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 التمريض  كلية -جامعة سبها 

 متةاناتاإلو الدراسة لنظام الداخلية حئةةاللا

 

 الفصل األول

 األحكام العامة

 (1) مادة

 الجامعية اإلجازة لنيلسبها،  التمريض بكلية يتصل وما، والتأديب االمتحاناتو الدراسة نظامعلى  الالئحة هذه أحكامتشتمل 
 .للكلية الدراسية بالمراحل الدارسين جميع علىها حكامأ وتسري؛ (البكالوريوس)

 (2) مادة

  .متطلبات الجامعة باللغة العربية تدريس هي لغة التدريس والتعليم بالكلية مع مراعاةاللغة االنجليزية تعد 

 (3) مادة

 :تهدف الكلية الى

 .دةت التمريض والببالة وحدييي الوالبمجاال ومهنيا   علميا   إعدادا الطالب إعداد -1

 . بها الفني المستوى ورفع التمريضية الدراسات نواحي جميع في المتخصصة العلمية والدراسات بالبحوث البيام -2

 .والرياضي واالجتماعي اليبافي هنواعأ مختلفب الجامعي النشاط تشجيع -3

 .والخارج بالداخل لها المناظرةوالمؤسسات  الكليات من وغيرها الكلية بين مةوأالت اتفاقيات إقامة في المساهمة -4

 (4) مادة

، وللمبتضيات الضرورية يمكن تغييرها إلى نظام الفصل الدراسي بناء الكاملة الدراسية لسنةنظام ال وفباتكون الدراسة بالكلية 

من ت الرسمية العطالو االمتحانات مواعيدبداية الدراسة و وتحددمبترح يعد من مجلس األقسام العلمية، واعتماد مجلس الكلية، على 

، على أن يؤخذ بعين االعتبار مراعاة الظروف الطارئة والضرورات من طرف مجلس الكلية، وإخطار قبل الجهات ذات االختصاص

 .مجلس الجامعة بذلك

 (5) مادة

ذلك  إلى لحاجةا دعت ماكل  جديدة، أو إيباف الدراسة ببعض األقسام العلمية   علمية أقسام (اقتراح) استحداث كليةيمكن لمجلس ال

 .، بعد اعتمادها من الجهات المختصة
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 الثاني الفصل

 واالنتقال والقيد القبول

 (6) مادة

باإلضافة إلى المدة أو ثمانية فصول دراسية في حالة تغيير نظام الدراسة، ، سنوات أربع بالكلية الجامعية الدراسة مدة تكون

 البكالوريوس درجة لنيللالمتياز إذا اقتضت الضرورة؛ وذلك  مجلس الكلية بناء على اقتراح من مجلس األقسام العلمية، حددهايالتي 

  :التالية في أحدى التخصصات التمريضمجال  في

 القبالة وحديثي الوالدة  -2التمريض العام                                             -1

 (7) مادة

 التمريض ةيبكل القبول شروط

  .المختصة الجهات هتحدد لما طبباعامة أو ما يعادلها، وذلك ال اليانوية الشهادة على متحصال   الطالب يكون أن -1

 . الكلية تبررها التي الشخصية والمبابالت الببول امتحان اجتياز  -2

 . والعملية النظرية الدروس متابعة على وقادرا األمراض من وخاليا صحيا الئبا الطالب يكون أن  -3

 .الختصاصاجهات  تحددها التي للنظم وفبا بالكلية للببول المعتمدة المئوية النسبة على متحصال   يكون أن  -4

 الختيار، الكلية تشكلها التي الشخصية المبابلة لجنة قرار علىبناء  ،العامة الشروط لجميع استيفائه بعد الطالب قبول يتوقف -5
 .لكليةمجلس ا من اعتماده بعد نهائيا   اللجنة قرار ويعتبر ،المطلوبة الصفاتالشروط و فيهم تتوفر من

 معادلة وفق بالدراسةالدولة الليبية  خارج منالعامة أو ما يعادلها  اليانوية لشهادةا على الحاصل الطالب إلحاق للكلية  يجوز -6
 .بليبيا العلمية المؤهالت بمعادلة المختصة اللجنة من النهائية المعادلة إجراءات استكمال لحين أولية،

 االتفاقيات االعتبار في  األخذ مع سبها جامعة في بها المعمول اللوائح وفق الدراسية والنفبات الرسوم بدفع الطالب يتعهد  -7
 .ليبيا خارج من للطلبة بالميل المعاملة بشأن بها المعمول

