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 لجنة االعداد  
 

 عبير يحي مهدى شلبي  / د 
 أ. سامية مخمد محمد عبد الرحمن 
 يأ. مرفت أمين محمد المد بول 
 أ. اعتدال عطية العرجان 
 أ. ايمان محمد هلول 
 أ. مواهب احمد عبد هللا 
 أ. تريسيتا سومدان 
   حنان سعد 
 حنان جابر 

 

 لجنة المراجعة

 
   :أ. زهرة حمد قميشالمشرفة األكاديمية 
   منسق الكلية: د/ منال حامد منصور 
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 المحتوى
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 الصفحة

 4 ةكلمة عميد الكلي 1

 4 كلمة منسقة الكلية 2

 5 المقدمة 3

 6 تشكيل لجنة المعامل 4

 7 مهام لجنة المعامل 5

 8 قواعد التدريب بالمعامل 6

 9 يب والفئة المستهدفة والية التدريبمراحل التدريب وشروط التدر  7
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 21-13 ق اعدة بيانات األالت والمعدات 11

 21 هيئة التدريس ومدرسان التمريض بالمعامل  ق اعدة بيانات أعضاء 12

 22 الخطة الدراسية لبرنامج التمريض 13

 28-22 الخطط الدراسية للمستويات المختلفة بالمعامل والجداول الدراسية 14
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 كلمة عميد الكلية
 

 

امل عان كلية التمريض من الكليات العملية التطبيقية حيث تعتمد اعتمادا كبيرا على وجود م

 النظريمع المحتوى  العمليمهارات من اجل تحقيق اهدافها االساسية بحيث يتكامل المحتوى 

   سهبنفان تدريب الطالب بالمعامل يؤكد ثقة الطالب  فيبينهما وال شك  حيث عدم وجود فجوة

 ويحقق امن الطالب والمريض    المهنيرفع االداء 

 

 

 

  

 

 

الفرص لطالبات التمريض من أجل إتقان المهارات الالزمة توفر ارات التمريض مختبرات مهان 

لتقديم رعاية صحية آمنة. ويعتبر مختبر المهارات بيئة مثالية تمّكن الطالبات من تطوير الثقة 

بالنفس في تعلم المبادئ األساسية في مختلف مجاالت التمريض. وتشجع الكلية استخدام المختبر 

رات المكتسبة فبل تطبق الطالبات في كي تستعد الطالبات في البيئة الحقيقية كتدريب للمها

يحظى المختبر بأحدث التقنيات مما يسمح للطالبات بمحاكاة الحاالت اإلكلينيكية  .()المستشفى

 المختلفة وممارستها
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 مقدمة
 لجنة المعامل بكلية تمريض نجران

 

 

احدى اهم مكونات البنية االساسية بالكلية بما فيها من االت  تعد المعامل بكلية التمريض           

اساس التدريب وتطبيق المهارات التمريضية  هيان المعامل بالكلية  وتجهيزات. حيثومعدات 

معامل اساسية لمهارات التمريض مزودة  6تم تجهيز عدد  لذاك هذا لتحقيق رؤية رسالة الكلية

ب الطالبات على المهارات التمريضية المطلوبة لتحقيق ومجهزة بكل الوسائل الحديثة لتدري

تدربي  مجاالت فيتقوم الكلية بتحديث كل الوسائل التدريبية مواكبة لكل ما هو حديث الرسالة. 

 وتعليم مهارات التمريض

 تأمل لجنة المعامل بالكلية

عليم رحلة التم فيالمهارات التمريضية  تدريبتعليم  في التمريض رائدةان تكون معامل كلية 

 العمليبالتدريب  النظريوربط التعليم  الجامعي

 ولتحقيق هذا االمل تسعى الكلية ولجنة المعامل 

ة االساسي المهارات التمريضية في عالية وجودةتمريض على درجة كفاءة  خريج أخصائياعداد 

الصحية  المرافق المرضى فيرة على تقديم درجة امنة وفعالة لرعاية دللق والمتخصصة هذا

 هذا من خالل اهداف محددة  وخدمة المجتمع

 التدريب على المهارات التمريضية المطلوبة لتحقيق اهداف الكلية .1

 رة على حل المشكالت واتخاذ القرارات التمريضيةدالق .2

 النقديالتفكير  .3

 التخطيط ومواجهة االزمات  .4

ن خالل عقد يب والتطوير المستمر مدرخدمة المجتمع من خالل الت فيالمساهمة   .5

 دورات تدريبية

 التمريضيريب دالت فيالجودة  ربمعاييااللتزام  .6
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 المعامل تشكيل لجنة

