصص

إجباري BIOL1301

Interpretation of Quran

2

متطلب جامعة

إجباري

- NURS3217تمريض جراحة باطنه ) (3نظري
Gerontology

Adult Health Nursing (3) Gerontology
)(Theory

2

تخصص

إجباريNURS2309

- NURS3218تمريض جراحة باطنه ) (3عملي
Gerontology

Adult Health Nursing (3) Gerontology
)(Practice

2

تخصص

إجباريNURS2310

 NURS3319تمريض الصحة النفسية  /نظري

)Mental Health Nursing (Theory

3

تخصص

إجباريNURS3313

 NURS3220تمريض الصحة النفسية  /عملي

)Mental Health Nursing (Practice

2

تخصص

إجباريNURS3314

 NURS3221علم التغذية
 NURS3322علم الحياء الدقيقة
 ISLM3201دراسات في التفسير وعلوم القرآن

مجموع الساعات

متطلب سابق

متطلب سابق

16
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المستوى

4

الفصل

القسم

تمريض

خطة

(خطة التمريض (2015

فصل أول

الرمز

توقيع

اسم المادة

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

Research Methodology

3

تخصص

إجباري

Environmental Sciences

2

متطلب جامعة

إختياري

 NURS4325تمريض النساء والولدة نظري

)Obstetrics &Gynecology (Theory

3

تخصص

إجباريNURS3315

 NURS4326تمريض النساء والولدة عملي

)Obstetrics &Gynecology (Practice

3

تخصص

إجباريNURS3316

Nursing Theories

2

تخصص

إجباريNURS3313

Public Health & Epidemiology

3

تخصص

إجباريAMSL3314

Palestinian Studies

2

متطلب جامعة

إختياري

 NURS4327مناهج البحث العلمي للتمريض
 GEOL3203علوم البيئة

 NURS4223النظريات التمريضية
 NURS4324الصحة العامة وعلم الوبائيات
 PALS4201الدراسات الفلسطينية

مجموع الساعات
الفصل

متطلب سابق

متطلب سابق

18

فصل ثاني
اسم المادة

الرمز

توقيع

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

)Holy Quran (4

1

متطلب جامعة

إجباري

Human Rights

2

متطلب جامعة

إختياري

 NURS4330تمريض صحة المجتمع نظري

)Community Health Nursing (Theory

3

تخصص

إجباري

 NURS4331تمريض صحة المجتمع عملي

)Community Health Nursing (Practice

3

تخصص

إجباريNURS3316

 NURS4328تمريض العناية المكثفة  /نظري

)Intensive Care Nursing (Theory

3

تخصص

إجباريNURS3313

 NURS4329تمريض العناية المكثفة  /عملي

)Intensive Care Nursing (Practice

3

تخصص

إجباريNURS3314

 NURS4232الدارة و القيادة في التمريض  /نظري

Management & Leadership in Nursing
)(Theory

2

تخصص

إجباريNURS4223

 NURS4133الدارة و القيادة في التمريض  /عملي

Management & Leadership in Nursing
)(Practice

1

تخصص

إجباريNURS3315

 ISLM4113قرآن كريم )(4
 LAWS2213حقوق النسان

مجموع الساعات

متطلب سابق

متطلب سابق

18
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