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 خطخ انتذسيت انعًهٗ ٔانتطجيمٗ ٔانًيذاَٗ

 يمذيخ:

٠ورىيرؼ١ٍُ اٌزّو٠غ ػٍٟ اٌز١ّي فٟ األكاء إٌّٟٙ اٌمبئُ ػٍٟ عٛكح اٌجواِظ ٚاٌّقوعبد 

ٌنا . ٚاٌؼ١ٍّخ اٌالىِخ ٌّٕٙخ اٌزّو٠غ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّٛػٛػٗ ٚاٌزٟ رٙلف ئٌٟ اوزَبة اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙٗ

اِلاك اٌّؼٍِٛبد ٚفّٙٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ٠ٚقزض ثٕظوٜ اٌلهاٍخ اٌٝ شم١ٓ ال ٠ّىٓ فظٍّٙب : اٌشك اٌرٕمَُ 

   .لبئّب ػٍٝ ِبرُ رؼٍّٗ ٔظو٠ب ٚبوزَبة اٌّٙبهاد ث ٠ٚقزض ٚاٌشك اٌؼٍّٝ ٚاٌزطج١مٝ

 الكليه:رؤيه سؤيّ 

 كلٌة رائده فً تقدٌم البرامج المتمٌزه فً التمرٌض بٌن الجامعات المصرٌة واالقلٌمٌة والعالمٌة.

 رساله الكليه:

تقدٌم سلسله متصله من البرامج التعلٌمٌه الممٌزة العداد كوادر تمرٌضٌه مؤهلة لمتطلبات سوق 

               ع.العمل وتسهم فى تطوٌر البحث العلمً وتلبٌة إحتٌاجات المجتم

 (2121 -2112األْذاف االصتشاتيجيخ نكهيخ انتًشيض )

تأهٌل الكلٌة لالعتماد األكادٌمً طبقا لمتطلبات الهٌئة القومٌة  األول: الهدف االستراتيجي -1

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد.
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العمل محلٌاً زٌادة القدرة التنافسٌة للطالب طبقا الحتٌاجات سوق  الثاني: الهدف االستراتيجي -2

 وإقلٌمٌاً وعالمٌاً.

 توفٌر بٌئة تعلٌمٌة داعمة لالبتكار واالبداع الثالث: الهدف االستراتيجي -3

تطوٌر المخرجات البحثٌة الحالٌة لتتوافق مع احتٌاجات المجتمع  الرابع: الهدف االستراتيجي -4

 المحلى ومتطلبات العولمة.

 دمة المجتمع وتنمٌة البٌئةتطوٌر خطط وبرامج خ الخامس: الهدف االستراتيجي -5

 التنمٌة المستدامة ألعضاء هٌئة التدرٌس السادس:  الهدف االستراتيجي -6

كفاءة الجهاز اإلداري لتفعٌل دوره فى إدارة عملٌات  تطوٌر السابع: الهدف االستراتيجي -7

 التنمٌة.

 اكتضبة انًٓبساد انتًشيضيخ:-

  رله٠ت ٚرأ١ً٘ اٌطالة ػٍٟ وبفخ أٛاع اٌّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ ٌغ١ّغ اٌزقظ١ظبد ٠ٚزُ مٌه

ػٓ ؽو٠ك ِؾبوبح اٌٛالغ ثبٍزقلاَ ِب رؾز٠ٛٗ اٌّؼبًِ  ِٓ ِٛك٠الد ّٚٔبمط ٚاعٙيح رَزقلَ 

 فٟ رله٠ت اٌطالة 

 رله٠ت اٌطالة فٟ ِقزٍف اٌفوق اٌلها١ٍخ ألوزَبة اٌّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ ٚاٌزله٠ت ػ١ٍٙب 

ؽٛي ِلح اٌلهاٍخ ثبٌّإٍَخ ٚرله٠ت اٌطالة ثبٌفولخ االٌٟٚ ؽ١ش ٠ىْٛ ٌُٙ إٌظ١ت االوجو 
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ِٓ اٌَبػبد اٌؼ١ٍّخ كافً ِؼبًِ اٌّٙبهاد فجً ِّبهٍزٙب ِجبشوحً ػٍٟ اٌّوػٟ كافً 

 .اٌّإٍَبد اٌظؾ١خ 

  غوً اٌم١ُ ٚاٌّجبكب ٚاالفالل١بد اٌالىِخ ٌّّبهٍخ اٌّٙبَ اٌزّو٠ؼ١خ. 

 يُٓجيخ ٔضع خطخ انتذسيت انعًهٗ ٔانتطجيمٗ ٔانًيذاَٗ:

  الاقسام العلميت بالكليت لعقد اجخماع خاص بوطع الخطت.جم مخاطبت 

 جم مناقشت كافت املخطلباث واملسدنداث الالسمت العداد الخطت 

  جم فحص جقزيز الخدقيق الداخلى الذى جم اجزائت مللف معيار الخدريس والخعلم وفحص حعليقاث

 دريب امليدانى.الخاصت بمؤشز الخ

 فحص جقاريز املزاجعت التى جم اجزائها من مزكش طمان الجودة 

 فحص اسخطالعاث رأى الطالب 

 فحص شكاوى الطالب التى لها عالقت بالخدريب العملى 

 جصميم الخطت من خالل لجنت معيار الخدريس والخعلم 

 عزض الخطت على كافت الاقسام العلميت للمزاجعت واجزاء الخعديالث 

 اد الخطت بمجلس الكليتاعخم 

  نشز الخطت باالقسام العلميت الدراجها مجالس الاقسام وجفعيلها وجحديث مسدنداث ملف

 ثائق الداعمت للخطبيق.الخدريب العملى بالقسم وموافاه وحدة طمان الجودة باالدلت والو 
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 أٔال: انتذسيت ثًعبيم انًٓبساد انتًشيضيخ