 

 

 

الدرجة  العضو 

 العلمية

 ةالمسؤولي

 بالمعامل 

 اإللكترونيالبريد 

 ةالكلي ةمنسق أستاذ مساعد منال حامد . د 1

 

dr.manalh@yahoo.com  

لجنة رئيس  استاذ مساعد يحي رعبي د. 2

 المعامل

 

maysara233@yahoo.com 

مواهب احمد أ/  3

 عبد هللا

 عضوا محاضر
 مسؤول التدريب

Mawahib12@hotmail.com  

4  

 أ/مرفت امين

مدرسة 

 تمريض

 عضوا
 مسؤول التدريب

Mervatamen11@yahoo.com 

مدرسة  أ/سامية محمد 5

 تمريض

 عضوا
 مسؤول التدريب

m.samia50@yahoo.com 

مدرسة  ل عطية أ/اعتدا 6

 تمريض

 عضوا
 مسؤول التدريب

 

Retalfayzz@yahoo.com 

مدرسة  أ/ايمان محمد 7

 تمريض

 عضوا
 مسؤول التدريب

 

imanhalol@yahoo.com 

مدرسة  أ/ تريسيتا سومادن  

 تمريض

 عضوا
 مسؤول التدريب

 

Teresita .sumaden@yahoo.com 

 طالبة 9

 أمالك م/

 --------------------------------- عضوا طالبة
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 لها الالزمة والمواد واألجهزة المعامل من الكلية احتياجات دراسة .1

 عملم لكل المناسبة والمساحات بعضها مع وعالقتها وترتيبها للمعامل عام تصور وضع .2

 بها المطلوبة والفراغات

 .المتطلبات افةك وتوفير منه، الغرض تناسب بصورة المعمل تجهيز على العمل .3

 المعامل احتياج لتامين والتدريبية الفنية الدراسة نماذج إعداد .4

 .المعامل ووحدات األجهزة ومواصفات العروض إعداد .5

 عملية من االنتهاء قبل للمعامل توريدها المطلوب األجهزة مواصفات مطابقة من التأكد .6

 .الشراء

 فصل كل نهاية مع وخاصة التالف واستبدال للمعامل، دورية صيانة وجود من التأكد .7

 .دراسي

 .المناسبة التعليمية الوسائل وكذلك الالزم باألثاث المعامل تجهيز .8

 بالكلية والمختبرات والمعامل لألجهزة المتابعة .9

 الهندسية بالمجاالت واألبحاث العليا الدراسات لطالب المعامل تجهيزات من االستفادة .11

 .المختلفة

 املالمع لتنظيم الالزمين والمساعدين والفنيين المهندسين من المعامل احتياجات دراسة .11

 .وتجهيزها

 المختلفة الجهات من للمعامل المقدمة العروض دراسة .12

 

 

 مهام لجنة المعامل 



 جامعة نجران المملكة العربية السعودية كلية التمريض

8 
 

 

 

 

 

 عاملقواعد التدريب بالم

 

 الجامعة ةفلسف مع ينسجم والذي الكلية قبل من المحدد بالزي بالتقيد اتمطالب الطالبات جميع 

 التدريب فترة خالل اإلسالمية

 من قبل الكلية دالمحد الموحد بالزي الطالبات جميع التزام  

 الباهظ التبرج وعدم االظافر تقليم 

 واإلكسسوار المجوهرات لبس عدم 

 المظهر حسن 

 ر،صغي دفتر األلوان، جميع ،قلم عقارب ساعة) مثل للتدريب المطلوبة باألدوات االلتزام 

 ان صغير ضوء جهاز بالسماعة، طضغ جهاز ،مقص، ترمومتر ،شخصية تعريف بطاقة

  امكن(
 ظهرا والنصف الواحدة الساعة الى صباحا والنصف السابعة الساعة من الطالبات دوام 

وال يسمح بالتأخر اال خمس دقائق وإذا تكرر التأخر ثالث مرات احتسب اليوم غياب 

 من ربع ساعة احتسب الطالبة غياب  للطالبة اال بعذر مقنع وإذا تأخرت الطالبة أكثر 

 دم ع مثل أسباب الوفاة، التنويم، ............. مقنع عذر بدون الغياب عدم من للطالبة البد