 ةصباحي  ال الفتراتالتي تحددها الكلية، خالل  الصحية والطبية المراكز في العملي التدريب بتأدية الطالبويلتزم  يتعهد  -8
     .ةيلي  للوا  ةمسائي  وال

 (8) مادة

  .بالكلية ةالدراس مدة طيلة الكامل والتفرغ، النظامي البيد أساسين على الطالب قبول يتم -1

 .الجامعةب عامال مسجلال لمكتب التابع الوافدين قسم من قبولهم ما يفيد إحضار بعد إال بالكلية الوافدين الطالب قبول يتم ال -2

 مع المتاحة اإلمكانات حدود فيدولة الليبية ال داخل بها معترف مناظرة أخرى كليات من المنتبلين الطلبة قبول يجوز -3

 :التالية الشروط مراعاة

 .الطالب منها المنتبل الجهة موافبة - أ

 بتبديم النتبالا في الراغب الطالب يلتزمو ،كان سبب يا ألمنه المنتبل الجامعة أو الكلية من مفصوال   الطالب يكون أال  - ب

 في قضايا مخلة بالشرف أو مخالفات تأديبية وما يفيد عدم فصله أو الحكم عليه من المؤسسة المنتبل منها، المعتمدة األصلية المستندات
  .األحوال يرجع قبوله بعد ذلك لمجلس الكليةأو جنايات ما لم يتم استيفاء نفاذ مدة الحكم قبل انتباله، وفي كل 
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 (9) مادة

التدريس،  هيئة أعضاء من ثالثة وعضوية بالكلية أو من في حكمه  العلمية لشؤونوكيل ا برئاسة بالكلية مختصة لجنة تتولى

 وفيالدولة الليبية،  داخل مناظرةتخصصية   كليات من إليها المنتبلين الطلبة لمؤهالت الالزمة المعادالت بإجراء مبررا   الكلية ومسجل

 :اآلتي وفق المعادلة تتم، والمختصة الجهات منمستنداته   تصديق ضرورةليبيا يشترط على الطالب   خارج من االنتبال حالة

على أن  الدرجات كشفاالستمارة األصلية للشهادة اليانوية و من بصورة مرفق الكلية مسجل إلى المعادلة بلط تبديم يتم -1

 .منها المنتبلة الكلي من معتمديكون 

 %(.55: )بنسبة بولبم عنمتطلبات الجامعة العامة من  المبررات في العام التقدير يبل أال -2

 . %(65: )بنسبة جيد عن ومتطلبات الكلية التخصصية المبررات في العامالتقدير  يبل أال  -3

 (10) مادة

 التسجيل موعد عن المتأخرة الطلباتب بثال في الحق وله، الكليةمجلس  حددهاي التي الفترة خالل الجدد الطلبة قبول يتم

 .رة لذلك، إذا اقتضت الظروف أو الضروالمحدد

 (11) مادة

يخصص لكل طالب ملف شخصي يحفظ بمكتب التسجيل والببول، يحتوي على المستندات األصلية للطالب، ونتائجه النهائية 

 .دراسي، وتحفظ صورة من الملف بالبسم العلمي المختصلكل سنة دراسية، أو فصل 

 (12) مادة

الكترونيا  وكتابيا  بحسب األحوال المنظمة لذلك، ووفق  قيدهمد تجدي بالكلية الدراسية المراحل بكافة الدارسين الطلبة جميع على

يسلم إلدارة التسجيل في الوقت على أن  ،بذلك لخاصا النموذج على بالتوقيعقيد االنتظام  تجديد ويكون المواعيد التي تحددها الكلية، 

 .الطالب به المبيدأو الفصل الدراسي  الدراسية للسنةبررات الممرفبا  معه  المحدد

 (13) مادة

 .الكليةمجلس  هببلييتبدم بمبرر لذلك  لم ماع، مشرو غير بسبب الدراسة عن منبطعا   يعتبر ،انتظامه قيد بتجديد الطالب يبم لم   إذا

 (14) مادة

 . مجلس الكلية حددهاي التي الشروط حسب التخصصية األقسام على الطالب توزيع يتم

 (15) مادة

 أن على، بالكلية دراسته أثناءفبط  واحدة ولمرة واحدة؛ دراسية سنة لمدةانتظامه في الدراسة  قيد وقف سببي أل للطالب يحق
بعد شهر من بداية  نظام السنة الدراسية، أو الدراسية السنة بداية من أشهر ثالثةال تتجاوز  مدة في الكلية لمسجل كتابي بطلب يتبدم

