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كلمة العميد

لموسآلهمعلمٍعرفتهٍالبشرية،ٍنبيناٍمحمدٍصلىٍهللاٍعليهٍوعلىٍخيرٍاإلنسانٍماٍلمٍيعلم،ٍوالصالةٍوالسالمٍعلىٍبالقلمٍعلمٍالحمدٍهللٍالذيٍعلمٍ

وتقديمالعلميبحثوالالتمريضتعليمفيوعالميا ٍمحليامتقدمةمكانةنحتللكيجاهدينونسعىولكمبكمالتمريضلبرنامجمشرقلمستقبلنتطلعإننا

فيناجحخريجيكونلكيوتهيئتهالخريجإلعدادكثيرةوتسهيالتمتعاونةإداريةوهيئةأعضاءمنمجموعةلدينابأنونفخر.للمجتمعمتميزةخدمة

الجودةمنظومةءوبناالمجتمعية،الشراكةبناءفيالجامعةاستراتيجيةتجسيدفياألفضلنحولالنطالقدؤوبةديناميكيةحركةالكليةوتشهدالمجتمع

.األمامإلىقدما ٍالغاليوطننافيالتنميةعجلةيدفعمماالعالميةالريادةإلىبناويصلالتميز،يبلغنابمااألكاديمياالعتمادوتحقيقالشاملة،

المبذولجهودللمبالبرنامجوالطالبالعاملينوكافةالتدريسهيئةأعضاءالسادةإلىاالمتنانوعظيمالشكربخالصأتقدمأنإاليسعـنيالالنهايةوفي

.والمتالحقةالسريعةالتغيراتظلفيبالبرنامجللنهوضالدؤوبوالسعي

وفقكمٍهللاٍإلىٍماٍفيهٍالخيرٍوالرفعةٍلوطنناٍالحبيب
عميد كلية التمريض



نبذهٍعنٍالبرنامج

تبعتوقتهاكانتالتيللبناتالمتوسطةالصحيةالعلومبكليةهـ1425عامالتمريضبرنامجانشاءتم

التمريضكليةالىالكليةتحولتحيثنشأتهامنذنجرانجامعةالىالكليةانضمامتمثمالصحةوزارة

كليةحرصتكما.هـ1430عامالتمريضفيالبكالوريوسدرجةإلىالتمريضدبلومتجسيروتم

كريمبتتحفيزطريقعنواالجتهادالجدعلىالطالبتشجيععلىاألولىانطالقتهامنذالتمريض

عالميةالالتحدياتالىالكليةتسعىواألن.نفوسهمعلىالفعالاألثرلهكانمماوالمثالياتاألوائل

.العالميةالجودةمعاييرالخريجاتلتواكباأللمانياالعتمادالىبرنامجهاتقدمحيث

الطالبويوجداالولبالمستوىطالب38التحاقوتم1436البنينقسمانشاءتمللمسيرةواستكماال

االنحتىبنيندفعةتخريجيتمولمالخامسالمستوىفياالنحتى



أهميةٍانشاءٍالبرنامج

ٍفرصٍعملٍمتاحةٍألخصائيٍالتمريضٍفيٍالمستشفياتٍوالمراكزٍالصحيةوجود.

قرارٍالحكومةٍللعملٍفيٍالمناصبٍالحكوميةٍالخاصةٍبالتمريضٍلحامليٍشهادةٍالبكالوريوس.

ٍعدمٍوجودٍطاقمٍالتمريضٍمنٍاإلناثٍمعٍالحاجةٍالملحةٍلهاٍخاصةٍفيٍالمنطقةٍالجنوبيةٍمن

.المملكة

رسالةٍالبرنامج

:بالتاليملتزمنجرانبجامعةالتمريضبرنامج

التمريضمجالفيمؤهلينبخريجينالمجتمعإمداد

ومتعاونةداعمةتعليميةبيئةتوفير.

سوقٍالعملالتحسينٍالمستمرٍللبرنامجٍلتلبيةٍالمعاييرٍالوطنيةٍوتحقيقٍاحتياجاتٍالمجتمعٍو



ٍٍفيةتقديمٍتعليمٍتمريضيٍذوٍجودةٍعالية،ٍيتوافقٍمعٍالقيمٍاإلسالميةٍوالمفاهيمٍالثقا.

اكسابٍالطالبٍالمعارفٍوالمهاراتٍواالتجاهاتٍالالزمةٍلتخريجٍكوادرٍمتخصصةٍقادرةٍعلى

.توفيرٍالرعايةٍالتمريضيةٍللفردٍواألسرةٍوالمجتمع

ٍلميةمعٍالمجتمعٍوتقديمٍالبحوثٍالعأنشطةٍالتواصلٍتطويرٍالمشاركةٍالمجتمعيةٍمنٍخالل.

ٍتحفيزٍالطالبٍعلىٍالتعلمٍالمستمر.

ٍٍالدعمٍوالتحسينٍالمستمرٍألداءٍاعضاءٍهيئةٍالتدريسٍوالكوادرٍاإلدارية.

دعمٍالعالقاتٍاألكاديميةٍعلىٍالمستوىٍالمحليٍلتطويرٍوتحسينٍالبرنامج.

البرنامجأهدافٍ



نواتجٍالتعلمٍللبرنامج

المهاراتٍالمعرفية:

:ٍٍأنقادرٍعلىٍبنهايةٍالبرنامجٍيكونٍالطالبٍ

يوضحٍالقضاياٍالثقافيةٍواألخالقيةٍالمتصلةٍبممارسةٍالتمريضٍوالمجالٍالطبي.

يشرحٍالخلفيةٍالعلميةٍللمهاراتٍالتمريضيةٍالمختلفة.

تؤثرٍيذكرٍاألسبابٍواألعراض،ٍالتشخيص،ٍومضاعفاتٍالمشاكلٍالصحيةٍورعايتهاٍالتي

.علىٍالمرضىٍمنٍمختلفٍالفئاتٍالعمرية

ٍوتمريضٍالمجتمعالصحةٍالعامةٍيحددٍمبادئ.

ٍالٍفيٍمجاإلدارة،ٍوالتثقيفٍالصحيٍوالبحثٍالعلميٍ/ٍيشرحٍمبادئٍومفاهيمٍالقيادة

.التمريض



المهاراتٍاإلدراكية:

:ٍٍأنقادرٍعلىٍيكونٍالطالبٍبنهايةٍالبرنامجٍ

مريضيقارنٍبينٍمختلفٍالمهاراتٍالتمريضيةٍواختيارٍاألنسبٍطبقاٍلحالةٍال.