  -َظبو ٔ اجشاءاد انعًم ثًعبيم انًٓبساد انتًشيضيخ:

    lanning phaseP  أال: يشحهخ انتخطيظ

  رٛاعل افظبئٟ / فٕٟ / َِئٛي ِؼًّ / ِلهة ٌّٕبلشخ فطخ اٌؼًّ اٌقبطٗ ثبٌزله٠ت

 اٌّؼٍّٟ ٌٍطالة لجً ثلا٠خ ٚاصٕبء اٌفظً اٌلهاٍٟ 

 ُعلٚاي اٌزله٠ت اٌّؼٍّٟ رظ١ّ 

  ِٚغب١ِغ اٌطالة لجً ثلا٠خ اٌفظً اٌلهاٍٝ.اػلاك ث١بْ ثأٍّبء 

 اٌَّبؽخ ٚ اٌّمبػل ٌؼلك  –اٌز٠ٛٙخ  –االػبءح  –األعٙيح –األكٚاد  ٚوفبءح  اٌزأول ِٓ وفب٠خ

 .ٚػًّ اٌالىَ ِٓ ط١بٔٗ ٚاٍزىّبي اٌّزطٍجبد اٌطالة

 اٌيٜ اٌقبص ثبٌزله٠ت اٌّؼٍّٝ ٌٍطالة ٚ اٌّلهث١ٓ ٚ اٌف١١ٕٓ ٚ األفظبئ١١ٓ ٚ ٠ىْٛ  رؾل٠ل

 رجؼب ٌٕظبَ اٌّإٍَخ

 رؾل٠ل اؽز١بعبد اٌزله٠ت اٍجٛػ١ب أٚ فالي االٍجٛع 

 ٍّٝرفزؼ اٌّؼبًِ ؽَت علاٚي اٌزله٠ت اٌّؼ 

 ٠زُ اٌزقط١ؾ ٌٍَبػبد اٌّؼ١ٍّخ اٌّفزٛؽخ open lab hours 

  ٍّٝرؾل٠ش ِؾزٜٛ اٌزله٠ت اٌؼclinical procedures book 

 ٍّٝرقط١ؾ اٍزوار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ثبٌزله٠ت اٌؼ 

 رقط١ؾ لبئّخ اٌزى١ٍفبد ٚاٌّشوٚػبد اٌقبطخ ثبٌطالة 

 Seminars 

 Prsentations 
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 Roleplay 

 Case studies 

 pre/post clinical conference 

 Video critique 

 Simulation-Redemonstration 

 ُٚرم١١ُ فبػ١ٍخ اٌزله٠ت   رقط١ؾ ؽوق ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ٛ 

  صحيفخ اسشبداد نهطالة ٔ تشًم اآلتٗ:إعذاد 

 ًّػلَ رٕبٚي اٌّأوٛالد كافً اٌّؼ 

 ًّغٍك اٌّؾّٛي اصٕبء اٌزٛاعل كافً اٌّؼ 

  اٌزياَ اٌٙلٚء ٚ ػلَ اؽلاس ػغ١ظ 

 ًّ٠ّٕغ كفٛي ؽمبئت أٚ ِالثٌ كافً اٌّؼ 

 ْ٠ّٕغ أفن اعٙيح ٚ اكٚاد اٌّؼبًِ ثلْٚ أم 

 ٚاد ٚ االعٙيح ثؼٕب٠خ ٚ ؽنهكاٍزقلاَ اال 

 وً اٍزقلاَ رون اٌّؼًّ ٚ االكٚاد ِورجخ ٚ ٔظ١فخ ثؼل 

 ًّاالثالؽ ػٓ ؽلٚس أٜ رٍف أٚ فملاْ فٝ االكٚاد ٚ االعٙيح اٌّٛعٛكح فٝ اٌّؼ 

 ًِّّٕٛع اٌزلف١ٓ كافً اٌّؼ 

 اهرلاء اٌيٜ اٌّقظض ٌٍطالة ؽجمب ٌٍٛائؼ اٌّإٍَخ 

  ِٓ رطج١ك ١ٍبٍخ ِىبفؾخ اٌؼلٜٚ(. فٝ اٌظٕبك٠ك اٌقبطخ ثٙب اٌّّٙالداٌزقٍض( 
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  ِشبهوخ اٌطالة فٝ رؾؼ١و االكٚاد ٚ اهعبػٙب ٚػل٘ب ٚ رور١جٙب ٚ اٌزله٠ت ػٍٝ اٌؾفبظ

 ػٍٝ إٌظبَ ٚ ٍالِخ االعٙيح ٚ اٌّٛك٠الد 

    phase Implementation  انتُفيز: يشحهخ ثبَيب

 

 الكتًبل انعًم عهٗ تًُيخ انًٓبساد انًعًهيخ الثذ يٍ تٕافش انًمٕيبد اآلتيخ:

  الكاء اٌؼٍّٝا ػٍٝ االشواف 

  اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌَّبػلح ٌالكاء كافً ِؼبًِ ِٙبهاد اٌزّو٠غ 

 االششاف:

 ٌؼٍّٝ ِٓ لجً اػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٠ّزُ االشواف ػٍٝ اكاء اٌطالة كافً اٌزله٠ت ا