سنة دراسية واحدة طيلة فترة دراسته بالكلية، وأال  تحتسب مدة إيباف البيد ضمن مدة ، على أن تكون مدة إيباف البيد الفصل الدراسي

 . الطالب راسةد

 (16) مادة

، والضوابط  أخرى إلى سنة من االنتبالالببول   وشروط والمبررات؛ة واالمتحانات الدراس نظام يبين دليل إعداد الكلية تتولى

 يتملف الالئحة العامة والبوانين والبرارات المنظمة للكلية، وا، وذلك بما ال يخالالئحة لهذه األساسية األحكام وكافة ،واألحكام التأديبية

 .مع بداية دراستهم بالكلية للطالبو ،التدريس هيئة عضاءأل بالكلية وتسلم نسخة منها اهعن عالناإل
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 (17) مادة

 .حكمها في من أو العلمي والبحثالعالي  تعليموزارة ال تبرره ما حسب الدراسة تبدأ -1

 .من مجلس الكلية تحدد ما حسب لة نصف السنةوعط والنهائية النصفية االمتحانات تبدأ  -2

يتعارض أو  أالأن تخطر إدارة الجامعة بذلك ؛ و على ،عام جامعي كل في الدراسة وانتهاء بدء مواعيد تعديل للكلية يجوز  -3

 . يخالف ضوابط وتعليمات الجهات اإلشرافية المختصة

 ( 18) مادة

البرنامج السريري ووالتدريب العملي  ةالنظري   ةالدراسي   المحاضرات بمتابعة االلتزامته دراس مراحل ةكاف   في الطالب على

الميداني ة والرحالت الدراسية التطبيبي ة في الداخل والخارج؛ وفي حالة عدم التزامه أو إيفائه بذلك تطب ق عليه العبوبات والزيارات 

ة الصادرة بالخصوص  .المنصوص عليها بهذه الالئحة والالئحة العام 

 (19) مادة

 ،سس التمريضأ مبررعدا  بمبررين دراسييناليانية محمال   الدراسية األولى الى السنة الدراسية من السنة االنتبال للطالبحق ي

لألقسام ( ولى واليانيةألالسنة ا) :بسم العامالطالب باالنتبال بأي مبررات دراسية من ألي يسمح ؛ كما ال يصصباعتباره مبرر تخ

 .(اليالية والرابعة): بالسنوات الدراسية التخصصية 

 (20) مادة

 والفصلاإلنذار وإعادة التنسيب 

 اإلنذار  :أوال

 :التالية الةاالت في الطالب ينذر

من مجموع الساعات المحددة، للمبرر الدراسي في الجانب النظري % 15 :نسبة مدة غيابه غير المشروعإذا بلغت  -1

 .والعملي، والزيارات العلمية التطبيبية العملية

 والمحمولة أو أي أجهزة اتصاالت ووسائط تسجيل أخرى، أ اتفواله استعمالت، ميل واالمتحانا الدراسة ظاماإلخالل بن -2

 .والمعامل الدراسية والباعات الممراتداخل الكلية والمكتبة و الضوضاءاث دإح

 :التالية الةاالت في الطالب بيسنت عادي  :ا  يثان

ل عل -1  .نظام الدراسة بالكليةالياني أيا  كان  واتبدير عام ضعيف جدا  في نهاية العام الدراسي األول  ىإذا تحص 

 النهائية السنوات في المتعيرين للطالب يجوزو العام فيهما، تبديره متوسط كان أيا، متتاليتين دراسيتين سنتين رسب إذا -2

 شرط الدراسة في االستمرار (1،2ثاليا  فيما بعد من هذه المادة حسب ما نصت عليه الفبرتين فبط : )ةالفبر في الموضحة والحاالت

 .ات واللوائح الصادرة بالخصوصبرارالب المحددة الدراسية الرسوم بدفع البيام
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 من الدراسة فصلال :ا  لثثا

  :التالية الحاالت في الدراسة في حبه وينتهي الطالبيفصل 

  .كاملة دراسية سنة لمدة مشروع سبب بدون الدراسة عن انبطع إذا -1

 ٠ألوليتينا الدراسيتين السنتين من أي نهاية في جدا ضعيف عام تبدير على وتحصل تنسبيه أعيد إذا -2

 .فيهما العام تبديره متوسط كان أيا متتاليتين دراسيتين سنتين ورسب تنسبيه أعيد إذا -3