يصممٍخطةٍلرفعٍالوعيٍالصحي.

يفسرٍالمعلوماتٍوالبياناتٍالمتعلقةٍبالمشكالتٍالصحيةٍالمختلفة.

التٍيخططٍلتقديمٍرعايةٍفعالةٍوشاملةٍللمرضىٍتتوافقٍمعٍطبيعةٍالمشك

.الصحيةٍالمختلفة



المهاراتٍالشخصيةٍوالمسؤوليات :-

:ٍٍقادرٍعلىٍٍانيكونٍالطالبٍبنهايةٍالبرنامجٍ

ةٍيتعاونٍمعٍفريقٍالرعايةٍالصحيةٍوأفرادٍاألسرةٍفيٍجميعٍمراحلٍالرعاي

.التمريضية

يشاركٍفيٍأنشطةٍالتعلمٍالذاتيٍالمتعلقةٍبالمهنة.

يحترمٍحقوقٍالمريضٍوالقيمٍاألخالقية.



مهاراتٍاالتصالٍوتقنيةٍالمعلوماتٍوالمهاراتٍالعددية :-

:ٍٍانقادرٍعلىٍيكونٍالطالبٍبنهايةٍالبرنامجٍ

.رةيتواصلٍبمهنيةٍوفاعليةٍمعٍأعضاءٍالفريقٍالصحي،ٍوالمرضىٍوأفرادٍاألس-

.الصحيةٍالموثوقةإدارةٍالبياناتٍيستخدمٍالتكنولوجياٍالحديثةٍفيٍ-

.برعايةٍالمرضىالعدديةٍالمتعلقةٍالمهاراتٍيطيقٍ-



ٍالمهاراتٍالحركية:-

:ٍٍانقادرٍعلىٍيكونٍالطالبٍبنهايةٍالبرنامجٍ

ٍللمعاييرٍالوطنيةيقدمٍرعايةٍتمريضيةٍأمنهٍوفقا.

اةيطبقٍالمهاراتٍالتمريضيةٍاألساسيةٍللمشاكلٍالصحيةٍالتيٍتهددٍالحي.

ىينفذٍالتدخالتٍواإلجراءاتٍالتمريضيةٍبماٍالٍيتعارضٍمعٍحقوقٍالمرض.



Vice dean

وكيلٍالكليةٍ

Program Coordinator

منسقٍالبرنامجٍ

Department of 
Medical Surgical 

Nursing
قسمٍالتمريضٍالباطنيٍ

والجراحي

Department of 
Community and 

Mental Health Nursing
قسمٍتمريضٍصحةٍالمجتمعٍ

والصحةٍالنفسية

Department of Maternity 
and Childhood Nursing

قسمٍتمريضٍصحةٍاألمومةٍ
والطفولة

Department of 
Nursing Education and 

Administration

قسمٍإدارةٍوتعليمٍالتمريض

العميدٍ



مالقي

التفاني
واالحترامٍ

الدقةٍ
واالنضباطٍ

الصدقٍ
واألمانةٍ

مساعدةٍ
االخرين

التكيفٍمعٍ
إدارةٍشفافةٍ
ومسؤولةٍ



شروطٍالقبولٍبالبرنامج

ٍوفقٍالشروطٍالعامةٍللقبولٍبجامعةٍنجرانٍعبرٍموقعٍالجامعة

 www.nu.edu.saاإللكتروني

ٍخلوٍالطالبٍمنٍأيٍاعاقاتٍجسمانيةٍوعقلية

نٍتاريخٍالحصولٍعلىٍالشهادةٍالثانويةٍالمسارٍالعلميٍعلىٍأالٍتتعدىٍسنتينٍم

الحصولٍعلىٍالشهادةٍالثانويةٍ

ٍالموزونةٍتحددٍسنوياٍبواسطةٍلجنةٍالقبولٍوالتسجيلالنسبة



متطلباتٍالبرنامج

مانيةثمتضمنةسنواتأربعلمدةالمنتظمةالدراسةالتمريضفيالبكالوريوسبرنامجيتطلب

سنةأداءبالطالبيقوموبعدها(التحضيريةالسنةبمقريدرساألولالمستوى)دراسيةمستويات

والمراكزوالعياداتالمستشفياتفيسريريتطبيقسنةوهي(االمتيازسنة)الميدانيالتدريب

بنجاحالدراسيةالمقرراتإنهاءبعدأيالبرنامج،منالخامسةالسنةفيتكونالمعتمدة



مواصفاتٍالخريج

:المواصفاتٍالعامة:ٍأوال ٍ

بالنفسالعاليةالثقة.

اآلخرينمعاالتصالمهارات.

السليمالنقديالتفكير.

وكتابةمحادثةصحيحبشكلاإلنجليزيةاللغةاستخدام.

الحديثةوالتقنيةالعلميةالتطوراتمواكبة.

مشتركفريقضمنالعمل.

العامةالقضايامعوالتفاعلالمجتمع،فياالندماج.

الذاتعلىاالعتمادعلىالقدرة.

وإقناعهماآلخرينمحاورةعلىالقدرة.

والعدالةوالمصداقيةالنزاهةضوءفيالتصرف

ٍ المجتمعتنميةفيبدورهالتامالوعي



:الخاصةالمواصفاتٍ:ٍثانيا

التمريضيةالرعايةجودةلتوفيرالالزمةوالعمليةالتكنولوجيةالمهاراتلديه.

علىبناءالتمريضيةالرعايةوتنفيذالقراراتواتخاذاألدلةتقييمأجلمنالنقديالتحليلعلىالقدرة

.المتاحةاألدلةأفضل

ممارسةؤثرتالتيوالسياسيةوالثقافيةاالجتماعيةوالتأثيراتالصحيةالرعايةبنظامدرايةعلىيكون

.المهنة

المهنيةوالقوانينللتشريعاتوفقااآلمنةالتمريضيةالممارسةتعزيزعلىالقدرة.

التمريضمهنةتطويرفيتسهمالتيوالقدراتالمهاراتلديه

المناسبةالحلولواقتراحالصحية،المشكالتتحديدعلىالقدرة.

المهنةممارسةفيالحديثةالتكنولوجيةالوسائلاستخدامعلىالقدرة.