ِٚؼب١ُٔٚٙ ونٌه ٠زُ رم١َُ اٌطالة اٌٝ ِغّٛػبد لجً ثلء اٌلهاٍخ ٚوً ِغّٛػخ رزجغ ػؼٛ 

 ِٓ اػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ ٚاٌّشوف١ٓ 

  انٕصبئم انتعهيًيخ انًضبعذح نألداء داخم يعبيم يٓبساد انتًشيض

 عٙبى  -اعٙيح ؽبٍت اٌٝ–ح ِضً شبشبد اٌؼوع رزٛافوثبٌى١ٍخ اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌَّبػل

ِٓ اعً َِبػلح اٌّلهة ٌزٛػ١ؼ اٌّٙبهح ٍجٛهح مو١خ  – Data Showػوع ث١بٔبد 

 اٌزّو٠ؼ١خ 

 ٔتُمضى انًعبيم انٗ َٕعيٍ:

  يعبيم انًٓبساد األصبصيخ 

 يعبيم انًٓبساد انًتخصصخ  
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 يعبيم انًٓبساد األصبصيخ  :أٔال

  ٜٛفٝ ر١ّٕخ اٌّٙبهاد األٍب١ٍخ ٌلٜ اٌطالة ٚفٝ ٘نٖ اٌّؼبًِ ٚ٘نٖ اٌّؼبًِ ماد أ١ّ٘خ لظ

رزبػ اٌفوطخ ٌغوً اٌم١ُ ٚاٌّجبكٜء ٚأفالل١بد إٌّٙخ ٚونٌه اٌؾفبظ ػٍٝ اٌّظٙو اٌّالئُ 

  .ٌٍّٕٙخ ٚاإلٌزياَ ٚاٌّٛاظجخ

  ٠زُ األكاء اٌؼٍّٝ ٌٍّٙبهاد االٍب١ٍخ  كافً ٘نٖ اٌّؼبًِ ٌطالة اٌفولخ االٌٚٝ اٚ ٌّواعؼزٙب

ة اٌفوق االفوٜ   ٚ٘نٖ اٌّؼبًِ ِغٙيح ِٚؼلح ثأُ٘ االعٙيح ٚاٌّٛك٠الد اٌّؾبو١خ ٌطال

بهٍخ االٍب١ٍخ ؽزٝ ٠زّىٓ اٌطالة ِٓ ئوزَبة  اٌّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ االٍب١ٍخ ٌٍّٛالغ ٌٍّ

 .ِّٚبهٍزٙب ٚمٌه لجً رطج١مٙب ػٍٝ اٌّوػٝ

 د انتًشيضانًٓبساد انعًهيخ انًكتضجخ أثُبء اآلداء انعًهٗ فٗ يعبيم أصبصيب

Hand washing, wearing disposable and sterile gloves, gowning, wearing 

mask, Body mechanics, Bed making, positioning, exercises application, 

Vital signs, Injection, Administration of medication, hygienic care, first aids,  

Heat &Cold Application, Health Assessment.  
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 تحتٕٖ يعبيم انًٓبساد االصبصيخ عهٗ يٕديالد ٔ اجٓزح ٔ ادٔاد يثم:

 : انًٕديالد ٔ انًُبرج 

  ِٝٛك٠الد ِزؼلكح األغواع ٌٍزله٠ت ػٍٝ رمل٠ُ اٌؼٕب٠خ اٌزّو٠ؼ١خ اٌشبٍِخ ٌٍّوػ- 

ِٛك٠الد ِٛك٠الد امهع ٌٍزله٠ت ػٍٝ اٌؾمٓ اٌٛه٠لٜ ٚ  -ِٛك٠الد ٌم١بً اٌؼالِبد اٌؾ٠ٛ١خ 

  ِٛك٠الد ٌٍغ١به ػٍٝ اٌغوٚػ اٌّقزٍفخ –ِٛك٠الد لوػ اٌفواُ -ٌٍؾمٓ اٌؼؼٍٝ 

  : االجٓزح 

  ٝعٙبى رؼم١ُ االكٚاد -ٍّبػخ ؽج١ت –ٔٝ روِِٛزو اٌىزوٚ –عٙبى ػغؾ كَ ثبٌَبػخ/ ىئجم 

 .اٌغواؽ١خ

  : االدٔاد ٔ االالد 

  ِمض  –عفذ شو٠بٔٝ  –عفذ ِٕبٌٚخ  –ػوثبد غ١به ِقزٍفخ االؽغبَ  –شبوُٛ أػظبة

 .ٍٚبكاد  –ِالءاد  –أٍوح  –لوثخ صٍظ  –لوثخ ِبء ٍبفٓ  –ؽجٝ 

 ًتخصصخ: يعبيم انًٓبساد انثبَيب

 ٚ ٘ٝ ِؼبًِ اٌّٙبهاد اٌّزقظظخ فٝ ِقزٍف اٌزقظظبد اٌزّو٠ؼ١خ 

  ِٝؼًّ اٌزّو٠غ اٌجبؽٕٝ ٚ اٌغواؽ 

  ِؼًّ اٌؼٕب٠خ اٌؾوعخ ٚ اٌطٛاهٜءOSCE Lab 
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  ًّاِواع إٌَبء ٚ اٌز١ٌٛلرّو٠غ ِؼ 

  ِؼًّ رّو٠غ األؽفبي 

  -يعبيم انتًشيض انجبطُٗ ٔانجشاحٗ :

 اٌّؼبًِ ٌزله٠ت اٌطالة ػٍٝ اٌّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ فٝ اٌزّو٠غ اٌجبؽٕٝ ٖ رَزقلَ ٘ن

  .ػظبَ(-ث١ٌٛخَِبٌه -ٚاٌغواؽٝ ٚفوٚػّٙب ِضً  )ِـ ٚأػظبة

 اآلداء انعًهٗ فٗ يعبيم انتًشيض انجبطُٗ ٔ انجشاحٗانًٓبساد انعًهيخ انًكتضجخ أثُبء 

      Dressing technique - applying and removing sutures –injections –care  of  

burned patient – tractions application – insertion and removal female and 

male urinary catheterization – tests of cranial nerves and reflexes – care of 

different types of  wound and injures –electro cardiogram gram  –blood 

transfusions .     