 في أي مرحلة من مراحل التدريب ينذر كتابيا % 11 نالطالبة عنسبة غياب  تجاوز

 الجميع مع التواصل وحسن الحميدة باألخالق االلتزام من للطالبة البد 

 عدم استخدام الجوال 

  المحافظة على نظافة األدوات واعادتها ألماكنها بعد االستخدام 

 يريب األولي جزء من المنهج الدراسمرحلة التد تعتبر 

  تقوم الكلية بمتابعة التدريب العملي بالمعامل والمستشفيات 

   لوبةوالمهام المطالواجبات  وأداء كافةعمل مااللتزام بتعليمات العلى الطالبة. 

 االلتزام بحسن السير والسلوك داخل المعامل 

 الدوري في مواعيده المحددة محضور التقيي 

 

 

 

 

 

 



 جامعة نجران المملكة العربية السعودية كلية التمريض

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الية التدريب

 

  -الطالبة تتلقى البرنامج التدريبي خال ل مستويات الدراسة المختلفة بداية من المستوى الثالث

ساعة اسبوعي لكل مقرر 2مقرر   اإلسعافات والقياس الصحي بواقع  -  

ساعة أسبوعيا لكل مقرر 1 2, األطفال والنساء والتوليد   بواقع1مقرر اساسيات التمريض وباطني جراحي   

ساعة  6ورعاية حرجة الصحة العامة, إدارة مستشفيات والصحة النفسية بواقع,  2باطني جراحة  مقرر
 أسبوعيا لكل مقرر

 

 و لمعاملا داخل التدريب شروطو مراحل التدريب

 المستهدفة الفئة

 ةأولي اسعافات بمادة بداية الثالث المستوى من المختبر استخدام مرحلة تبدأ           -

 .العملي الشق تطبيق في الصحي القياس ومادة

  التمريض اساسيات مادة---الرابع المستوي    

 1 جراحي باطني تمريض—الخامس المستوى   

  حرجة رعاية تمريض+  نفسي تمريض+ 2 جراحي باطني تمريض السادس المستوى 

 

 ووالدة نساء تمريض+ أطفال تمريض – السابع المستوى

 شفياتمست إدارة+  مجتمع صحة تمريض – الثامن المستوى

 

 .أسبوعي جدول ضمن مجموعات إلى الطالبات تقسم           -

   المادة درجات إجمالي من %53 نسبة العملية المادة تحتل           -

 .وكتابية تطبيقية امتحانات إلى الطالبات تخضع           -

 .بنجاح أتمتها التي المهارات فيها تكتب Check List الطالبة تسلم           -

 راألدوا ولعب والكمبيوتر المجسمات منها للتعلم متعددة وسائل المختبر في يستخدم

 وغيرها
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المعاملأساليب التعليم والتعلم المستخدمة ب

التعلم النشط -1 التعلم الذاتي -2

التعلم التفاعلي-3
التعلم )يشمل 

التعاوني والتعلم 
اإللكتروني 

(والعصف الذهني

بيالتعلم التجري-4

إستراتيجيات التقويم
لى التقويم المعتمد ع

فاعليته االداء
العرض التقدمي, )

ي, العرض التوضيح
األداء العملي, 

المعرض, المحاكاة 
ولعب األدوار, 
(المناقشة والمناظرة

التقويم الواقعى 
يعكس أداء المتدرب 

ويقيس نتائجه في
مواقف حقيقية 

استراتجية المالحظة 
لتدوين سلوك 

المتدربة وتفاعلها 
مع الجميع وعرفة 
ميولها واتجاهاتها  

استراتجية التواصل 
تفيد في تحديد 

احتياجات المتدرب  
وتخطيط التدريب
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 احتياطات االمن 

 

 

 

 أجهزة ومعدات االمن والسالمة

 

 

 

 

خاصة بمكان المعمل في الموقع المناسب من مبنى 
( .في مؤخرة المبنى ) المؤسسة التعليمية 

.عن حجرات الدراسة –قدر اإلمكان –بعيداً 

ل مناسباً لعدد الطالب الذين يمارسون فيه أنشطة العم
.المعملي 

إنذار جماعي ذو :نظام 
أزرار خارج غرف 
المختبرات لكافة  
.العاملين في المبنى

نظام إنذار خصوصي 
.لكل مختبر 

إشارات تحذيرية

حاوية مخلفات من 
البالستيك

اجهزة اطفاء 
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 تمريضلمستويات الدراسية واستخدام معامل مهارات الا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستوى االول