 (21) مادة

بالمرافق الصحي ة  ميدانيوسريري  عملي تدريب، التخصصية حلاالمرب( والرابعة اليالية)؛ ةوات النهائيالسن لطلبة يجرى

كلما اقتضت وكذلك طالب السنة اليانية بالبسم العام ؛ والليلية المسائيةالصباحية و تاالفتر خاللبجميع أنواعها وتخصصاتها، 

بالمؤسسات السابق ذكرها،  التدريبأماكن   داخل بها المعمول باألنظمة التدريب فترة خالل بالالطكل  يلتزم أن علىالضرورة لذلك، 

خالل فترة االمتياز كذلك طالب بالمشاركة ببرنامج الزيارات العلمية والتدريبية، وكل  يلتزم كماأو أي مؤسسات أخرى تحددها الكلية، 

 .إذا اقتضى البرنامج التعليمي لذلك؛ سواء منه النظري أو العملي أو السريري،  في الداخل والخارج

 (22) مادة

من مجموع الساعات الدراسية لكل مبرر دراسي % 75: شترط لدخول االمتحانات النهائية حصول الطالب على نسبةي :أوال

ا الشرط يتحصل الطالب في المبرر الدراسي على درجة صفر، ويلزم الطالب بإعادة دراسته نظريا  ذعلى حدة، وفي حالة اإلخالل به

 .وعمليا  

باقي نسبة الدرجة  وتخصص، (السنة عمالأل)ة دراسيال مبرراتال لكل الدرجات مجموع من %  40:نسبة تخصص :نيا  اث

 :كالتالي موزعةالدراسي  العام نهاية امتحانات باقيإلى %  60 : وهي

 (متطلبات الجامعة ) العامةرات المقر -1

 درجة الجمع الدرجة البيان م .ر

 ـــــــــ درجة 45 درجة أعمال السنة  -1

 د 21% =  35 درجة 65 النهائيدرجة االمتحان   -2

 ــــــ درجة 155 المجموع العام لدرجة المبرر  -3

 وما في حكمها التخصصيةرات المقر -2

 درجة الجمع الدرجة البيان م .ر

 ـــــــــ درجة 45 درجة أعمال السنة  -1

 د 15% =  55 درجة 25 العملي درجة االمتحان النهائي  -2

 د 14% =  35 درجة 45 درجة االمتحان النهائي النظري  -3

 ــــــ درجة 155 المجموع العام لدرجة المبرر  -4

 (23) مادة

 تعتبرو ،فترة الدراسة المحددة لألقسام العلمية خالل ،على أقل تبدير ،العملية وأالنظرية منها  ين سواءنصفيين متحانا جرىي -1
 بنظام جزئيا أو كليا النظام هذا استبدال ويجوز ، النصفية االمتحانات حكم في المعلنة غيرالدورية  المفاجئة واالمتحانات التبارير
  .التطبيبية أو  الميدانية بالدراسات البيام أو، التجارب أو، العمل أوراق أو، البحوث إعداد طريق عن المستمر التبييم
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 ،المختص البسم لرئيس الدرجات كشف تبديم وعليه؛ للطالب النصفية االمتحانات نتائج إعالنبرر الدراسي الم أستاذ على  -2
 خالل البسم رئيس يببله بعذر يتبدم لم ما (صفر)ة درج له تعطى الطالب غياب حالة وفي، النهائية االمتحانات بداية شهر من قبل

 .إجراء االمتحان النصفي النظري والعملي تاريخ من أسبوع

العامة المحددة  للمبررات الدرجات مجموع من األقل على%  50 :نسبة على تحصل إذا إال ناجحا الطالب يعتبر ال  -3

 .الدراسية السنوات بجميع من متطلبات الكلية وما في حكمها التخصصية للمبررات %  60:نسبة وعلى، ت الجامعةلمتطلبا

 .النظريالدخول للجانب ( الدورين األول والياني) النهائي المتحانادخول ب العملي الجانب في الراسب للطالب يسمح ال  -4

في المبررات التي رسب فيها، وتحفظ درجاته عن أعمال السنة  عدد كان مهما الياني الدورامتحانات  بدخول للطالب يسمح  -5

رات   .الياني كاملة الدور فية التي يتحصل عليها درجالله  وترصد ؛لم  يجتازها بنجاحالتي المبر 

دراسة جميع  إعادة وعليه، المستجد الطالب معاملةمرحلة من مراحل دراسته الجامعية  أي في الراسب الطالب يعامل  -6