  انًٕديالد -1

ِٛك٠الد  - ٚ فىٙب ِٛك٠الد ٌٍزله٠ت ػٍٝ ػًّ غ١به ػٍٝ اٌغوٚػ ثأٔٛاػٙب ٚونٌه ػًّ اٌغوى

ِٛك٠الد ٌٍزله٠ت ػٍٝ روو١ت اٌمَبؽو   -ِزؼلكح األغواع ٌٍزله٠ت ػٍٝ وبفخ اٌّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ

ث١ٌٛٗ ِٛك٠ً روو١ت لَطوح  -اٌج١ٌٛٗ ٌٍنوو  ِٛك٠ً للَ ٌؼًّ ٚفه  -ِٛك٠ً ؽمٓ رؾذ اٌغٍل  -ٌالٔضٝ  

١٘بوً ػظ١ّٗ ٌّواعؼخ ا١ٌٙىً اٌزشو٠ؾٝ ٌٍغَُ  –ِٛك٠الد رشو٠ؾ١خ  -اٌغوى   
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  االجٓزح -2

  ٜرٛهُ فؾض  -عٙبى غ١ًَ وٍٜٛ  -عٙبى ٌم١بً ػغؾ اٌلَ اٌىزوٚٔٝ  -اٌفوْ اٌؾواه

 روِِٛزو اٌىزوٚٔٝ ٌالمْ - ٚىْ اٌغَُ ًبٌم١ِ١ياْ  -ػ١ٓ 

  -األدٔاد ٔاآلالد ٔانتجٓيزاد: -3

  عفذ رشو٠ؼ  -أبء عفذ ِٕبٌٚخ اٍزبٌٍٔ -ٍوا٠و  فبٌٚو  -ٍو٠و وشف  -ووٍٝ ٔمً ِو٠غ

 -اؽٛاع و٠ٍٛخ –عفٓ –ػٍت رؼم١ُ ثبؽغبَ ِقزٍفخ –اٌغ١به ثّقزٍف االؽغبَ ػوثبد -

  . آالد رَزقلَ فٝ اٌغ١به ٚاٌزؼم١ُ -آالد ِٕبٌٚخ -ِمظبد 

 2 .يعبيم تًشيض انعُبيخ انحشجخ ٔانطٕاسٖء  

    ٝاٌؾبالد اٌؾوعخ ٚ اٌؼٕب٠خ  فٝ ٘نا اٌّؼًّ ٠زُ رله٠ت اٌطالة ػٍٝ و١ف١خ اٌؼٕب٠خ ثّوػ

 .ٍّظبث١ٓ ٚ فبللٜ اٌٛػٌٝاٌطبهئخ 

  ٔ انًٓبساد انعهًيخ انًكتضجخ أثُبء اآلداء انعًهٗ فٗ يعبيم تًشيض انعُبيخ انحشجخ

 انطٕاسٖء

 Airway management ( oral , Nasal , Tracheostomy , End tracheal Care of 

unconscious, Gavage feeding, Gastric lavage, Arterial blood gases, 

Central venous pressure, Suctioning, Fluid resuscitation,  

Cardiopulmonary resuscitation, First aid, Nutritional assessment, 
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Monitoring, Inhalation therapy, Defibrillation& Cardio version, Applying 

pulse oximeter, management and care of patient on : mechanical 

ventilation, feeding pump , infusion pump, monitor.    

  -انًٕديالد ٔ انًُبرج : -1

ػوٍٚخ وبٍِخ  –ِٛك٠ً ٍّبع اطٛاد اٌمٍت ٚ اٌوئخ  –ِٛك٠ً ك١ِخ وبٍِخ ٌإلٔؼبُ اٌمٍجٝ اٌوئٜٛ -

 –ِٛك٠ً ٌٍزله٠ت ػٍٝ ؽبالد االفزٕبق  –ثٙب َِبٌه ٘ٛائ١خ رظٍؼ ٌالٔؼبُ اٌمٍجٝ اٌوئٜٛ االٌٚٝ 

ِٛك٠ً ٌم١بً اٌؼغؾ  –ِٛك٠ً هأً ٚ هلجخ ثٙب شك ؽٕغوٜ  –ّٔٛمط مهاع ٌَؾت ػ١ٕخ شو٠ب١ٔخ 

ِٛك٠ً ؽفً ٌإلٔؼبُ اٌمٍجٝ. –اٌٛه٠لٜ اٌّوويٜ    

  االجٓزح : -2

عٙبى ١ِٔٛزٛه.  –عٙبى هٍُ لٍت اٚرِٛبر١ه  –عٙبى رشف١ؾ  –عٙبى اٍزٕشبق –روٌٚٝ ؽٛاهٜء   

  -األدٔاد ٔاآلالد ٔانتجٓيزاد: -3

رٛهُ  –ِٕظبه ؽٕغوٜ  –أبث١ت لظجخ ٘ٛائ١خ(  –أف١خ   -ِّواد ٘ٛائ١خ ) ف١ّخ  –روٌٚٝ  –ٍو٠و

 أِجٛثبط ٌٍزٕفٌ اٌوئٜٛ.  –فؾض لبع ػ١ٓ 
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  -:األطفبل ٔ حذيثٗ انٕالدِيعبيم تًشيض . 3

ٚ ثؾل٠ضٝ اٌٛالكح ِٓ ٍٓ ٠َٛ اٌٝ ٍٓ ٍٕخ فٝ ٘نا اٌّؼًّ ٠زُ رله٠ت اٌطالة ػٍٝ و١ف١خ اٌؼٕب٠خ    

  ونٌه رله٠ت اٌطالة ػٍٝ اٌؼٕب٠خ ثبالؽفبي ِٓ ٍٓ ٍٕخ ٚ ؽزٝ ػشو ٍٕٛاد .