المستوى الثانى

-االسعافاتمعمل-المستوى الثالث

(القياس الصحى)معمل االسساسيات  -

معامل االساسيات-المستوى الرابع

ي معامل الباطنى الجراح-المستوى الخامس

معامل الحاالت الحرجة -المستوى السادس

اءمعامل االطفال والنس-المستوى ا لسابع
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الفئة المستهدفة من  المعمل 

 الطلب

التي  عدد الطالبات

 يستوعبها المعمل

 

 - المستوى االول  -

 - المستوى الثاني -

 اإلسعافات األولية-

 القياس الصحي  -

 21 المستوى الثالث

 21 وى الرابعالمست اساسيات تمريض

 21 المستوى الخامس الباطني الجراحي

 8 المستوى السادس الحاالت الحرجة

االطفال &النساء 

 والتوليد

 8 المستوى ا لسابع

 

 

 قاعدة بيانات اآلالت والمعدات الموجودة بالمعامل

 

 

 

   ة ولي  ات  الإ  ولإ: معامل الإ سعاف 
 ا 

  
 

 

First aid lab equipment 
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 الصنف الرقم
العدد 

 لمتوفرا
 المالحظات

1 CPR adult doll  2  CPR دمية الكبار 
 CPR child doll 1  CPR دمية لألطفال 
2 CPR infant  doll 3  CPR دمية الرضع 

3 total patient care doll 1 المرضى رعاية دمية إجمالي 
4 Airway management 

trainer doll 
 رعاية الممر الهوائي دمية 1

5 Emergency kit 1 الطوارئ حاالت ة عد 

6 Patient bed  1 ضسرير المري 
7 Very small O 2cylinder 2  اصغير جدأسطوانة اكسجين 
8 Crutches ( 3metal 1 

wood)  

 الخشب(  1معدن و 3العكازات 4

9 Small metal box 

container  
 صغير عدنة ممربع حاوية 1

11 Stretcher (4 metal and 1 

from clothes ) 
 المالبس( ،من  (1المعدنية ) 4نقالة ) 5

11 Orange bag contain 

opening air way 

equipment  

فتح  ةأجهز على تحتوي يةبرتقال حقيبة 1
 ممر الهواء

12 Artificial air way set 1  الهواء الممر  مجموعة من
 البالستيكي ياالصطناع

13 Ambu bag (1 small, 4 

large ) 
 كبير(  4صغيرة،  1) باج مبوأ  5

14 Air splint  2 ةهوائي جبيرة 

 

   ض مري 
ات  الت  ا معمل ا ساسي  ي  ان   ث 
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Fundamental of nursing equipment 

العدد  الصنف الرقم
 المالحظات المتوفر

1 Simple Susie female patient 

care doll 
 دمية أنثى للعناية الكاملة للمريض 1

2 Blood pressure training 

system with speakers 
 ذراع لقياس ضغط الدم مع سماعات 1

3 Half doll for intramuscular 

injection 
 نصف دمية للحقن العضلي 1

4 Intra venous (I .V ) Arm 3  ذراع للحقن الوريدي 
5 Infusion pump (I. V)  

(I. V) pump. 
 مضخة محاليل 1

6 (I. V) stand. 1 يلحامل للمحال 
7 electrical patient bed 2 سرير مريض الكتروني 
8 Manual Bed. 1 سرير مريض يدوي 
9 Standing balance scale. 2 ميزان لقياس الوزن والطول 
11 Hot air oven for 

sterilization. 
 فرن حراري للتعقيم 1

11 Snellen chart. 2 سنلين شارت لقياس رؤية العين 
12 Pulse oximeter. 1 جهاز فحص نسبة األكسجين 
13 Steam inhalation apparatus. 1 جهاز استنشاق البخار 
14 E C G apparatus. 1 جهاز رسم القلب 
15 Blood pressure apparatus 