 .كاملة عليها تحصلي التي الدرجة له وترصد وامتحانا   دراسة، وعمليا   نظريا   فيها رسب التي الدراسية المبررات

، دون دراستها نظريا  وعمليا  فبطدخول االمتحانات النهائية ب ،بمبررات دراسيةالمنبول  بنظام السنة الدراسية لطالبيسمح ل  -7

تضت الضرورة لذلك، بناء على قويجوز استبدال هذا الشرط إذا ا، كاملةالتي يتحصل عليها ترصد له الدرجة مرة ثانية، على أن 

يشترط على الطالب إعادة دراسة ي ، وفي حالة تغيير نظام الدراسة للفصلاعتماد مجلس الكليةاقتراح من البسم العلمي المختص، و

 .المبررات التي رسب فيها نظريا  وعمليا  

 (24) مادة

 ,النظرية والعملية, النموذجية اإلجابات مع، والياني األول ينللدور النهائية االمتحانات أسئلةبرر الدراسي الم أستاذضع ي
 بدايةتاريخ  قبلا  أسبوعيتجاوز  ال موعد فيالن ظام والمراقبة   لجنةإلى  ةمغلباريف ظم في النهائية صورتها فيمطبوعة  ويبدمها

 .األول الدور اتامتحان

 (25) مادة

ممارسة أعمال الغش، أو الشروع فيه بأي ( النصفية والنهائية النظرية والعملية)يحظر على الطالب أثناء سير االمتحانات 

اصطحاب الكتب والمذكرات والملخصات وأجهزة الهواتف المحمولة واألجهزة االلكترونية األخرى التي ال  :صورة من الصور؛ ومنها

يسمح عضو هيئة التدريس أو لجان النظام المراقبة للطالب بإدخالها لباعات االمتحانات، كما يحظر عليهم كل ما من شانه اإلخالل 

 . بنظام سير االمتحانات

 (26) مادة

  له يسمح وال ؛(صفر) :درجة يعطى دراسي؛ مبرر أليفبط  األول لدورخالل ا النهائي االمتحان أداء عن الطالب تغيب إذا

 :مببول بحسب البيان التالي عذرغيابه ب كان إذا إال  ؛ فيها تغيب التيبررات الم في الياني الدورامتحانات  بدخول

ة، مع شهادة صحية تيبت والمراقبالنظام  لجنة قبل من ذلك من التأكد يتم أن على، بالمستشفى نزيال   المعني الطالب كان إذا  -1

 .ذلك

 خالل ؛ وذلك (ـ أحد األبناء ـ الزوج أو الزوجة األخوة أحد -  األم  - األب) :من الدرجة األولى الطالب أقارب أحدوفاة  -2

 .الرسمية الوفاة شهادة بموجب ذلك إثبات يتم أن على، االمتحانات فترة
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 (27) مادة

 :تحسب تبديرات درجات الطالب في المبررات الدراسية وفبا  للنسب المئوية التالية

 (.متطلبات الكلية)المقررات التخصصية والمساندة  :أوال  

 التقدير م.ر
 النسبة

 التقدير م.ر
 النسبة

 الةد األعلى الةد األدنى الةد األعلى الةد األدنى

 %54 %58 جيد جدا    -2 %111 %58 ممتاز  -1

 %54 %51 مقبول  -4 %54 %58 جيد فقط  -3

 %41أقل من ضعيف جدا    -5 %85 %41 ضعيف  -8

 

 المرتبطة بمتطلبات الجامعةالعامة المقررات  :ثانيا  

 (28) مادة

 وتعتمد ،النظام والمراقبة لجنة رئيس من عليها التوقيع بعد  لكليةعميد ا من النبل سنوات المتحانات النهائية النتائج تعتمد
عليها  التوقيع بعد لجامعةرئيس ا من (البكالوريوس) التخصصية اإلجازة على والحصول التخرج سنة المتحانات النهائية النتائج

 .عميد الكلية من عليها والتصديقلجنة النظام والمراقبة  من

 (29) مادة

 المراجعة طلبتبديم من مجموع المبررات التي رسب فيها،   ،عن  مبررين دراسيين فبط يزيد ال فيما الراسب للطالب يحق

 وعلى ؛.ميلالع والبحثالعالي  لتعليموزارة ا تضعها التيئح المنظمة للدراسة واالمتحانات والبوانين واللوا إلجراءاتوا ضوابطلل وفبا  