 انًٓبساد انعًهيخ انًكتضجخ أثُبء اآلداء انعًهٗ فٗ يعبيم تًشيض األطفبل ٔ حذيثٗ انٕالدِ:

    Assessment of newborn, Immediate care of newborn, Neonatal 

Resuscitation, Suctioning, Oxygen therapy, Physical examination, Cord 

Care, Baby bathing, Colostomy care, Gavage feeding, Bottle feeding, 

Intravenous therapy, Care of incubator and Care of phototherapy.  

  -انًٕديالد ٔ انًُبرج : -1

 –ّٔٛمط هأً ؽفً ثٗ أٚهكح اٌوأً  –ِٛك٠ً ٌٍؾمٓ اٌؼؼٍٝ  –ِٛك٠ً ِؾبوبح ٌوػب٠خ اٌطفً    

 ّٔٛمط ؽفً ٌٍزله٠ت ػٍٝ اإلٔؼبُ اٌوئٜٛ.

  االجٓزح : -2

عٙبى  –عٙبى رؾب١ًٌ اٌَىو ثبٌلَ  –ؽؼبٔخ أؽفبي ثبٌزواث١يح  –ؾب١ًٌ ِؼقخ ِ –١ِياْ أؽفبي    

  ئٍزٕشبق
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  -يزاد:األدٔاد ٔاآلالد ٔانتجٓ -3

ٍو٠و  -أِظبي ػٍجخ صالعخ –اٍطٛأخ اوَغ١ٓ ثّٕظُ ٚ ِوؽت  –ؽٍخ ثجوٚٔبد  –ؽبًِ ِؾب١ًٌ    

لَبؽو شفبؽ  –أٚػ١خ ٌٍؼٕب٠خ اٌغَّب١ٔخ ثبألؽفبي  –او١َغ١ٓ  –ِبٍىبد  –اد ءِال –أؽفبي ثغٛأت 

 أٔبث١ت ِؼلح. –

  -:انُضبء ٔ انتٕنيذيعبيم تًشيض . 4

اٌؼٕب٠خ ثب١ٌَلح اٌؾبًِ ) ِٓ ثلا٠خ اٌؾًّ ٚ ؽزٝ ِوؽٍخ ِب فٝ ٘نا اٌّؼًّ ٠زُ رله٠ت اٌطالة ػٍٝ    

  ثؼل اٌٛالكح( ونٌه اٌوػب٠خ اٌزٝ رملَ فٝ ؽبالد اِواع إٌَبء.

 انُضبء ٔ انتٕنيذ :تًشيض انًٓبساد انعهًيخ انًكتضجخ أثُبء اآلداء انعًهٗ فٗ يعبيم 

    Abdominal palpitation during pregnancy, Vaginal examination, Perineal 

care, Placenta examination, Immediate care of newborn, Cord care, Fundal 

examination during postpartum, Insertion of intra-uterine device, Fundal 

assessment during labor, vaginal suppository & Vaginal irrigation 

  -انًٕديالد ٔ انًُبرج : -1

 -اٌّش١ّخّٔٛمط فؾض  –ِٛك٠ً ِؾبوبٖ ٌٍٛالكح اٌطج١ؼ١خ  –ِٛك٠ً ١ِٔٛزٛه ٌٍغ١ٕٓ ٚ رطٛه اٌٛالكح 

ّٔٛمط فؾض –ّٔٛمط هؽُ  –ِٛك٠ً ٌغ١ٕٓ ثؼل اٌٛالكح ِجبشوح  –ِٛك٠الد رٛػؼ ِواؽً اٌٛالكح 

 اٌضلٜ
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  االجٓزح : -2

عٙبى ٍّغ ٔجغ ع١ٕٓ  –ٍّبػخ ٔجغ ع١ٕٓ –١ِياْ اؽفبي ا١ٌىزوٚٔٝ  –ػغؾ كَ ىئجمٝ عٙبى  -

  عٙبى شفؾ ؽل٠ضٝ اٌٛالكح –عٙبى ا١ٌىزوٚٔٝ ٌم١بً َٔجخ اٌَىو ثبٌلَ  –ا١ٌىزوٚٔٝ 

  -األدٔاد ٔاآلالد ٔانتجٓيزاد: -3

 عبىة ػٕك هؽُ .  –ِٕظبه ِٙجٍٝ -

    phase Evaluation انتمٕيى: يشحهخ ثبنثب

 ٔليبس فبعهيخ انتذسيتطشق انًتبثعخ ٔانتمييى انًضتًش

  انمبئى ثبنتمييى:

   اٌّلهةInstructor Evaluation  

 َٗاٌطبٌت ٌٕفSelf Evaluation         

 ٍٗاٌطبٌت ٌي١ِPeer To Peer Evaluation 

 ييى:مطشق انت

 Pre/post Clinical conference 

 Simmulation (low-moderate- high fidelity simulators  

 Role play 
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 OSCE 

 Project evaluation 

 Portfolio evaluation 

  ادٔاد انتمييى:

 Check List 

ِٓ ػلَ   Nursing Actionٚ٘ٝ رش١و اٌٝ فؼً اٌطبٌت ٍٍٛن ِؼ١ٓ ) اٌّٙبهح اٌزّو٠ؼ١خ( 

 (Absence or Presence) فؼٍٗ ٘نا اٌٍَٛن 

 Rating Scale 

-4-3-2-1ؽ١ش ٠زُ اٌؾىُ ػٍٝ ِّبهٍخ اٌطبٌت ثوِي وّٝ ِضً ) Check List ٚ٘ٝ ِزطٛهح ػٓ 

5  ) 

 (  ( A- B- C- D- Fاٚ ثوِي ٚطفٝ ِضً 

 Rubric  

 ٠descriptors forزُ ثٙب رؾل٠ل رٛط١ف ٌَّز٠ٛبد االكاء rating scaleٚ٘ٝ اكاح ِطٛهح ػٓ 

evely level of performance 
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 Logbook 

 ٠ٛػؼ ػلك ِواد رٕف١ن اٌطبٌت ٌٍّٙبهح اٌزّو٠ؼ١خ ِٚلٜ رملِٗ فٝ رٕف١ن٘ب  

 clinical procedures evaluationكيفيخ انتمٕيى نهًٓبساد ٔاالجشاءاد انتًشيضيخ 

 .٠مَٛ ِلهة اٌّؼًّ ثزطج١ك اٌّٙبهح اٌزّو٠ؼ١خ اِبَ اٌطبٌت 

   ٓ٠مَٛ اٌّلهة ثّالؽظخ اكاء اٌطبٌت اصٕبء رطج١مٗ ٌٍّٙبهح اٌزّو٠ؼ١خ ٠ٚمَٛ ثزل٠ٚ

اٌقبطخ ثبٌّٙبهح اٌزّو٠ؼ١خ اٌّؼطبح  Rating Scaleاٚ   Check Listاٌّالؽظبد  ثـ

 ٚمٌه ٌزؾل٠ل َِزٜٛ اكاء اٌطبٌت ٠ٚزُ رىواه مٌه ٌجبلٝ ؽالة اٌّغّٛػخ.

 ة ثاػطبء االهشبكاد اٌالىِخ ٚاػطبء اٌطبٌت ػٕل ٚعٛك ػؼف فٝ اكاء اٌطبٌت ٠مَٛ اٌّله

 اٌفوطخ إلػبكح رٕف١ن اٌّٙبهح اٌزّو٠ؼ١خ ٚمٌه ؽزٝ ٠زمٓ اٌطبٌت رطج١مٙب.

   َٗ٠زُ ئربؽخ اٌفوطخ ٌٍطبٌت ١ٌمَٛ ثزم١١ُ ٔف (Self Evaluation)  ٌٍٖزؼوف ػٍٝ افطبء

 (Peer To Peer Evaluation)اصٕبء رطج١مٗ ٌٍّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ  اٚ رم١١ُ اٌطبٌت ٌي١ٍِٗ 

ٌٍزؼوف ػٍٝ افطبءٖ اصٕبء رطج١مٗ ٌٍّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ ثؼل أكاء اٌّٙبهح ِّب ٠ز١ؼ ٌٗ ارمبْ 

 . Leadership Abilityاٌّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ ٚثش ٚر١ّٕخ اٌملهاد اٌم١بك٠خ ٌلٜ اٌطالة 

 ٌّٙبهاد ٚفٝ ٔٙب٠خ اٌلٚهح اٌزله٠ج١خ ثبٌّؼًّ ٠مَٛ اٌّلهة ثبٌزم١١ُ إٌٙبئٝ ٌٍطبٌت ػٍٝ ا

ٚٚػؼٙب فٝ اٌظٛهح إٌٙبئ١خ  Clinical Rotationاٌزّو٠ؼ١خ اٌقبطخ ثٙنٖ اٌلٚهح 

  ٌىً ؽبٌت.  ٠Evaluation sheetـ
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 :٠زُ مٌه ػٓ ؽو٠ك تمييى فبعهيخ انتذسيت انًعًهٗ:

 اٌواٜ اٌجٕٛك اٌزب١ٌخ عاٍزطالع هاٜ اٌطبٌت فٝ اكاء ػؼٛ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٠ٚزٕبٚي اٍزطال( 1 

 ٌتأكد من تجهٌز المعمل / القاعة قبل بداٌة الحصة المعملٌة 

 ٌلتزم بموعد بداٌة ونهاٌة الدروس العملٌة

 ٌحرص على التواصل الفعال مع الطالب

 ٌشرح المادة العلمٌة بوضوح

 ٌدٌر الوقت بكفاءة لتنمٌة المهارات والمعارف المطلوبة للطابة 

 ٌتابع الطالب  أثناء التدرٌب العملى

 ٌعالج السلوكٌات الغٌر مناسبة من قبل الطالب بأسلوب مالئم

 ٌستخدم الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة فى شرح الدروس العملٌة / التمارٌن