mercury. 
 جهاز لقياس ضغط الدم الزئبقي 9

16 Blood pressure aneroid 

apparatus. 
 ديأنو رو  الدم ضغط جهاز لقياس 2

17 Blood pressure digital. 2 لالدم ديجيتا ضغط جهاز لقياس 
18 Operation set. 2 عمليات أدوات مجموعة 
19 Stethoscope. 21 سماعات 
21 Proctoscope. 2 جهاز فحص الشرج 
21 Ophthalmoscope. 1 منظار لفحص العين 
22 E N T set. 2 جهاز فحص األنف واألذن والحنجرة 
23 Tuning fork set 1 شوكة رنانة 
24 Air mattress. 1 مرتبة هوائية 
25 Glucometer. 1 جهاز فحص السكر 
26 Over bed table. 1 طاولة للسرير 
27 Foot stool. 1 كرسي رافع للمريض 
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ا الي  راحي   : معاملث  ي  الج 
اطت   الي 

  
Medical surgical lab equipment 

 

 مسلسل

  العدد االداة

 large Oxygen cylinder 1 وانة اكسجين كبيرة أسط 1

   IV  stand 1 حامل محاليل 2

  Screen 1 برفان 3

 Electronic bed 1 اليكترونيسرير 4

 Adult Doll for patient 1 دمية للعناية بالمريض 5

care 

 Standing balance scale 2 ميزان  6

  Examination table 1 طاولة فحص  7

 Aneroid 2 Aneroid pressureضغط  جهاز 8

device 

 Normal pressure 2 جهاز ضغط عادى  9

device 

نصف دمية للتدريب على تركيب القسطرة  11

  البولية

1 Catheterization set 

 Arm for blood 1 الدم نقلللتدريب علي  راعذ 11

transfusion 

  Gluck check set 2 جهاز معرفة مستوى السكر في الدم 12

  statoscope 1 سماعة طبيب 13

 Amputated leg 1 موديل رجل مبتورة  14

  Eye irrigation 1 جهاز غسيل العين 15

 Air condition 2 مكيف  16

 White board 1 سبورة بيضاء 17

 Student chair  كرسي طالب 18
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ال  طف  عا: معمل الإ   راب 
 

 
 

Pediatric lab equipment 

 المالحظات العدد المتوفر الصنف الرقم

1 . Advanced infant CPR 1  .CPR  ا الرضعدمية 

2 . digital baby scale 1 الميزان الرقمي لألطفال 

3 Pediatric weight scale 1 ميزان اطفال 

4 .aneroid BP scale 1 لقياس الضغط ميزان انيرويد 
5 stethoscope 1 سماعة طبيب 

6 ambu bag  1 أمبو باج صغيرة  

7 cold box  1  صغير تبريدصندوق 

8 .pediatric injectable training 

head simulator 
 اطفال رأس للتدريب علي حقن  1

9 electrical patient bed 1 يسرير كهربائ 
11 pediatric doll 2 كبيرة دمية طفل 

11 .patient table 1  مريضطاولة 

12 teacher table 1  معلمطاولة 

13 IV stand 3 حامل جهاز محاليل 
14 foot stool 1  كرسي رافع للمريض 

15 White board 1 ابيض كرسي  

16 Lab chair 1 ر. كرسي مختب 

17 Class chair 8 .كرسي فصل 
18 Plastic chair. 1 البالستيك من كرسي 

19 Big Cupboard 1  دوالب بيج 

21 Air Conditioner 1 كيفم 

21 Water Basin 1 حوض مياه 
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امسا: ة   معمل ج  ة  الحالإت  الجرج   رعان 

 

 

 الصنف الرقم
 العدد المتوفر

 المالحظات

 Blackboard 1 سبورة 1

 Teacher table 1 طاولة معلم 2

 Air conditioner remote 1 مكيف بريموت 3

control 

 Big glass cupboard doors 1 دوالب بيج أبواب زجاجية 4

 Stainless dressing cart 1 فارف 3طاولة استانلس  5

 

 IV stand 1 حامل محاليل 6

 electronic bed 1 اليكترونيسرير مريض  7

 Foot stool 1 كرسي رافع مريض 8

 Mattress 1 مرتبة طبية 9

دمية بالغ للتدريب على التدريس  11

 للتمريض
2 Adult doll for training on the 

teaching of nursing 

 examination bed 1 سرير كشف 11

 Upper half of an amputated 1 نصف دمية علوي مبتور اليدين 12

hand       

13  

 نصف دمية سفلى مبتور القدمين

3  

The lower half doll of 

amputated feet  
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 Part of the training on 1 جزء للتدريب على الحقن 14

injection 

 Adult arm for training on the 1 للتدريب على قياس الضغط ذراع 15

blood pressure  

 +Speakers 1 شنطة 2للبالغين+ 16

17  

نصف دمية علوي  هاشنطة سودا ب

 ئويالرللتدريب على اإلنعاش القلبي 

 للبالغين

8  

black bag with 

 half  doll for training on 

cardiopulmonary 

resuscitation for adults 

 

