
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2أصول الثقافة اإلسالمية سلم101-2اإلحصاء الحيوي احص3145مهارات الحاسب تقن140

-3تشريح جسم اإلنسان شرح202-3علم األحياء حين2145مقدمة في الرياضيات ريض140

-2مقدمة في مهنة التمريض تمض211-3فيزياء عامة فيز2145مهارات االتصال علم140

م- / تمض 3213أساسيات علم التمريض تمض212-2مقدمة في الكيمياء العضوية كيم8145(1)اللغة اإلنجليزيةنجم140

-3تطبيق مهارات التمريض تمض213س- /  نجم 8140اللغة اإلنجليزية لألغراض الصحية نجم145

-3وظائف األعضاء في جسم اإلنسان فسل224

1816

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2النظام السياسي اإلسالمي سلم104-2النظام االقتصادي اإلسالمي سلم2103األسرة في اإلسالم سلم102

س- /  تمض 3212أسس التغذية صحه2226الفحص السريري تمض224

س- / تمض 3212نمو وتطور االنسان تمض3311الفحص السريري التطبيقي تمض225

-3التطبيقات السريرية لتمريض الصحة تمض325س- / تمض 2212أساسيات التعلم والتعليم تمض3315مكافحة العدوى تمض312

3تمريض صحة البالغين تمض3316علم االمراض ووظائف االعضاء كلن323
س    -/ تمض225 

م-/تمض317  
م- /  تمض 3327تمريض صحة الطفل تمض326

 تمض2317علم األدوية دوى366
التطبيقات السريرية لتمريض صحة 

البالغين
 تمض4-327

التطبيقات السريرية لتمريض صحة 

الطفل
3-

-3 -1- علم الوبائيات  صحه334

1717

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

س- /  تمض 213
 تمض324

1:االصدار 

 متريض مابعد التحضرييةUMP07: التخصص 

البكالوريوس:الدرجة 

غري حمدد: اخلطة الدراسية لقسم  التمريض: كلية 

س         -/ شرح202

م-/  تمض225

-

س- /  فسل 224

مستوى: مس

السادس

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

-

15

15

اجملموع

-

جبارية 
إ

(1
)

-

-

متزامن: مسابق:س

اجملموع

الثالثالثاني األول

المتطلب

-

3تمريض الصحة اإلنجابية

س     -/ تمض316

م     -/تمض325   

م-/تمض326      

اجملموع

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل133:ساعات اخلطة 

-

ساعات: سع معدل:مع 



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

 تمض410
الوراثة البشرية في ممارسة 

التمريض
 تمض3420

موضوعات مختارة في مجال 

التمريض
س- /  تمض 2416

3تمريض الرعاية الحرجة تمض3421البحث العلمي في التمريض تمض412
س - /  تمض 316

م- /  تمض 422

 تمض3422تمريض الصحة النفيسة تمض413
المهارات المتقدمة في ممارسة 

التمريض
3-

 تمض414
التطبيقات العملية لتمريض الصحة 

النفسية
س- /  دوى 2366تطبيقات المهنية لألدوية تمض3424

-2اتخاذ القرار في التطبيقات السريرية تمض425

س- /  تمض 3412اإلدارة والقيادة في التمريض تمض428

 تمض417
التطبيقات العملية لتمريض صحة 

المجتمع
س- /  تمض 2416قضايا معاصرة في التمريض تمض3430

17

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

س       - /  تمض 325

م       - /  تمض 413

م- /  تمض 417

3

متزامن: م

اجملموع

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

مستوى: مس

رئيسي: نوع اخلطة

18

غري حمدد: اخلطة الدراسية لقسم التمريض: كلية 

تمريض صحة المجتمع  تمض416

-

المتطلب

السابع

ساعات: سعمعدل:مع 

الثامن

133:ساعات اخلطة 

س- /  تمض 316

م- /  تمض 414

-

 متريض مابعد التحضرييةUMP07: التخصص 

البكالوريوس:الدرجة 1:االصدار

جبارية 
إ

(1
)

سابق:س

اجملموع

س- /  كلن 323