 ٌساعد الطالب على تنمٌة مواهبهم وقدراتهم

 ٌساعد الطالب المتعثرٌن فى التدرٌبات العملٌة / التمارٌن

 رات الطالب و االجابة علٌهاٌتٌح الفرصة لسماع أسئلة واستفسا

 ٌقٌم أعمال الطالب وٌساعدهم فلى  تصحٌح اخطاءهم

 ٌهتم بعمل امتحانات دورٌة خاصة بأعمال السنة

 ٌتعاون مع زمالءه أثناء الدروس العملٌة

 ٌشجع الطالب المتمٌزٌن و المبدعٌن 

 ٌوجه الطالب الستخدام المكتبة واإلنترنت

 المناسبات واألنشطة الطالبٌةٌشارك الطالب فى بعض 

 عموما ٌتسم أداءه بأنه متمٌز 
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 ( افن رغن٠خ هاعؼخ ِٓ اٌطالة ػٓ ِلٜ أزفبػُٙ ِٓ اٌزله٠ت اٌؼ2ٍّٝ

 ( ارقبم االعواءاد اٌزظؾ١ؾ١خ ٔؾٛ اٜ شىٜٛ روك ِٓ اٌطالة رقض اٌزله٠ت اٌؼ3ٍّٝ

 األداء االكلينيكى داخل المؤسسات الصحية و المجتمعية: ثبَيب

رطج١ك اٌّٙبهاد اٌّىزَجخ ٚ ٠ظجؼ اٌطبٌت  لبكها ػٍٝ رمل٠ُ اٌقلِخ اٌزّو٠ؼ١خ ثؼل انٓذف:  

اْ ثزؼٍّٙب ٚ اوزَبثٙب كافً ِؼبًِ اٌّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ رزبػ ٌٗ فوطخ اٌّّبهٍخ ٚ اٌزطج١ك 

االٌى١ٕ١ٍىٝ ٌٙنٖ اٌّٙبهاد فبهط ٔطبق اٌى١ٍخ ٚ ثأهع اٌٛالغ ِٓ فالي اٌّإٍَبد اٌظؾ١خ ٚ 

ؼ١خ ؽزٝ ٠زَٕٝ ٌٍطبٌت وَو ؽبعي اٌمٍك ِٓ رطج١ك اٌؼٕب٠خ اٌزّو٠ؼ١خ ػٍٝ اٌّوػٝ ٚ اٌّغزّ

٠ٙلف اٌجؤبِظ اٌزله٠جٟ ٌٍطالة ئٌٝ ر١ّٕخ ٚرط٠ٛو وّب َِزمجٍٝ اٌقلِخ ٚ ِٓ صُ ٠زمٓ االكاء . 

ٚاٌؼ١ٍّخ ٌل٠ُٙ ٚاٌزٟ ٠غت أْ ٠زّزغ ثٙب اٌقو٠ظ ٚرؼزّل ثظٛهح أٍب١ٍخ  اٌزّو٠ؼ١خ اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ

اٌطبٌت ٠ٚزُ رله٠ت . ِٚواوي اٌوػب٠خ اٌظؾ١خ ٚ اٌي٠بهاد إٌّي١ٌخ ػٍٝ اٌزله٠ت ثبٌَّزشف١بد

 كهعخ اٌجىبٌٛه٠ًٛ. ػٍٝ اٌشوٚؽ اٌؼوٚه٠خ ٌؾظٛي اٌطبٌت وأؽلاٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ 

اٌّواوي اٌظؾ١خ  –ِواوي االِِٛٗ ٚ اٌطفٌٛخ  –زشف١بد ٚ ِٓ أِضٍخ اٌّإٍَبد اٌظؾ١خ: اٌَّ

 اٌّقزٍفخ وّووي اٌزأ١ً٘ ٚ اٌؼالط اٌطج١ؼٝ.

 اٌشووبد.  –اٌّظبٔغ  –اٌّلاهً –اِب اٌّإٍَبد اٌّغزّؼ١خ : كٚه ا١ٌَّٕٓ 

 انًضتشفيبد

فالي رؼطٝ إٌّبؿ  اٌّالئُ ٌٍزطج١ك االو١ٕ١ٍىٝ ؽ١ش رز١ؼ ٌٍطبٌت ِّبهٍخ اٌزؼبًِ ِغ اٌّوػٝ ِٓ 

رطج١ك اٌّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ فٝ ِقزٍف فوٚع اٌزّو٠غ ؽ١ش ٠زُ رٛى٠غ اٌطالة ػٍٝ اٌَّزشف١بد 
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ثغلٚي ىِٕٝ ٌمؼبء كٚهح رله٠ج١خ ػ١ٍّخ صُ رجبكي االِبوٓ فٝ وً َِزشفٝ ٚ ٠ىْٛ مٌه رؾذ اشواف 

 ٚ رٛع١ٗ ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚ ِؼب١ُٔٚٙ.

    Planning phaseأال: يشحهخ انتخطيظ  

 

 اِبوٓ اٌزله٠ت اٌزطج١مٝ ٚا١ٌّلأٝ ٚرٛى٠غ ِغّٛػبد اٌطالة 

  كٚهح رله٠ج١خ اٌقبطخ ثىً ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ clinical rotation 

 اٌّٛػٛػبد اٌزٝ ٠زُ رله٠َٙب 

  اٌزى١ٍفبد لبئّخassigments-portfolios - projects  ُاٌقبطخ ثبٌطالة ٚاٌزم٠ٛ

  اٌقبص ثٙب

  اٌّقبؽجبد ٚاٌّٛافمبد اٌو١ٍّخ ٌزله٠ت اٌطالة 

 رؾم١ك  -رٛػ١ؼ اما رُ فزؼ اِبوٓ رله٠ت عل٠لح ِٚجوهاد مٌه )ى٠بكح ػلك اٌطالة

ثٕبءا  -ثٕبءا ػٍٝ ِمزوؽبد فجواء ثبٌزقظض -رط٠ٛو اٌزله٠ت–ِقوعبد رؼٍُ َِزٙلفخ 

 ػٍٝ اؽز١بعبد اٌّغزّغ(.