شنطة خضراء بها دمية أطفال  18

 للتدريب على اإلنعاش القلب الرؤى
1 Green bag with child doll  

for training CPR 

  Bed drawer 1 للسرير كدومينو 19

 

 laryngescope 1 منظار حنجرة  21

 

 blue chair   1 كحلي طالبكرسي  21

 Water Basin  اهحوض مي 

 

ولي  د ساء والت   سادسا معمل الن 
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Maternity nursing equipment 

العدد  الصنف الرقم
 المالحظات المتوفر

  birthing mechanism with fetus 1 موديل لميكانزيم الوالدة مع جنين 1

  patient bed with mattress 1 سرير مريض ومرتبة 2

 exam and delivery bed 1 طاولة والدة  3

 full size dummy for pd 1 مية كاملةد 4

 WARMER WITH STANLSS TRY 1 جهاز لتدفئة حديث الوالدة مع صينية ستانلس  5

 White board 1 سبورة بيضاء 6

 Examination light 1 كشاف أضاءة  لفحص المريض 7

 Cpu with mouse 1 كيسة كمبيوتر مع ماوس 8

 Iv stand 1 حامل محاليل 9

 AC  1 ف مكي 11

 Trolly 1 نقالة مريض  11

 Human fetus in pregnant uterus 3 نماذج ألجنة  12

 

 Pelvic bone 2 نماذج عظام الحوض 13

 Full size fetus 2 جنين كامل النمو  14

 Model for fetal development 6 موديل لتطور الجنين  15

 Drum stainless 2 علبة تعقيم ستانلس   16

 Birthing station simulator 1 نموذج لتعليم الوالدة  17

  Gluck check set 3 جهاز معرفة مستوى السكر في الدم 18

 Model for breast care 1 موديل لتعليم العناية بالثدي 19

 Sphygmomanometer 6 جهاز قباس الضغط  

 Stethoscope 6 سماعة طبيب 

ن بدون جهاز دوبلر لسماع نبض الجني 

 بطارية ومع جل

1 Baby care fetal Doppler without 

battery and gel 

 Cautery machine 1 جهاز كي  

 Basin stainless 2 حوض مدور ستانلس 

  Cervical hegar pilato 2 هيجر لعنق الرحم 

 Hegar doubleended dilator 2 موسع عنق الرحم هيجر مدور من الجهتين 

 Kidney  basin 6 حوض كلوي  

 Saline bowel 6 حوض مدور صغيرستانلس 
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 Rectangular stainless container 9 حاوية معدنية 

 Infant weighing scale 1 ميزان أطفال 

 Rectangular dressing tray with cover 3 صينية غيار علي الجروح مع غطاء 

 Plastic bed pan 3 قصرية بالستيك 

 Vaginl speculum 2 بل استانلسمنظار مه 

 Tissue forceps with teeth 4 جفت انسجة بأسنان 

 Tissue forceps without teeth 5 جفت انسجة بدون أسنان 

 Delivery forceps 5 جفت والدة  

 Pinard 2 سماعة نبض الجنين معدنية  

 Sink 1 حوض 

 

 مكن الدخول على الرابط التالي:لمزيد من التفاصيل حول صور محتويات المعامل ي

 المعاملمدرسات التمريض بقاعدة بيانات اعضاء هيئة التدريس و 

 المعمل المسؤول عنه مدرسات التمريض سريدالتعضو هيئة  

 ايمان هلول أ.د/ منال حامد 1

 حنان سعد
  جراحيباطني 

 د/ناهد 4

 

 اساسيات تمريض  ميرفت امين

 ميرفت امين  رشاد/  5

 رحنان جاب
 رعاية حرجة 

 /رشيدة أ 6

 /هبة عبد الفتاحد

 هبة طة

 تريسيتا

 نبوية حسين

 نورية

 النساء والتوليد 

 سامية أ/ هويدا معوض 7

 اعتدال

 مرفت

 أطفال 

 اسعافات 

 جراحي باطني   يحيأ./عبير  8

 اساسيات تمريض 

 اسعافات اولية 

 القياس الصحي مواهب احمد أ مواهب احمد 11
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 ريــضالتم برنامج