 المراجعة إجراء اللجنة وعلى، األقل على تدريس هيئة أعضاء ثالثة من تتكون أن على المراجعة لجان تشكيل الكليةعميد  :السيد

 ويجوز، نتائجه تعديل اللجنة على يتوجب، الطالب أدعاء ثبت وإذا ،ةلمجلس الكلي تبريرها ورفع عنه ينوب من أو الطالب بحضور

 .كتابيا  ذلك  تبرير التدريس عضو هيئة عضو مطالبة للجنة

 

 

 

 

 

 

 التقدير م.ر
 النسبة

 التقدير م.ر
 النسبة

 الةد األعلى الةد األدنى الةد األعلى الةد األدنى

 %54 %58 جيد جدا    -2 %111 %58 ممتاز  -1

 %54 %81 مقبول  -4 %54 %58 جيد فقط  -3

 %38أقل من ضعيف جدا    -5 %45 %38 ضعيف  -8
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 لثالثا صلفال

 ( 30 ) مادة

 ةكليب (في علوم التمريضلنيل درجة الـبكالوريوس ) العلوم الطبية المساعدة  قائمة المبررات الدراسية للبرنامج الدراسي
 .جامعة سـبها  ,الـتمريض

يجب على الطالب المبيد للدراسة بالكلية أن يجتاز بنجاح جميع المبررات الدراسية المشار إليها فيما بعد، وفق النسبة المئوية 

 :المحددة لكل مبرر دراسي، وذلك حسب األقسام الدراسية التالية

 

(األوىلالسنةً)ًالقسمًالعامً:ًأولاً  

UR=University Requirements .  

NR = Faculty    Requirements . 

SNR= Specialty Nursing  Requirements . 

 

 

 

عدد  عدد الساعات

 الوحدات

 المقررات الدراسية
م. ر رمز المقرر  

 المسمى باللغة العربية المسمى باللغة اإلنجليزية النظرية العملية

54 - 2 Arabic Language اللغة العربية UR101 1 

54 - 2 English Language 1 1 نجليزيةاإللغة ال  UR102 2 

125 2 2 Computer Science مبادئ الةاسوب UR103 3 

125 2 2 Microbiology اإلحياء الدقيقة علم  NR101 4 

125 2 2 Medical Parasitology  طبيةالعلم الطفليات  NR102 5 

125 2 2 Anatomy علم التشريح NR103 6 

125 2 2 Physiology علم وظاحئف األعضاء NR104 7 

125 2 2 Histology علم األنسجة NR105 8 

125 2 2 Biochemistry كيمياء الةيويةال  NR106 9 

321 6 4 Fundamentals of  Nursing سس التمريضأ  SR101 10 

 المجموع 22 20 1344
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ً(الثانيةًسنةًال)ًًلقسمًالعاماً:ثانياًا

 

 

 

 

UR=University Requirements . 
NR = Faculty    Requirements . 
SR= Specialty Requirements . 

 

 

 

 

 

عدد  عدد الساعات

 الوحدات

رمز  المقررات الدراسية

 المقرر
 م. ر

 المسمى باللغة العربية المسمى باللغة اإلنجليزية النظرية العملية

- - 2 English Language 2 2نجليزيةاإللغة ال  UR201 1 

- - 2 Modern History of Libya تاريخ ليبيا الةديث UR202 2 

- 2 عملي   2 Pathology مراضعلم األ مبادئ  NR201 3 

- - 3 Pharmacology علم األدوية مبادئ  NR202 4 

- - 2 Therapeutic Nutrition عالجيةالية ذتغال  NR203 8 

اسبوع 

ايام (3=)  

24 
 سريري

2 Community Health Nursing  صةة المجتمعتمريض  NR204 5 

يوم(21=)5  
155 

 سريري
2 Pediatrics Nursing األطفال تمريض  SR201 5 

يوم(21=)5  
155 

 سريري
2 Child and Maternal Health Nursing لطفولةاألمومة وا تمريض  SR202 5 

يوم(31=)11  
241 

 سريري
4 General Internal Medicine Nursing العام الباطني تمريضال  SR203 5 

يوم(31=)11  
241 

 سريري
4 General Surgical Nursing ي العامالجراح التمريض  SR204 11 

38(=118)  المجموع 28 542 
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 (الثالثةسنةًال)حديثيًالولدةًًالقبالةًوقسمًً:ثالثاًا

 

 

 

UR=University Requirements .  