التمريضمجالفيتطرأالتيالعلميةالمستجداتضوءفيذاتهاتطويرعلىالقدرة.

التمريضمهنةوأخالقياتالعلميالبحثبأسسااللتزام.

بكفاءةالوقتإدارةعلىالقدرة.



مجاالتٍالعملٍللخريج

والخاصةالعامةالمستشفيات.

والخاصةالعامةالصحيةالرعايةمراكز.

الصحيةالبحوثمراكز.

التعليميةالمؤسسات.



الخطةٍالدراسيةٍللبرنامج

ساعةٍمعتمدة123ٍ:ٍعددٍالساعاتٍالمعتمد

(يدرسٍبكليةٍالتحضيرية)المستوىٍاألولٍ

ساسمٍالمقرررمزٍالمقرر

2مهارات القراءة2-نجم140ٍ

2مهارات الكتابة2-نجم141ٍ

2مهارات االستماع والتحدث2-نجم142ٍ

2(القواعد)التراكيب اللغوية2-نجم143

3مهارات الحاسب3-تقن140

2مهارات التعليم والتفكير2-نهج140

13المجموع



المستوىٍالثاني

ساسمٍالمقرررمز المقرر

المدخل إلى الثقافة 2-سلم111

اإلسالمية

2

2المهارات اللغوية2-عرب201

2المصطلحات الطبية2-ترم 143

علم التشريح ووظائف 4-شرح 112

(1)األعضاء

4

2الكيمياء للتمريض2-كيم141

2الفيزياء للتمريض2-فيز142

14المجموع



المستوىٍالثالث

ساسم المقرررمزٍالمقرر

2الثقافة اإلسالمية2-سلم112

2التحريرالعربي2-عرب202

1اخالقيات مهنة التمريض1-خلق214

3(2)علم التشريح ووظائف األعضاء3-شرح213

2إسعافات أولية 2-سعف218

2القياس الصحي2-تمض220

2نفس222
افية التغيرات االجتماعية والنفسية والثق

المتعلقة بالصحة 
2

2إدارة الجودة 2-جود255

16المجموع



المستوىٍالرابع

ساسمٍالمقرررمزٍالمقرر

2(3)الثقافة اإلسالمية 3-سلم113

2الكيمياء الحيوية 2-بيو249

3علم األحياء الدقيقة والطفيليات 3-ميك250ٍ

2التغذية 2-تغذ251

8اساسيات التمريض8-تمض211

17المجموع



المستوىٍالخامس

ساسمٍالمقرررمزٍالمقرر

3علم األمراض3-مرض231

2علم األدوية 2-دوا215ٍ

10(1)الباطني الجراحي التمريض 10-تمض316

1اساسيات التعليم والتدريس1-علم354

16المجموع



المستوىٍالسادس

ساسمٍالمقرررمزٍالمقرر

4(2)الجراحي الباطنيالتمريض 4-تمض317

4تمريض الرعاية الحرجة 4-تمض319

4تمريض الصحة العقلية 4-تمض223

2التثقيف الصحي2-ثقف 326

2النمو والتطور 2-نمو332ٍ

16المجموع



المستوىٍالسابع

ساسمٍالمقرررمزٍالمقرر

2(4)ثقافة إسالمية 4-سلم114

7تمريض النساء والتوليد7-تمض431

7تمريض األطفال7-تمض433

16المجموع



المستوىٍالثامن

ساسمٍالمقرررمزٍالمقرر

5تمريض صحة المجتمع5-تمض424ٍ

2والوبائياتاإلحصاءالحيوي2-حصا425

2طرق البحث في التمريض2-بحث452

4إدارة التمريض4-أدم453

2مشروع تخرج2-شرع456

15المجموع



(االمتياز)التدريبٍالميدانيٍاإلجباريٍ

المستويإكمالبعدشهرعشراثنيمدتهاالتمريضبرنامجضمنتدريبيةفترةهي

.البرنامجمقرراتفيالنجاحمتطلباتكلوإكمالالثامن

:أهميةٍالتدريبٍالميدانيٍاإلجباري

متيازاالللطالبيسمحالدراسةسنواتمناالنتهاءبعدالميدانيالتدريبإتمامإن

يةاألساسالمهاراتوترسيخالمهنيةالخبرةواكتسابوالتجربةباالكتشاف

التخرجبعدللعمليؤهلهامماالثقةبناءفيليساعدهاوالضرورية

:رسالةٍالتدريبٍالميدانيٍاإلجباري

دمة الالزمة يقدم برنامج التدريب الميداني اإلجباري الخبرة الميدانية والدراسة المتق

.للوصول ألعلي درجة من الكفاءة المهنية



اإلجباريأهدافٍبرنامجٍالتدريبٍالميدانيٍ

كنأمافيالتمريضيةللممارسةالفرصةإعطائهنخاللمنومهارتهنقدراتهنوتحسينالتمريضطالبكفاءةزيادة

.اإلجباريالميدانيالتدريبفترةخاللمناسبةتدريب

ئهموإعطابالكليةوالعمليةالنظريةالدراسةمرحلةأثناءاكتسابهاتمالتيالتمريضطالبومهاراتقدراتتحسين

.العمليةالتدريبأماكنفيالنظريةالمعلوماتلتطبيقالفرص

الصحيةالرعايةفريقفيللعملللممرضةالمهنيوالسلوكاألخالقياتوتطويرتأهيل.

التمريضمهنةعنااليجابيةالمجتمعنظرةوتعزيزبالنفسالثقةزيادة.

كفاءتهايظهرالذيالمجالفيللعملوتوجيههطالبكللدىالمفضلوالتخصصالعمليةالقدراتعلىالتعرف.

لديهملعلميةاالكتابةقدراتوتطويرجديدةأفكارلخلقوتحفيزهمالبحثيةالمشاريعفيالتمريضطالبمشاركةتحقيق.

كممرضللعملباالنتماءاإلحساس.



:آليةٍالتسجيلٍللتدريبٍالميدانيٍاإلجباري

oلديوالمتوفراالمتيازفترةرغباتنموذجتخرجهالمتوقعالطالبيكمل

.الثامنالدراسيالفصلمنتصففترةخاللالتدريبمنسقة

oالنهائيةاالختباراتفترةانتهاءبعداالمتيازطالبأسماءإعالنيتم.