 يضالتمر في البكالوريوس درجة يحملون ممرضين لتخريج التمريض برنامج وضع تم          

 تخصص مقررات تشكل حيث، معتمدة ساعة(  123)      من التمريض برنامج ويتكون. العام

 على موزعة الساعات باقي. الكلي الساعات مجموع من معتمدة ساعة(    26)   التمريض

  .األساسية الكلية ومقررات العامة، الكلية مقررات ،الجامعة مقررات

 

 الخطط الدراسية للمستويات المختلفة بالمعامل والجداول الدراسية

Najran University 

College of Nursing 

Department of General Nursing 

Course title and code: Health assessment 220 NUR-2 

 

Training includes: 

 Demonstration. 

 Redemonstration. 

 Revision. 

 Practical evaluation at the lab 

 

Topics Contact hours 

1 - Health  history  4 

2-Fundamental  physical  assessment  techniques 4 

3-Integumentary system 4 

4-Head  and neck  16 

5-Breast  and  axilla 4 

6-Respiratory system 4 

7-Cardiovascular system 4 

8-Gastrointestinal system 4 

9-Female genitourinary system 4 

10 -Musculoskeletal  system 4 

11-Neurological  system 4 

12 -Physical  examination  of  infants and children 4 

الخطة الدراسية لبرنامج 

 التمريض 
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Najran University 

Nursing collage 

Dept. of Medical surgical Nursing 

Course title and code: Fundamentals of Nursing 211NUR-8 

Level: 4 

 

Training includes: 

 Demonstration. 

 Re-demonstration. 

 Revision. 

 Practical evaluation at the lab.  

 

List of Topics                       Total 

Practical hours= 180 h  

Contact hours 

1-Body mechanics 6h/week 

2-Medical asepsis  6 h/week 

3- hand washing 6h/week 

4-Surgical scrub  12h/week 

5-Weight and height 6h/week 

6-Body temperature  12 h/week 

7-Pulse and respiration  6 h/week 

8-Measuring Blood Pressure 12h/week 

9-Bed Bath 12 h/week 

10-Hair Shampoo 6 h/week 

11-Mouth Care 12  h/week 

12-Position 6 h/week 

 13-Turning and Moving  6  h/week 

 14-Bed Making 12 h/week 

 15-Range of Motion Exercises  6 h/week 

 16-Supplying Oxygen Inhalation   

a. Nasal Cannula Method 
b. Mask Method: Simple Face Mask 

 6 h/week 

  17-Administration of Medications 
a. Administering Oral Medications 
b. Removing Medications From an 

Ampoule 
c. Removing Medications from a Vial 
d. Giving an Intra-Muscular Injection 
e. Giving an Intra-Dermal Injection 
f. Giving a Subcutaneous Injection 
g. Starting an Intra-Venous Infusion 

& Intravenous Therapy 
 

30h/week 

18- Wound Care 18h/week 



 جامعة نجران المملكة العربية السعودية كلية التمريض

24 
 

Najran University 
College of Nursing 

Department: General Nursing 
Course title and code: Medical Surgical (1) Nursing 

 
 

Training includes: 

 Demonstration. 

 Re-demonstration. 

 Revision. 

 Practical evaluation at the lab.  

 

 

 

 

1 Topics to be Covered  

List of topics No. of 
Weeks 

Contact hours 

Practical: 
Preoperative care 

 
2 

 
8 

Chest physiotherapy 1 4 

Collection of sputum sample and suctioning 2 8 

Obtaining blood samples 1 4 

(ECG) electro-cardio-graphy 1 4 

Obtaining stool sample and enema 1 4 

Naso-gastric tube insertion & removal and administration 
of NGT feeding 

1 4 

Monitoring blood glucose by gluco-check machine 1 4 

Cold and heat application - sitz bath 1 4 

Colonoscopy and bronchoscopy 1 4 

Parathentesis and thorathentesis 1 4 

Bone marrow aspiration and lamber puncture 1 4 

Liver biopsy and colonostomy 1 4 

Lecture: 
90 hours 

Tutorial: 
12 hours 

Laboratory: 
120 hours 

Practical/Field work/Internship 
48 hours 

Others 
_______ 

Additional private study/learning hours expected for students per week:   
                                                           6 hours / week 
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Najran University 

Nursing collage 

Dept. of Medical surgical Nursing 

Course title and code: Critical Nursing 319 NUR - Level: 6    4 

 

This table reflect training in the lab only. Followed by training in the hospital  

  

Training in the lab. Includes: 

 Demonstration. 