NR = Faculty  Requirements . 

SWR= Specialty Midwifery  Requirements. 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  عدد الساعات

 الوحدات

 المقررات الدراسية
 م. ر رمز المقرر

 المسمى باللغة العربية المسمى باللغة اإلنجليزية النظرية العملية

- - 2 English Language 3 3 نجليزيةاالغة الل     UR301 1 

- - 2 History of  Science تاريخ العلوم UR302 2 

- - 2 Statistic and Data Analysis  البياناتاإلحصاء وتةليل  UR303 3 

- - 2 Nursing Ethics المهنة ياتاخالقسلوكيات و  NR301 4 

- - 2 Communication Skills مهارات االتصال والتواصل NR302 5 

ايام(5=)2  
54 

 سريري
2 Geriatrics Nursing رعاية العجزة والمسنين NR303 6 

يوم(51=)18  
451 

 سريري
4 Obstetrics Nursing 1 1 تمريض علم الوالدة SWR301 7 

يوم(32=)5  
285 

 سريري
2 Gynecological Nursing 1  1 امراض النساءتمريض  SWR302 8 

يوم(41=)11  
321 

 سريري
2 Neonatology Nursing 1  1 امراض حديثي الوالدةتمريض  SWR303 9 

يوم(141=)38  المجموع 21 1121 
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 (السنةًالرابعة)قسمًالقبالةًوًحديثيًالولدةًًً:رابعاًا

 

 

UR=University Requirements .  

NR = Faculty  Requirements . 

SWR= Specialty Midwifery  Requirements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  عدد الساعات

 الوحدات

 المقررات الدراسية
م. ر  رمز المقرر  

 المسمى باللغة العربية المسمى باللغة اإلنجليزية النظرية العملية

- - 2 Terms and Medical Reports مصطلةات وتقارير طبية UR401 1 

- - 2 Research Methodology البحث العلمي طرق UR402 2 

- - 2 Psychiatric Nursing التمريض النفسي NR401 3 

- - 2 
Leadership and 

Management in  Nursing 
 NR402 4 التمريضالقيادة في و دارة اإل

يوم(52=)15  
855 
 سريري

4 Obstetrics Nursing  2  2 علم الوالدةتمريض SWR401 5 

يوم(25=)5  
224 

 سريري
2 Gynecological Nursing 2 2 مراض النساءتمريض أ SWR402 6 

يوم(41=)11  
321 

 سريري
2 Neonatology Nursing 2  2 مراض حديثي الوالدةأتمريض SWR403 7 

يوم(141=)38  المجموع 15 1121 
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ً(السنةًالثالثة)قسمًالتمريضًالعامًًً:خامساًا

 

 

 
UR=University Requirements .  
NR = Faculty  Requirements . 
SWR= Specialty Midwifery  Requirements. 

 

 

 

 

 

 

 عدد الساعات
عدد 

 الوحدات

 المقرر الدراسي
م. ر  رمز المقرر  

 المسمى باللغة العربية المسمى باللغة االنجليزية النظرية السريرية

- - 2 English Language 3 3  نجليزيةاإللغة ال UR301 1 

- - 2 History of  Science تاريخ العلوم UR302 2 

- - 2 Statistic and Data Analysis اإلحصاء وتةليل البيانات UR303 3 

- - 2 Nursing Ethics المهنة ياتخالقأو ياتسلوك NR301 4 

- - 2 Communication Skills  التواصلومهارات االتصال NR302 5 

ايام(5= ) 2  
54 

 سريري
2 Geriatrics Nursing المسنينرعاية العجزة و NR303 6 

يوم( 21= )8  
151 

 سريري
2 Intensive Care Nursing1 1 نعاشعناية الفاحئقة واإلال GNR301 7 

يوم( 24= )5  
152 

 سريري
2 Gynecological Nursing مراض النساءتمريض أ GNR302 8 

يوم( 24= )5  
152 

 سريري
3 Pediatrics Nursing  مراض األطفالتمريض أ GNR303 9 

يوم( 32= )5  
285 

 سريري
2 Medical Nursing  1  1التمريض الباطني GNR304 10 

يوم( 32= )5  
285 

 سريري
2 Surgical Nursing 1  1التمريض الجراحي GNR306 11 

يوم(141=)38  المجموع 23 1121 
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ً(السنةًالرابعة)قسمًالتمريضًالعامًًً:سادساًا
 

 

 

 

UR=University Requirements .  
NR = Faculty  Requirements . 
SWR= Specialty Midwifery  Requirements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  عدد الساعات