:شروطٍالمباشرةٍلبرنامجٍالتدريبٍالميدانيٍاإلجباري

oالمقرراتجميعفيالنجاحالطالبعلىيجب.

oالوقتسنففياالمتيازفترةوقضاءمقررأليبالتسجيلنهائياللطالبيسمحال.



:قواعدٍإتمامٍبرنامجٍالتدريبٍاإلجباري

ريوسالبكالوشهادةعلىوالحصولالدراسةإلتماماألساسيةالمراحلمناإلجباريالتدريب

بنجاحاإلجباريالتدريبمرحلةإتمامبدونالتخرجشهادةتمنحال

سوفذلكيتملموإذاتدريبيةمرحلةكلزمنمن%70علياالمتيازطالبيحصلانالبد

الفترةبنهايةالمرحلةهذهالطالبتعيد

رسبالتيالتدريبيةالمرحلةبإعادةتقوممعينةبمرحلةبالتدريباالمتيازطالبرسبتإذا

الكليةمنوالتخرجالشهادةعلىيحصلحتىبها



مجاالتٍالتدريبٍالميدانيٍاإلجباري

قسمٍ. -13طوارئٍاألطفالٍ-9وحدةالكلىٍالصناعي-5الباطنيٍالعام1

ةمراكزالرعايةالصحيةاألولي

قسمٍالحروقٍ. وحدةٍالعنايةٍ-10عيادةٍالسكر-16

الوالدةلحديثيٍالمركزةٍ

والحضانات

التخصصٍوتختارٍ-14

الطالباتٍمنٍأحدٍالمجاالتٍ

.اآلتيةٍ

وحدةٍالعنايةغرفةٍالطوارئٍ

المركزةٍلحديثيٍالوالدةٍ

والحضانات

وحدةٍالعنايةٍالمركزة

وحدةٍالكلىٍالصناعي

النساءٍقسمٍ-11قسمٍالجراحةٍالعامة-7غرفةٍالطوارئ-3

والوالدة

غرفةٍالوالدةٍ-12أقسامٍاألطفال-8وحدةالعنايةالمركزة-4



نظرة عامة على المقررات الدراسية 

Level(1) First year

Reading skills

(140 ENGG-2)

This course will develop the comprehension skills among students and make them use this in (spoken and written)

real-life, recorded reading passages in a variety of content and experiences. Students will explore real world issues,

discuss academic topics, and study content-based with their materials.

Writing Skills

(141ENNG-2)

The course is designed to introduce learners into basic writing skills, which will prepare them for academic writings as well as an

adept user of English language, exploring different writing sources from online sources. In addition, writing simple paragraph

with effective topic sentence and forming different types of sentence structures independently.

Listening and Speaking Skills

(142ENGG-2)

This course is developed for enabling students to acquire specific situational vocabulary items, notice and apply

them. The course also, activates the background knowledge in order to locate and be familiar with the tasks and

activities attempted through pre-listening activities.

Grammars& vocabulary 

(143ENGG-2)

This course includes the basic knowledge of grammatical structure, use of fundamental grammatical elements,

vocabulary, and knowledge of grammar structures through both direct instruction and through exposure to

the variety of authentic materials used in the course.

مهاراتٍالتعلمٍوالتفكيرٍوالبحث-

(مهر140ٍٍٍ)

ويساعدهواإلبداعوالتفوقالنجاحإلىتقودهبصورةوالتواصليةوالعقليةالنفسيةوقدراتهذاتهليديرتساعدهالتيبالمهاراتالطالبالمقررهذايزود

المكتبةستخدميكمااستدعائهاوسرعةوتنظيمها،المعرفة،تحصيلعلىتساعدهالتيالفاعلة،واالستراتيجياتالحقيقيةاألدواتمنسلةليستخدم

ودراستهحياتهفيتواجههقدالتيالمشكالتوحلالتفكيرمهاراتينميوالعلميةوالكتابةالبحثبمهاراتيزودهوالمعلومةعنالبحثفيواإلنترنت

.الجامعية

مهاراتٍالحاسبٍاآللي-

(تقن140ٍٍٍ)

محرربرامجبالطالواستخدامإدارةونظمالحاسوبتشغيلنظموظائفعلىوالتعرفللشبكاتالطرفيةوالوحداتالشخصيةالحاسباتمعالتعاملكيفيةعلىالمقرريشتمل

والبريداالنترنتخدماتباستخدامالطالبيتواصلوأنالتقدميةالعروضفيPowerPointبرنامجتطبيقوكذلك.التعليميةاألغراضفيااللكترونيةوالجداولالنصوص

.بعدعنالتعليمفيااللكترونيالتعلمأنظمةعلىوأيضاالمعلومات،جمعفيالبحثمحركاتوالمعلوماتشبكاتالطالبواستخدامااللكتروني



level (2) First Year

-سلم111)إلىٍالثقافةٍاإلسالميةٍٍٍٍالمدخلٍ

2)

ضا نواقص كما انه يوضح أي. يلقي المقرر الضوء على أهمية الثقافة اإلسالمية ومصادرها، الخصائص العامة لإلسالم وأركان اإليمان

.اإليمان وما ينافي كماله الواجب وكيفية الوقاية من هذه النواقص باإلضافة إلى التعريف بخطورة التكفير وضوابطه

اللغويةالمهاراتٍ

(2-عرب201)

كما يشتمل المقرر على مراجعة عامة لقواعد اإلعراب، أقسام الكلمة وأبواب اإلعراب باإلضافة إلى أحكام العدد ودالالت األلفاظ

.  ة العربيةاللغوية والتعريف ببعض أعالم اللغالمعجمات البحث عن األلفاظ في الشائعة كيفية يتناول أيضا قضية األخطاء 

Medical Terminology

(143 TRM-2)

This course includes new medical terms that are related to different body systems also provides  

students with the skills of writing short medical situation and medical reports by using suitable 

medical terms. 

Anatomy& Physiology(1)

(112 ANT-4)

This course describes body organs, survival needs of the body and it differentiates between types of 

tissues, bones, muscles and joints. The course also focuses on the anatomy and physiology of 

cardiovascular and immune system.    

Chemistry for nursing

(141 CHT-2)

The course deals with the principles of chemistry, that integrated with other applied sciences and its 

impaction on nursing. In addition, it describes the modern atomic theory, different types of atoms, 

molecules and chemical bonds as well as safe handling of equipment and reagents during applied 

laboratory.

