
ساعة (16)

اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الدراسي ا�ول  مجموع الساعات الكلي للفصل:

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

ساعة (15)

ساعة

اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الدراسي الثاني  مجموع الساعات الكلي للفصل:

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

إظهار المبادئ والقيم المهنية في الرعاية الصحية وا�جتماعية

التثقيف الصحي

علم التشريح ووظائف ا�عضاء من أجل الصحة واعتاللها

اللغة ا�نجليزية

(12) 

اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الدراسي الصيفي  مجموع الساعات الكلي للفصل:

دعم رحلة الفرد من خالل الرعاية الصحية واالجتماعية المتكاملة

القانون والسياسة والممارسة ا�خالقية في الرعاية الصحية

اللغة ا�نجليزية

Study Skills

Career Readiness

علم ا�حياء الدقيقة 

التغذية التطبيقية

المواطنة ا�يجابية ومهارات الحياة

اللغة ا�نجليزية

Beginner 

Elementary

Pre-intermediate

Intermediate 

اللغة العــربيــــــــة

مهارات الحاسوب

English

(99)(3)

(99)

(99)

 يعفى الطـــــالب من تسجيـــــل

 المـــواد التــــالية في حال اجتـاز

امتحــــان المستــوى في بدايــة

الفصـل الدراسي ا�ول: 

 تحــــديد مستويـــــــات اللغـــــة

 ا�نجليــــزيـــــة التي يــــدرسهـــا

الطالـب تحدد حسب إمتحــــان

  مستويـــات اللغـة ا�نجليزيــــة

The English Levels

ساعات

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات

ساعات

(3)

(3)

الخطة االسترشادية لبرنامج الدبلوم الدولي  
(      ) 

(      ) 

مجموع ساعات التخصص الكلي:

ساعة معـتمــــدة

ساعة استدراكية 
”تحدد حسب مستوى الطالب” 
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 الفصل
األول

السنة ا�ولى

 الفصل
الثاني

السنة ا�ولى

الفصل
الصيفي

السنة ا�ولى

الفصل
الصيفي

السنة الثانية

عدد الساعات

عدد الساعات

عدد الساعات

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعات استدراكي (6)

ساعات استدراكي (6)

ساعات استدراكي (6)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعة (18) 

اسم المادة

السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي ا�ول  مجموع الساعات الكلي للفصل:

التعرف على احتياجات ا�شخاص الذين يعانون من ظروف صحية طويلة ا�مد
وتلبية احتياجاتهم

مبادئ وأسس الممارسة التمريضية

تمريض رعاية البالغيين

ممارسة الرعاية الصحية الفعالة باستخدام الرياضيات

اللغة ا�نجليزية

الفصل
األول

السنة الثانية

عدد الساعات

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات استدراكي (6)

ساعة (18) 

اسم المادة

السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي الثاني  مجموع الساعات الكلي للفصل:

أساسيات الممارسة القائمة على ا�دلة والبراهين (مشروع)

مناهج عاكسة في تطبيق الممارسة التمريضية المتمحورة حول الفرد

ا�بتكار والتطوير من خالل البحث ا�جرائي

علم ا�دوية وادارتها

ممارسة الرعاية الصحية مع ا�طفال واليافعين

تمريض الصحة ا�نجابية

الفصل
الثــاني

السنة الثانية عدد الساعات

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعات معتمدة(3)

ساعة (13)

اسم المادة

السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي الصيفي  مجموع الساعات الكلي للفصل:

 التدريب الميداني

ريادة ا�عمال

توفير الرعاية الخارجية والمجتمعية

تمريض الصحة النفسية والعقلية

تخصص التمريض المشارك والرعاية الصحية
Nursing and Healthcare Assistant

ساعتان معتمدتان(2)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

(9)(18)(21)

(9)(18)(21)

-(9)(12)

