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 الساعاث الوعتودة رقن الوادة اسن الوادة

 3 0801701 أسس النظرياث التوريضيت وتطبيقاتها

 وصف الوادة
ٔببنتبنٙ سٛكٌٕ ػهٗ . تٓذف ْذِ انًبدة انٗ تشٔٚذ انطهبت ببنًٓبراث انتحهٛهٛت انالسيت نتمٛٛى يفبْٛى َٔظزٚبث ػهًٛت فٙ انتًزٚض

انطبنب تحهٛم انُظزٚبث انتًزٚضٛت، َٔمذْب بشكم يُٓجٙ، ببالضبفت انٗ دراست يذٖ ايكبَٛت تطبٛمٓب فٙ انًجبالث انؼًهٛت 

 .ٔانتؼهًٛٛت ٔ انبحج انؼهًٙ
 

 الساعاث الوعتودة رقن الوادة اسن الوادة

 3 0801702 طرق البحث العلوي في التوريض

 وصف الوادة
ٔ . ٚذرص انطهبت فٙ ْذا انًسبق انًببدٖء انؼبيت نهبحج انؼهًٙ بشمّٛ انكًٙ ٔانُٕػٙ ٔأًْٛت تطبٛمًٓب ضًٍ أطز ػهًٛت ٔأخاللٛت

ألٌ ْذا انًسبق ٚزكش بشكم رئٛسٙ ػهٗ انبحج انؼهًٙ انكًٙ، فسٛكٌٕ ػهٗ انطهبت يؼزفت انخطٕاث انتفصٛهٛت نٓذا انُٕع يٍ 

أٚضب سٛؼًم انطهبت ػهٗ كتببت يشبرٚغ بحخٛت ضًٍ . األبحبث ببالضبفت انٗ تؼهى انطزٚمت انؼهًٛت فٙ َمذ االبحبث انًُشٕرة

  .اْتًبيتٓى انؼهًٛت
 

 الساعاث الوعتودة رقن الوادة اسن الوادة

 3 0801703 نظري- 1اإلدارة والقيادة في التوريض 

 وصف الوادة
. صًى ْذا انًسبق نُٛؼزف طهبت انذراسبث انؼهٛب ببنًببدٖء انزئٛسٛت ٔانًٓبراث انالسيت فٙ يجبل االدارة ٔانمٛبدة فٙ انتًزٚض

ٔٚمذو انًسبق َظزة شًٕنٛت ػهٗ انًصطهحبث ٔانُظزٚبث انخبصت بًجبل االدارة، حٛج ٚزكش ػهٗ انٕظبئف االدارٚت 

 .ٔاستزاتٛجٛبتٓب، انسهٕكٛبث االدارٚت، ادارة االلسبو، ٔتمذٚى رػبٚت صحٛت بجٕدة ػبنٛت ٔبتكهفت يذرٔست
 

 الساعاث الوعتودة رقن الوادة اسن الوادة

 2 0801704 عولي- 1اإلدارة والقيادة في التوريض 

 وصف الوادة
ٔٚكتسب انطهبت . ٚأتٙ ْذا انًسبق نٛؼطٙ طهبت انًبجستٛز فزصت دراست ٔتحهٛم دٔر انًذٚز انتًزٚضٙ فٙ االَظًت انصحٛت انحبنٛت

ٔٚزكش انًسبق ػهٗ أًْٛت تطٕٚز انًٓبراث االدارٚت . فٙ ْذا انًسبق يٓبراث سزٚزٚت ٔػًهٛت يتًبشٛت يغ انشك انُظز٘ نهًبدة

 .ٔانمٛبدٚت انالسيت نضًبٌ رػبٚت صحٛت بجٕدة ػبنٛت ٔضًٍ بٛئت ايُت

 

 

 

 
 



 الساعاث الوعتودة رقن الوادة اسن الوادة

 3 0801705 هعالجت وتحليل البياناث احصائيا

 وصف الوادة
حٛج ٚذرص انطهبت تطبٛمبث ػذٚذة نكٛفٛت تحهٛم . ٚشٔد ْذا انًسبق طهبت انًبجستٛز ببنًٓبراث انالسيت نهتؼبيم يغ انبٛبَبث انكًٛت

انبٛبَبث احصبئٛب نالبحبث انتًزٚضٛت، كًب ٚتذربٌٕ ػهٗ انًٓبراث االحصبئٛت انالسيت نالجببت ػٍ انسؤال انؼهًٙ انًمتزٌ ببحج 

ٔٚتٕلغ يغ َٓبٚت انًسبق أٌ . SPSS))ٔنتحمٛك ْذا األيز، سٛؼًم انطهبت ػهٗ استخذاو بزيجٛبث احصبئٛت يتخصصت كبزَبيج . يب

 .ٚتًكٍ انطهبت يٍ دراست انفزضٛبث ٔتحهٛهٓب ٔ تفسٛز انُتبئج االحصبئٛت انخبصت بٓب
 

 الساعاث الوعتودة رقن الوادة اسن الوادة

 3 0801706 نظري- 2اإلدارة والقيادة في التوريض 

 وصف الوادة
. صًى ْذا انًسبق نُٛؼزف طهبت انذراسبث انؼهٛب ببنًببدٖء انزئٛسٛت ٔانًٓبراث انالسيت فٙ يجبل االدارة ٔانمٛبدة فٙ انتًزٚض

ٔٚزكش ْذا انًسبق ػهٗ يٕاضٛغ ػذٚذة يخم ادارة انتغٛٛز، ٔتمٛٛى األداء نهًٕظفٍٛ ٔانًًزضٍٛ، ٔتٕحٛك اجزاءاث رػبٚت 

 .انًزضٗ، فضال ػٍ انتطزق انٗ يجبل انًؼهٕيبتٛت فٙ انتًزٚض
 

 الساعاث الوعتودة رقن الوادة اسن الوادة

 2 0801707 عولي- 2اإلدارة والقيادة في التوريض 

 وصف الوادة
ٔٚكتسب انطهبت . ٚأتٙ ْذا انًسبق نٛؼطٙ طهبت انًبجستٛز فزصت دراست ٔتحهٛم دٔر انًذٚز انتًزٚضٙ فٙ االَظًت انصحٛت انحبنٛت

ٔٚزكش انًسبق ػهٗ انجبَب انتطبٛمٙ نًٕاضٛغ يتؼذدة . فٙ ْذا انًسبق يٓبراث سزٚزٚت ٔػًهٛت يتًبشٛت يغ انشك انُظز٘ نهًبدة

 . يُٓب تمٛٛى أداء انًٕظفٍٛ، ٔانٕصف انٕظٛفٙ، ٔادراة انتغٛز، ببالضبفت انٗ ادارة انجٕدة
 

 