Physics for nursing

(142 PHY-2)

This course involves basics of physics such as work, energy, heat and temperature, properties of 

liquids and gases, blood pressure, electricity, elasticity and motion. In addition, the course highlights 

on the physics of hearing and vision. In addition, it gives introduction in nuclear physics. 



Level (3)Second Year

Islamic Culture

(112 ISL-2)

This course highlights the characteristics of the Muslim community and the foundations on which it is based, and means of social

cohesion.  The course demonstrates the role of women in building a family and community formation in addition to guidance of 

Islam   in matters of marriage, which helps to save integrity and stability of the family, which leads to cohesion and strengthen 

the community.

Arabic language

(202 ARAB-2)

This course will help in development of positive trends among students about the language in the written part. This course 

enables students to address individual and official bodies decent manner free from errors besides the development of the ability

to link between thought and phrases in the positions of linguistic communication.

Nursing Ethics

(214ETH -1)

This course includes description of the history of nursing profession, characteristics of nursing, definition of nursing ethics and 

other key terms. The course contains knowledge about code of ethics, types of ethics, ethical principles, professional laws and 

illegal practices.

Anatomy and physiology (2) 

(213ANT-3)

This course enables the student to understand the normal functions and the anatomical structures of body organs and systems. In 

addition, students will acquire skills needed to deal with the common lab problems and situations facing them along their 

practical life followers of the physiological bases.

First aid

(218AID -2)

The course deals with the basic concepts and principles of first aid and CPR that helps the student to acquire knowledge about 

safety measurements and infection control. Through the practical part, students can examine and assess the victims effectively 

and acquire the basic skills in dealing with the common first aid emergencies.

Health Assessment

(220NUR-2)

The course deals with the principles of interviewing techniques in assessing patient health status. The course focuses on the skills 

required in performing fundamental techniques of health assessment, as well as interpretation of findings of health assessment 

for both adult and pediatric clients in various health settings.

Psychosocial cultural variations 

of health (222SOC-2)

This course deals with the study of different concepts of psychology and its application in patient care and education. In addition, 

the course involves cultural aspects of nursing care for culturally diverse individuals, families and communities.

Quality management

(225QUA-2)

This course is designed to provide the students with the basic concepts of total quality management and the administrative 

process. The course demonstrates the stages and tools of quality management in addition to its application in health care.



Level (4)Second Year

Islamic culture 3

(113ISL-3)

This course describes the dimensions of economical Islam and aspect of similarities and differentiation 

toward other. The course identifies the basic economical Islam system and its distribution as well as the 

opinions of economical Islam toward some community issues as banks and insurances.

Biochemistry

( 249 BIO-2)

This course is designed to familiarize the students with chemistry of the main bimolecular: carbohydrate, 

lipids, proteins and nucleic acids regarding their structure, classification and function and realize the 

biological roles .In addition, characteristics of enzymes as well as understand the integration of body 

metabolism. 

Microbiology & Parasitology 

(250MIC-3)

This course helps students to acquire knowledge about the basic features of general bacteriology, 

virology and mycology and an understanding of the immune system, its protective functions and its role 

in the pathophysiology of infectious and non-infectious diseases. 

Nutrition

( 251 NUT-2)

This course is designed to provide familiarization with nutritional elements: macronutrients 

(carbohydrate, lipids, and proteins) and micronutrients (vitamins and minerals) regarding their structure, 

classification, function, digestion, requirements according to nutritional guide and food sources as well 

as determination of caloric requirements. Then review the different nutritional status and related 

definition.

Fundamentals of nursing 

(211 NUR -8)

This course is designed to provide the student with basic knowledge and practice required for applying 

nursing care modalities for the well and ill individuals. The course provides the students with the 

scientific principles underlying the intervention of basic nursing procedures in a supervised laboratory 

and clinical settings.  



Level (5)Third Year

Pathology

( 321 PAT -3)

This course is a continuation to anatomy and physiology courses and includes the description of the 

diseases regarding to their a etiology, clinical symptoms, microscopic appearance and some 

complications.

Pharmacology

(215 PHA -2)

This course describes the general principle of pharmacology, drug preparation; administration of drug, 

as well as the therapeutic effects and adverse effects .In addition, this course will focus on the 

categories of drugs acting on different organs and systems.

Medical Surgical 

Nursing(1) 

(316 NUR – 10)

This course includes critical thinking, Pre-operative care assessment and management of patients with 

digestive disorders, endocrine disorders, respiratory disorders, cardiovascular disorders, hepatic 

disorders, and biliary disorders. In addition, the course helps students to acquire knowledge that needed 

in providing nursing care for medical and surgical patients.

Teaching and learning 

Principles

( 354 LRN-1)

This course will focus on the study of the organization & methods of teaching and learning strategies, 

which achieve the educational objectives, also it discusses the advantages and disadvantages of 

different teaching methods and evaluation system.



Level (6) Third Year

Medical Surgical 

Nursing( 2)

(317 NUR-4)

This course will enable the students to understand the assessment, care and management of patients with 

different disorders, and implement clinical procedure for patients with medical and surgical problems by using 

the nursing process as a framework.

Critical care nursing

(319 NUR-4)

This course includes assessment and care of critically ill patients, assessment and managements of patient with 

the respiratory, gastrointestinal, liver, urinary, neurological, metabolic, and endocrine disorders. In addition, care 

of patients undergoing cardiac surgery and burned patients.

Mental Health Nursing

( 323NUR-4)

This course includes the basic concepts of mental health nursing, internalize the principles of ethical and legal 

consideration of mental health nursing. In addition, recognizing early signs, causes, classifications and treatment 

of different psychotic & neurotic disorders, more over demonstrating use of different methods of psychiatric 

treatment modalities.

Health education

(326EDU-2)

This course enables the student to acquire knowledge related to basic concepts of health, health promotion and 

health education. In addition, planning for health education programs and applies it in health services for health 

promotion of individual, family & community.

Growth & development

(332GRO-2)

This course includes basic knowledge about human growth and development. The course help students to 

understand the stages of growth throughout life span beside to discuss the role of the nurse – midwife in 

prevention of abnormalities during life span.



Level (7) Fourth Year

Islamic Culture (4) (114ISL-4)

This course enables the students to acquire knowledge related to Islamic system and its 

comprehensive view to dimensions of life. This course includes effect of Islam on 

individuals and community life, in addition, identification of human rights in as well 

as supervene rights in Islamic legislation.  