 الوحدات

 المقررات الدراسية
م. ر  رمز المقرر  

 المسمى باللغة العربية المسمى باللغة اإلنجليزية النظرية العملية

- - 2 Terms and Medical Reports مصطلةات وتقارير طبية UR401 1 

- - 2 Research Methodology البةث العلمي طرق UR402 2 

- - 2 Psychiatric nursing التمريض النفسي NR401 3 

- - 2 
Leadership and Management in 

Nursing 
 NR402 4 التمريضوالقيادة في  دارة اإل

يوم( 21= )8  
151 

 سريري
2 Intensive Care Nursing2 2 اإلنعاشالعناية الفاحئقة و GNR401 5 

يوم( 51=)18  
421 

 سريري
3 Medical Nursing 2  2التمريض الباطني GNR402 6 

 يوم( 60= )18
421 

 سريري
3 Surgical Nursing 2  2التمريض الجراحي GNR403 7 

 المجموع 15 1111 يوم( 141=)38
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 الرابع صلفال

 االمتةانات

 ( 31 ) مادة

ل إدارة الكلي ة   االمتحانات لجنةلتسيير االمتحانات النهائية واالشراف عليها تسمى  لجنةفي نهاية كل سنة أو فصل دراسي تشك ِّ

 :، وعلى االخص مايليوتنظيمها االمتحانات بسير المتعلبة األمور كافة تتولى والمراقبة

 . استالم أسئلة امتحانات الدور األول والياني، مرفبة باإلجابة النموذجية -1

 .اإلشرافيةمن اللجان  اإلجابة، واستالم كراسات األسئلة إلى لجان المالحظة أوراق تسليم -2

 .مصححينلتسليمها ل قبل اإلجابة أوراق على السرية األرقام وضع  -3

 حساب متوسط درجات كل طالب ورصدها. -4

 إعداد قوائم النتائج وقوائم الخريجين والمفصولين. -5

ممن لم  غيرهم و، أاالمتحانات سير ومراقبة ؛أعمال اإلشراف والمالحظة في التدريس هيئة بأعضاء تستعين أن وللجنة

 .في أعمال الخدمات اليومية؛ وذلك طيلة أيام فترة االمتحانات االمتحاناتيتضمنهم قرار لجنة 
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 الخامس فصلال

 التأديبية المخالفات

 (32) مادة

نصت عليه الل وائح المنظمة لضوابط سير الدراسة واالمتحانات، وقواعد  ما وفق لطالبعلى ا التأديبية لمخالفاتأحكام ا تطببا  

 . وآداب السلوك العام وفق الالئحة العامة للدراسة واالمتحانات الصادرة بالخصوص

 السادس الفصل

 ختامية أحكام

 ( 33 ) مادة

 التأديبواالمتحانات و الدراسة الئحة وتطبق (سبها جامعة)، التمريض بكلية الطالب جميع على الالئحة هذه حكامأ تسرى

 .الالئحة هذه في نص بها يرد لم التي اإلحكام فيم، 2515لسنة  (501) رقمالصادرة من وزارة التعليم والبحث العلمي 

 (34) مادة

 .حةالئاله هد من يتجزأ الا  جزء تعتبرمجلس الكلية  من المعتمدة التوضيحية والمذكرات التنظيمية البرارات

 (35) مادة

، ومن بين ذلك إضافة والغاء المبررات والضرورة حسب ما تبتضيه الحاجةدوريا ،  تحديث الخطة الدراسية لجميع السنواتيتم 

 .ى، أو تغيير نظام الدراسة من العام الدراسي إلى النظام الفصلي، أو استحداث أقسام علمية أخرالدراسية

 (36) مادة

 منومعتمدا  من مجالس األقسام العلمية،  مبترحا   يكن لم ما باطال   تعديل فيهاكل  برعتوي ،ةالالئح هذه في تغيير بأي يعتد ال

 .، ومجلس الجامعة، إال  إذا كانت قوانين وقرارات ولوائح جديدة صادرة من الجهات الرسمية اإلشرافية العلياكليةمجلس ال

   ا رقمسبه رئيس جامعة  وذلك بناء على قرار السيد .م51/51/2519: تاريخيعمل بهذا الالئحة من تاريخ اعتمادها في (          )

  .م2519/   /     : الصادر بتاريخ

 

 انتهى

 

 ........................................................  :يعتمد      

 .رحئيس جامعة سبها                
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