 Re-demonstration. 

 Revision. 

 Practical evaluation at the lab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List of Topics                       Total Practical hours= 

90 h  

Contact hours 

1-Tracheostomy & endotracheal tube suctioning 
 
 

6h/week 
 

2-Oxygen saturation by pulse oximetry   
 
 

3 h/week 
 

3- care of patient on mechanical ventilation  
 
 

3h/week 
 

4- Cardiopulmonary resuscitation  
 

6h/week 
 

5- Arterial puncture  
 
 

6h/week 
 

6-  Defibrillation & cardio version 
 
 

3 h/week 
 

7- Central venous pressure ( CVP) 
 

3 h/week 
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Nursing collage 

Dept. of Medical surgical Nursing 
rdLevel: 3                     2-218AIDCourse title and code: First aid  

 

Training includes: 

 Demonstration. 

 Re-demonstration. 

 Revision. 

 Practical evaluation at the lab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List of Topics                       Total Practical hours = 45 hrs Contact hours 

1-Demonstration of Equipment and supplies of first aid   1h/week 
 

2- primary survey and secondary survey 1 h/week 
 

3- ER care of shock and ER of bleeding 
 
 

1h/week 
 

4- ER care of wound  1h/week 
 

5- Splinting of the main area of the body 3 h/week 
 

6- ER care of Chocking for adult and children 
 

3h/week 
 

7-   ER care of Chocking for infant  3 h/week 
 

8- CPR FOR adult , children and infant 3 h/week 
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Najran University 

Nursing collage 

Dept. of Maternity and Childhood 

Course title and code:  Pediatric nursing    NUR-  433  Level :7 

Total Practical   hours=180 

Training include clinical training in the hospital. 

 

Training includes: 

 Demonstration. 

 Redemonstration. 

 Revision. 

 Practical evaluation at the lab.  

 

 

 

List of Topics    Contact hours 

Physical examination of children 12h/week 

Vital signs  12 h/week 

Incubator care  12 h/week 

Bathing 12 h/week 

Infant feeding 12h/week 

Anthropometric measure 12 h/week 

Oxygen therapy 12h/week 

Neonatal  resuscitation 12 h/week 

Small volume nebulizer  6 h/week 

Blood samples  6  h/week 

Urine and stool samples  6 h/week 

Throat culture  6  h/week 

Drug administration  30 h/week 

Phototherapy 6 h/week 

Suction  18  h/week 

Restraint 6  h/week 
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Najran University 

College of Nursing 

Department of Maternity and Child Health Nursing 

Course title and code: Obstetrics and Gynecological Nursing 431 NUR-7 

ANTENATAL : 36 

Physical Examination for pregnant woman. 6  

Leopold maneuvers 6 

Auscultation Fetal Heart Rate. 6 

Assessing Pitting Edema  6 

Urine dipstick 6 

Prepare woman for ultrasound examination 6 

:LABOUR 42 

Mechanism of labor 6 

Vaginal examination during labor 6 

Intrapartum electronic fetal monitoring 6 

The Partogram 6 

Perineal care 6 

Episiotomy 6 

Placental examination 6 

NEWBORN : 33 

Immediate care of the newborn 6 

Apgar scoring system 6 

Umbilical cord care 6 

Assessing Vital signs  6 

Anthropometric measurements 6 

Eye care 3 

POSTNATAL 33 

Postpartum assessment  6 

Care of Episiotomy 6 

Postpartum Abdominal examination 6 

Self-perineal care 6 

Routine episiotomy care 6 

Breast care 3 

GYNECOLOGY 36 

Pelvic Examination and Pap Smear 6 

Preoperative Care For Gynaecological Patient  6  

Postoperative Care For Gynaecological Patient  6 

Vaginal Irrigation or Douche 6 

Breast self –Examination 6 

Insertion of Vaginal Suppositories 6 

Training include clinical training in the hospital. 

Training includes: 

 Demonstration. 

 Re-demonstration. 

 Revision. 

 Practical evaluation at the lab.  
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