Obstetrics & 

Gynecology Nursing 

(431NUR-7)

The course helps students to acquire knowledge that needed in providing nursing care 

for the woman during normal and abnormal aspects of the maternity cycle and apply 

the nursing process to assess, plan and implement the quality care for women during 

their reproductive utilizing cycle. It also considers neonate assessment and 

gynecological conditions of women in different stages of their lives.

Pediatrics' Nursing

(433NUR-7)

The course includes description of all stages of the children growth and development 

as well as nursing management for various pediatric disorders from newborn stage to 

adolescence.

In addition, the course helps students to identify any abnormalities of growth and 

development among children, as well as caring of them.



level (8) Fourth Year

Community health nursing 

(424 NUR-5)

This course is designed to provide the students with concepts of socio-cultural influences on community health nursing, 

principles of community assessment, health promotion activities in health and illness. In addition, the course focus on school 

health program, different occupational health problems as well as concept of community crisis and family health.

Biostatistics & epidemiology  

(425 STA-2)

In this course enables the students to identify the basic statistical concepts, types of data collections, analysis and 

interpretation, measures of central tendency, variability and dispersion. The course includes principles of disease 

transmission and prevention, different types of Epidemiological studies as well as differentiation between communicable and 

non-communicable diseases. 

Research Methods 

for  Nursing

(452 RES-2)

In this course, students will be familiar with research process, formulate research problem, and converting it into research 

objectives, questions and hypothesis. In addition, reviewing the available literature, constructing conceptual and theoretical 

framework, collecting  and writing research proposal.

Nursing administration

(453 ADM-4)

This course enables students to become familiar with management process and functions that include; planning, organizing, 

staffing, directing and controlling. The course provides students with knowledge and practice regarding different 

management skills throughout management functions,  in addition, applying duties and responsibilities of first line nurse 

manager. 

Graduation project

(456 PRO-2)

This course is designed to provide the students with the opportunity to explore and study an area of clinical nursing practice, 

nursing education or nursing administration, under the guidance of the instructor. The learners will formulate scientific 

project incorporating advanced nursing knowledge and nursing research.

Internship The internship program is an in-service educational program for role adjustment. It was intended to help students’ interns to 

build their confidence by giving them the opportunity for integrating knowledge, skills and attitudes to promote competence 

in nursing practice in different clinical settings. In addition, the program promoting a high standard of safe, effective nursing 

practices.



البناتهيئةٍالتدريسٍشطرٍأعضاءٍ

.ةالمختلفلعلميةٍاالمراتبيوجدٍبالكليةٍنخبةٍمتميزةٍمنٍأعضاءٍهيئةٍالتدريسٍلجميعٍالتخصصاتٍالمختلفةٍوبجميعٍ

البريدٍاإللكترونيالوظيفةالقسماالسمالرقمٍ

nkidrees@nu.edu.saأستاذٍمساعددكتوراهٍتمريضٍصحةٍالمجتمعناهدٍخليلٍالفكي1

maysara233@yahoo.comأستاذٍمساعددكتوراهٍتمريضٍباطنيٍوجراحيعبيرٍيحي2

Relsayed@nu.edu.saأستاذٍمساعددكتوراهٍتمريضٍالصحةٍالنفسيةٍوالعقليةرحابٍالسيدٍمحمد3

ammso@nu.edu.saأستاذٍمساعددكتوراهٍتمريضٍباطنيٍوجراحيٍأمنةٍإدريس4

hemahmed@nu.edu.saأستاذٍمساعددكتوراهٍتمريضٍاألطفالهويدةٍمعوضٍأحمد5

heaibrahim@nu.edu.saأستاذٍمساعددكتوراهٍتمريضٍالنساءٍوالتوليدهبهٍعبدٍالفتاحٍابراهيم6

wafaa22006@yahoo.comأستاذٍمساعددكتوراهٍتمريضٍالنساءٍوالتوليدوفاءٍطهٍابراهيم7

.aralenzy@nu.edu.saمحاضرماجستيرٍتمريضٍباطنيٍوجراحيعائشةٍرمضان8ٍ

raibrahim@nu.edu.saمحاضرماجستيرٍتمريضٍباطنيٍوجراحيرشيدةٍعبداٍلرحيمٍإبراهيم9

Mawahib12@nu.edu.saمحاضرماجستيرٍتمريضٍباطنيٍوجراحيمواهبٍاحمدٍمحمدٍعبدٍهللا10

asmohammed@nu.edu.saطبيبٍمقيمبكالوريوسٍطبٍوجراحةأمانيٍسرحانٍيونس11

tasumad@nuedu.saفنيةٍتمريضبكالوريوسٍتمريضٍعامترسيتااريناس12

emhallol@nu.edu.saفنيةٍتمريضبكالوريوسٍتمريضٍعامإيمانٍمحمدٍإبراهيم13ٍ

mamohamad@nu.edu.saمدرسةٍتمريضبكالوريوسٍتمريضٍعامميرفتٍأمينٍمدبولي14

smabdullrahman@nu.edu.saمدرسةٍتمريضبكالوريوسٍتمريضٍعامساميةٍمحمدٍعبداٍلرحمن15

.nhalnajrany@nu.edu.saمدرسةٍتمريضبكالوريوسٍتمريضٍعامنوفٍحسين16

iaalarjan@nu.edu.saمدرسةٍتمريضبكالوريوسٍتمريضٍعامٍاعتدالٍعطيةٍالعرجان17

Rkkoonnee1431@gmail.comمعيدةبكالوريوسٍتمريضٍعامعسيرىريم18ٍ

Dr.abeer_alberr@yahoo.comمعيدةبكالوريوسٍتمريضٍعامعبيرٍعلىٍالبر19

mailto:ammso@nu.edu.sa
mailto:hemahmed@nu.edu.sa
mailto:heaibrahim@nu.edu.sa
mailto:raibrahim@nu.edu.sa
mailto:Mawahib12@nu.edu.sa
mailto:asmohammed@nu.edu.sa
mailto:tasumad@nuedu.sa
mailto:emhallol@nu.edu.sa
mailto:mamohamad@nu.edu.sa
mailto:smabdullrahman@nu.edu.sa
mailto:iaalarjan@nu.edu.sa


