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 كشف درجات 

 

218/AMK/2010

 MUH. SAINGحممد ساينج

 

 101NS02 

103HM02 

101HM02 

101AT02  سلوك العام 

101SC02  
101EN02 

102SM02  1اللغة اإلنجليزية 

104EN01  2اللغة اإلنجليزية 

102SM02  الكمبيوتر للتمريض 

101BM02 تشريح الجسم 

108BM02  علم وظائف األعضاء 

103BM02  علم االحياء المجهري 

107BM02 علم الطفيليات 

105BM02 علم العقاقير 

104BM02 علم التغذية 

102BM02 الكيمياء الحيوية 

106BM02 علم األمراض 

109BN02 القيادة وإدارة التمريض 

105BN02 التواصل في التمريض 

108BN02 مهارة التمريض 

111BN06  مفهوم التمريض األساسي 

102BN04  1حاجة الناس األساسية 

112BN05  2حاجة الناس األساسية 

104BN02  سلوك الممرض 

106BN02  التربية الصحية 

110BN02  مقدمة البحث عن التمريض 

107BN02 توثيق التمريض 

101CN05 1 التمريض الطبي الجراحي 

102CN05 2 التمريض الطبي الجراحي 

103CN05 3 التمريض الطبي الجراحي 

104CN01 أ 4 التمريض الطبي الجراحي. 

114CN02 ب 4 التمريض الطبي الجراحي. 

105CN03 5 التمريض الطبي الجراحي 

106CN05  1األطفال تمريض 

107CN02  2تمريض األطفال 

 

 

 

 
   علي محسن سيريغارتمت الترجمة بإشراف السيد / 

 (ALI MUHSIN SIREGAR) المترجم الرسمي 

 م1627/2008الترخيص الحكومي ،  
 م 11/4/2022 

  

 

1صفحة   

 

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ini telah 

diterjemahkan oleh Ali Muhsin Siregar Penerjemah Resmi 

Tersumpah (SK.GUB.DKI. No.1627/2008). (dan tidak bertanggung jawab atas 

isi dokumen ini) 
Jakarta, 14/05/2020 

بإشراف  شهادة حسن السيرة والسلوك من الشرطة اإلندونيسية  ه  تمت ترجمة هذ

السيد / علي محسن سيريغار المترجم القانوني أو الرسمي ورقم الترخيص الحكومي 

 ( . دون أية مسؤولية عن المحتويات) –م 1627/2008، 
 م14/5/2020، جاكرتا 

 



108CN04 1 تمريض األمومة 

109CN02  2 األمومةتمريض 

112CN03  1تمريض النفس 

111CN02  2تمريض النفس 

112CN03  تمريض الطوارئ 

101CM03  1التمريض اإلجتماعي 

102CM03 2 التمريض اإلجتماعي 

103CM03 3 التمريض اإلجتماعي 

104CM03  تمريض األسرة 

105CM02 تمريض الشيخوخة   

101RS02 كتابة البحث العلمي 

 

غرفة نوم  " POST OP CA MAMMAE " " مع اضطرابات الجهاز التناسليKرعاية التمريض لألم ":   موضوع البحث

     بالمستشفى العام اإلقليمي البوانج باجي مكاسر 106غرفة رقم  2األطفال في كاميس 

 
 120:  مجموع الساعات 

 3,16:  معادل تراكمي 

 

 

 

 رئيس كلية علوم الصحة غيا مكاسر 
 التوقيع والختم الرسمي 

 ح. سوماردين مكة ، البكالوريوس ، الماجستير 

 م 2010يناير  21مكاسر ، 

 األكاديمية مساعد رئيس قسم 
 التوقيع 

 هاسنياتي أ.غ. البكالوريوس ، الماجستير 

 

 
 

 

 

 

 

Daftar Nilai ini telah diterjemahkan oleh Ali Muhsin Siregar 

Penerjemah Resmi Tersumpah (SK.GUB.DKI. No.1627/2008). (dan tidak 

bertanggung jawab atas isi dokumen ini) 
Jakarta, 11/04/2022 

بإشراف السيد / علي محسن سيريغار المترجم   كشف الدرجات  اتمت ترجمة هذ 

دون أية مسؤولية )–م  1627/2008القانوني أو الرسمي ورقم الترخيص الحكومي ، 

 ( . عن المحتويات
 م11/4/2022، جاكرتا 

 
 ALI MUHSIN SIREGAR***علي محسن سيريغار