 الفصل
الدراسي

ى
عل

ا�
د 

ح
ال

يج
خر

لل

ى
عل

ا�
د 

ح
ال

ى
دن

ا�
د 

ح
ال

 عدد السـاعــات المعتمدة التي
 يستطيــــع الطــالب تسجيلهــا

خالل الفصل

الفصـــــــل ا�ول

الفصــل الثـــاني

الفصل الصيفي



نبذة عن تخصص التمريض المشارك والرعاية الصحية

مجــــــــاالت العمـــــــــــل

التجسيــــــر للجــامعات
يمكــن للطالــب التجســير علــى تخصــص التمريــض بجميــع فروعهــا داخــل ا�ردن وخارجــه طالمــا أنهــى جميــع متطلبــات الدراســة حســب 

التعليمــات الصــادرة مــن التعليــم العالــي، وحصــل علــى شــهادة بيرســون (تعتمــد الســاعات المعادلــة علــى التخصــص المجســر لــه 

والجامعه التي يتقدم لها الطالب)

ممرض مشارك في المستشفيات

ممرض مشارك في العيادات

ممرض مشارك في  المراكز الصحية

ممرض مشارك في المدارس

ممرض مشارك في دور العناية بالمسنين

ممرض مشارك في مراكز العناية بذوي ا�حتياجات الخاصة

ُيفـصل الطالب المستجد في الفصل ا�ول له إذا حصل على معدل تراكمي أقل من %50

ُيـفصل الطالب بعد الفصل الدراسي ا�ول له إذا حصل على معدل تراكمي أقل من %55

ال يسمح للطالب بالتخرج من الكلية إذا حصل على معدل تراكمي أقل من %60

إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر مقبول (15%) من الساعات يحرم ويعطي صفر الجامعة %35

تعليمــــــات الدراســـــــة

تعليمات البرنــــــــــامج الدولي

يتم اختيار طريقة تقديم متطلبات البرنامج الدولي سواًء باللغة العربية أو اللغة ا�نجليزيــــــة 

 فــي حــال تــم تقديــم متطلبــات البرنامــج الدولــي باللغــة العربيــة أو اللغــة ا�نجليزيــة ســيتم اضافــة ســطر واحــد علــي الشهــــادة 
للمتقدمين باللغة العربية أن التقييم كان بلغة أخرى غير اللغة ا�نجليزية دون التأثير على معايير وجودة الشهادة أواالعتماد أوالتجسير

 جميــع المــواد المعطــاة واالمتحانــات الرســمية فــي كليــة لومينــوس الجامعيــة ســتكون باللغــة ا�نجليزيــة ســواء تــم تقديــم مهــام او 
 متطلبات البرنامج الدولي باللغة العربية او اللغة ا�نجليزية

 تقييــم واجــب المــادة                          يعتمــد علــى نظــام تقييــم بالرمــوز هــي:                                                             ويجــب علــى الطالــب أنهــاء 
  متطلبات               على ا�قل للنجاح بالمـــــــــادة

على الطالب النجاح بالمستويات الخمسة للغة االنجليزية المعتمدة في كلية لومينوس الجامعية

(Assignment)
(Pass)

(P: Pass, M: Merit, D: Distinction) 

الخطة االسترشادية لبرنامج الدبلوم الدولي  
(      ) 

(      ) 

مجموع ساعات التخصص الكلي:

ساعة معـتمــــدة

ساعة استدراكية 
”تحدد حسب مستوى الطالب” 
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@ltucjo@ltuc.jo @ltuc.jo

يهــدف التخصــص الــى إعــداد مســاعدين تمريــض مؤهليــن لتقديــم الرعايــة التمريضيــة فــي جميــع أقســام المستشــفيات والمراكــز الصحيــة، 

فــي كافــة التخصصــات التمريضيــة مثــل تمريــض البالغييــن، ا�طفــال، النســائية والتوليــد، تمريــض الصحــة النفســية وتمريــض صحــة 

المجتمع. يحصل الخريج على شهادة بريطانية معتمدة لدى التعليم العالي مما يمكنه من إكمال دراسته داخل ا�ردن وخارجه

تخصص التمريض المشارك والرعاية الصحية
Nursing and Healthcare Assistant