أعضاءٍهيئةٍالتدريسٍشطرٍالبنين

البريدٍاإللكترونيالوظيفةالقسماالسمالرقمٍ

1

samyanatomist@yahoo.comأستاذٍمساعدتشريحدكتوراهٍسامىٍاسماعيل

2

أستاذٍمساعددكتوراهٍموسىٍبهنس
abuahmedm2000@gmail.com

-----------محاضرتمريضدانيالديكسان3

أستاذٍمساعددكتوراهٍالخضرمجاهد4

أستاذٍمساعددكتوراهٍصادق عبده5



المساندة للبرنامج المقررات 

اندةلمساالمقرراتٍالتدريسٍبالبرامجٍاألخرىٍللقيامٍبتدريسٍأعضاءٍهيئةٍيعتمدٍالبرنامجٍعلىٍمجموعةٍمنٍ

للبرنامج

الكليةٍالتيٍيتبعٍلهاٍاسمٍالمقرررقمٍالمقررٍورمزهم

العلومٍواآلدابٍالمدخلٍإلىٍالثقافةٍاإلسالمية2-سلم1111.

العلومٍواآلدابالمهاراتٍاللغوية2-عرب2.201
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القاعاتٍالدراسيةٍ

طالبٍمجهزة30ٍقاعاتٍدراسيةٍسعةٍكلٍقاعةٍ(7ٍ)يوجدٍعددٍ

مبيوترٍجهازٍك)تشتملٍعلىٍبالمعيناتٍالسمعيةٍوالمرئيةٍوالتيٍ

يٍاستخدامهاٍفبشبكةٍاإلنترنتٍيمكنٍوموصلةٍوبروجكتر

(.التدريسٍللطالباتٍمباشرٍأوٍعبرٍالشبكة



قاعةٍمجهزةٍبوسائلٍالتقنيةٍالحديثةٍ

تستخدمٍلعقدٍاجتماعاتٍالكليةٍوورشٍ

.العملٍوالمؤتمراتٍواللقاءاتٍالمختلفة



انٍمكتبةٍفرعيهٍمنٍالمكتبةٍالمركزيةٍبجامعةٍنجر

حديثةٍعلميةٍومراجعٍتحتويٍعلىٍعدةٍكتبٍ

نٍتخصصيةٍفيٍفروعٍالتمريضٍالمختلفةٍوأماك

خاصةٍلجلوسٍللطالباتٍمعٍوجودٍخدماتٍوتشتمل

.للطالب(ٍاستعاره–تصويرٍ–األنترنت)علىٍ



معامل المهارات التمريضية 

معملٍأساسياتٍالتمريضٍ

ممٍمجهزٍبكلٍمتطلباتٍتدريبٍالتمريضٍاألساسيةٍوقدٍص

دريبيةٍبشكلٍيماثلٍالمستشفىٍحيثٍيوفرٍللطالبٍبيئةٍت

اسٍمتميزةٍتساعدٍعلىٍاكتسابٍالمهاراتٍالمطلوبةٍمثلٍقي

.ضالضغطٍوالنبضٍوالحرارةٍواإلجراءاتٍالسريريةٍللمري



معملٍالتمريضٍالباطنيٍوالجراحي

حيثٍشفىٍتمٍتنسيقٍالمعملٍبطريقةٍتشبهٍبيئةٍالمست

أدواتٍاإلنعاشٍالقلبيٍالرئويٍواإلفاقةٍيشملٍ

لتيٍوالتنفسٍالصناعيٍوجميعٍالتقنياتٍالحديثةٍا

تساعدٍالطالبٍعلىٍاكتسابٍمهاراتٍتساعدهمٍعلىٍ

ةتقديمٍرعايةٍتمريضيةٍوفقاٍللمعاييرٍالعالمي



معملٍاإلسعافاتٍاألولية

تدريبيةٍمجهزٍبكلٍأدواتٍاإلسعافٍاألولىٍالبسيطةٍحيثٍيوفرٍللطالبٍبيئة

متميزةٍتساعدٍعلىٍاكتسابٍالمهاراتٍالخاصةٍباإلسعافاتٍاألوليةٍ

.ٍٍوالمهاراتٍالعالجيةٍالبسيطةٍوالمؤقتة



معملٍالنساءٍوالوالدةٍواألطفال

يةٍويتمٍتدريبٍالطالبٍفيهٍعلىٍمتابعةٍالحواملٍومراحلٍعمل

الوالدةٍوالرعايةٍلفترةٍماٍبعدٍالوالدة

ذويٍوالرعايةٍالتمريضيةٍلألطفالٍحديثيٍالوالدةٍواألطفالٍو

.الحاالتٍالحرجة



معملٍالتشريحٍوالفسيولوجي

مٍيحتويٍعلىٍجميعٍالمجسماتٍلجميعٍأعضاءٍالجسمٍلتوضيحٍتركيبٍأجزاءٍجس

العظامٍوالعضالتٍواألحشاءٍالداخليةٍ)مثلٍاألعضاءٍالمختلفةٍاألنسانٍووظائفٍ

.(الخ...



معملٍاألحياءٍالدقيقة

معملٍالكيمياءٍ

يحتويٍعلىٍجميعٍالموادٍالكيميائيةٍواألدواتٍ

بوالمجاهرٍبأعدادٍوبكمياتٍوافيةٍتناسبٍأعدادٍالطال

.كماٍأنهٍيوفرٍللطالبٍبيئةٍتعليميةٍمتميزة

كٍمجهزٍلدراسةٍمادةٍاألحياءٍالدقيقةٍوالطفيلياتٍوبهٍجميعٍالمعداتٍالالزمةٍلذل

(.الخ...لحفظٍالعيناتٍوثالجاتٍمجاهرٍ)مثل



وحدةٍالتطويرٍوالجودة

:رؤيةٍالوحدة:ٍأوال

وحدةٍنموذجيةٍفيٍضمانٍتطبيقٍالجودةٍالشاملةٍوالتحسينٍٍالمستمرٍبين

.الوحداتٍالمناظرةٍعلىٍالمستوىٍٍالوطني

:رسالةٍالوحدة:ٍثانيا

تعزيزٍوخدمةٍالمجتمعٍبالكليةٍمنٍخاللاألكاديميٍوالبحثيٍواإلداريٍتحقيقٍالتميزٍ

ليةٍالمحاالعتماداتٍللجودةٍودعمٍالبرامجٍاألكاديميةٍللحصولٍعلىٍالداخليٍالنظامٍ

.والدولية



:أهدافٍالوحدة:ٍثالثا

ٍالكليةمنسوبات/منسوبيواألدارىٍبينٍاألكاديميٍإطارٍالعملٍفيٍترسيخٍثقافةٍالجودة

ٍبجودةٍالبرامجٍاألكاديميةٍبالكليةٍبماٍيلبىٍرسالةٍالكليةٍوالجامعةاالرتقاء

ٍنظامٍالموحدٍإطارٍالفيٍعمليةٍالتعليمٍوالتعلمٍفيٍتعزيزٍنظمٍالمتابعةٍالداخليةٍوالتقييم

.ٍٍللجامعةٍ

ٍتلبىٍمتطلباتٍالتقييمٍوالتحسينٍالمستمرالتيٍإدارةٍالبياناتٍوالمعلومات.

ةدعمٍبرامجٍالكليةٍللحصولٍعلىٍاعتماداتٍأكاديميةٍمتخصصةٍسواءٍمحليةٍأوٍدولي

ٍدةٍلتعزيزٍمنظومةٍإدارةٍالجوواألدريةٍبمنظومةٍالتدريبٍللكوادرٍاألكاديميةٍاالرتقاء

بالكلية

ٍأداءٍمسؤوليتهاٍالمجتمعيةفيٍدعمٍالكلية



الهيكلٍالتنظيميٍلوحدةٍالتطويرٍوالجودة



اإلرشادٍاألكاديميٍ

درةقتعوقالتيالمشكالتعلىالتعرفاليتهدفمهنيةخدمةاألكاديمياإلرشادإن

المساعدةقديمتوتتم.الجامعيةالحياةمتطلباتمعوالتفاعلالعلميالتحصيلعلىالطالب

مزيدلبذعلىوتشجيعهماألكاديميةبمسئولياتهمالطالبوعيزيادةطريقعنوالدعم

مأهدافهتحقيقدونتحولالتيوالشخصيةاألكاديميةالمشكالتحلفيالجهدمن

منترفعيتالالمتنوعةاألكاديميةبالمهاراتالطالبيدوتزطريقعنذلكويتمالتعليمية

العلميةطموحاتهمومناقشةالدراسيتحصيلهم

حترشيعلىتعملحيثاألكاديمياإلرشادلوحدةرئيسةبالبرنامجيوجد

التيلخطةلطبقاعليهنالطالببتوزيعوتقومدراسيفصلكلاألكاديميينالمرشدين

علىأكاديمييمرشدكلمعالطالبأسماءعناإلعالنيتمحيثالبرنامجمجلسيعتمدها

رشاداإلساعات)المحددالموعدفيالطالبباستقبالاألكاديميينالمرشدينيقومان

(األكاديمي



المرشدٍاألكاديميمهامٍ

حياةنعصورةالجامعةإلدارةوتنقــلاألكاديمي،بقسـمهاالطالبتربـطالتيالوصلحلقـةاألكاديميالمرشـديمثل

.الجامعيـةالطالب

هاتسجلأنلـهايمكــنالتيالمقــرراتإلىوإرشـادهاالطالبةلخطـةالدوريةبالمراجعـةاألكاديميالمرشــديقوم

.فصلكـلفـي

رةفتأثناءفيتواجههـــــاالتيالدراســـــيةوالصعـوباتالخاصةالمشكالتالطالباألكاديميالمرشـديشـارك

.الجامعةأنظمةمعوتتناسبتناسـبهاالتيالحلولإيجادإلىوتسعىالجامعيـةدراســتها

وقدراتهمإمكانياتهمضوءفيوذلكالعلميةمهاراتهمزيادةبهدفوتوجههامعنويا ٍالطالبدعمعلىتعمل.

وإمكاناتهاتتناســبللطـالبدراسـيةخطةتضع

الدراسيةالخطةلهـذهطبقا ٍالطالبتقدممـدىتتابع.



وحدةٍالخريجينٍ

نبذةٍعنٍالوحدة

ومتقحيث،نجرانجامعةالتمريضكليةمنالخريجينشؤونبمتابعةتعنيخاصةوحدةهيالخريجينوحدة

الخريجينابعةبمتتقومالوحدةأنكما،العمليةالبيئةإلىالجامعيةالتعليميةالبيئةمنالخريجينالطالبانتقالمهامبتسهيل

يكنالتىوح،الخريجمعوقويةدائمةاتصالحلقةإبقاءعلىالكليةمنحرصا ٍوالعمليةالعلميةوالتطوراتأخبارهمومعرفة

.الكليةمعالعالقةنهايةهوتخرجهم

البرامجوتحسينلتطويرالبناءةالتوصياتلتقديمالعملسوقمتطلباتفيالتغيراتمتابعةالوحدةمهامأهممن

لهميتيحالذيالخريجمعالمستمرالتواصلعلىتؤكدالوحدةأنكما.العملسوقمتطلباتمعلتتوافقالكليةفياألكاديمية

التعليميةالعمليةوتطويرتقييمفيالفعالةالمشاركة



الخدماتٍالطالبية

خاصةٍكافتيرياٍتوفرٍالمشروباتٍالساخنةٍوالباردةٍوالوجباتٍالسريعةٍوتوجدٍأماكن

لجلوسٍالطالب

ميةمركزٍتصويرٍوطباعةٍيوفرٍكلٍمستلزماتٍالطالباتٍمماٍيسهلٍالعمليةٍالتعلي

-:تفيد الطالباللالصفيةالتييقوم البرنامج بتشجيع الطالب للقيام ببعض األنشطة 

(الحبلشد-الجري-الركضمسابقةمثل)رياضيةأنشطة.

(الفوتوغرافيالتصوير–تشكيليرسممسابقةأفضل)مثلفنيةأنشطة

(يالوطنباليوماالحتفاالت–الجددللطالباتالتعريفيالبرنامج)مثلاجتماعيةأنشطة

إلتيكيتافن-عليهاالتغلبوكيفيةالدراسيةالضغوط)مثلتدريبيةودوراتثقافيةأنشطة–

(عالميةأزمةاالكتئابندوة-بالبشرةالعنايةكيفية

ذيمنعشرالفضائل–أثرأترك–حياتينبضقرآني–نجاتيصالتي)برنامجمثلدينيةأنشطة

(المعروفوصنائعالصدقفضائل–الحجة

(ابداعحكاية-ابتسمبرنامج):ترفيهيةأنشطة
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