   ثبَيب: يشحهخ انتُفيزImplementation phase    

 

 االشواف .1

٠زُ االشواف ػٍٝ االكاء االو١ٕ١ٍىٝ ٌٍطالة فٝ اٌَّزشف١بد ِٓ لجً أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚ  

 ِؼب١ُٔٚٙ ٚ ِشوفٝ اٌزّو٠غ.
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كم لضى عهًي نألششاف عهٗ عًهيخ انتذسيت ٔتكٌٕ نّ انًٓبو  فْٗيئخ تذسيش  يمٕو اعضبء

 انتبنيخ:

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ  خؽجمب ٌؼلك اٌَبػبد اٌّؼٍٕخ فٟ اٌالئؾ ِزبثؼخ رٕف١ن اٌزله٠ت فٟ اٌزٛل١زبد اٌّؾلكح

 ِٚطجمخ فٝ اٌغلٚي اٌلهاٍٝ

 ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ِٓ اػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ  ٌزله٠ت اٌطالة ػٍٝ اٌّٙبهاد ِٚؼبٚٔخ  ِزبثؼخ

اصٕبء  ِٓ ِؼبٟٚٔ اػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌٌطالة ٚأزظبَ اٌزله٠ت ٚاٍزالَ رمبه٠و اٌزّو٠ؼ١خ 

 اٌّٛػٛػخ. اٌؼ١ٍّخ ٌٍّٕبمطاٌطالة ؽجمب رله٠ت 

 ًإٌّبٍجخ ٌؼّبْ وفبءح  ٚاٌَّزٍيِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاألعٙيح اٌزله٠ج١خ اٌزأول ِٓ رٛافو اٌٍٛبئ

 اٌزله٠ت.

 لجً ثلا٠خ اٌلٚهح اٌزله٠ج١خ clinical rotation  ٠زُ رؼو٠ف اٌطبٌت كافً وً كٚهح ِٓ كٚهاد

 اٌزله٠ت االو١ٕ١ٍىٝ كافً اٌَّزشفٝ ػٍٝ :

o  .أ٘لاف اٌلٚهح اٌزله٠ج١خ ٚ و١ف١خ رؾم١مٙب 

o  ٝاٌٍٛائؼ اٌزٝ رؾىُ ِىبْ اٌزله٠ت االٌى١ٕ١ٍى 

o   ػلك اال٠بَ اٌؼ١ٍّخ ٚ ػلك اٌَبػبد اٌزٝ ٠زُ رم١١ُ اٌطبٌت ػ١ٍٙب ونٌه ٠زُ شوػ اٌجٕٛك

ٌٍطالة ٚ رؾلك كهعبد  Evaluation sheet)اٌّشزٍّخ ػ١ٍٙب اٍزّبهح رم١١ُ االكاء ) 

 اٌزم١١ُ ٚ ؽولٗ رجؼب ٌىً ِإٍَخ ٚ ٌٛائؾٙب.

 عٍ طشيك:  Self learningيمٕو يذسة انعًهٗ ثتشجيع انطبنت عهٗ انتعهى انزاتٗ 

 البحث فى المراجع و الكتب 

 البحث عن طرٌق شبكة المعلومات 
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  استخدامCD التعلٌمٌة 

فٝ ؽبٌخ ٚعٛك ػؼف فٝ األكاء ٌلٜ اٜ ؽبٌت ٠مَٛ اٌّلهة ثبربؽخ اٌفوطخ الػبكح اكاء اٌّٙبهح 

)كػُ  ٠مَٛ ِلهة اٌؼٍّٝ ثبػبكح رم١١ُ اٌطبٌتصُ اٌزّو٠ؼ١خ فٝ ٍبػبد اٌزله٠ت اٌّؼٍّٝ اٌّفزٛػ 

 . peer learningاٌطالة اٌّزؼضو٠ٓ( وّب ٠ّىٓ االٍزؼبٔخ ثبٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ٌزله٠ت االلواْ 

  ثبنثب: يشحهخ انتمٕيىEvaluation phase    

 

 ٔظبَ اٌزم١١ُ كافً اٌَّزشفٝ

أصٕبء ػوع ؽبالد ّلهة ثّالؽظخ أكاء اٌطبٌت اصٕبء رطج١مٗ ٌٍّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ ٚ ا٠ٌمَٛ  -1

 ونٌه ٠زُ رم١١ُ ِٙبهاد وزبثخ اٌزمبه٠و ٚاٌزٛص١ك  case presentationsاٌّوػٝ 

اٌقبطخ ثبٌّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ اٌّؼطبٖ  Checklistثزل٠ٚٓ ٘نٖ اٌّالؽظبد ثـ  ّلهةاٌ ٠مَٛ -2

 ٚ مٌه ٌزؾل٠ل َِزٜٛ اكاء اٌطبٌت.

ػٕل ٚعٛك ػؼف فٝ أكاء اٌطبٌت ٠مَٛ اٌّلهة ثبػطبء االهشبكاد اٌالىِخ ٚ اػطبء   -3

 اٌطبٌت اٌفوطخ إلػبكح رٕف١ن اٌّٙبهح اٌزّو٠ؼ١خ ٚ مٌه ؽزٝ ٠زمٓ اٌطبٌت رطج١مٙب.

( ٌٍزؼوف ػٍٝ افطبءٖ Self Evaluationئربؽخ اٌفوطخ ٌٍطبٌت ١ٌمَٛ ثزم١١ُ ٔفَٗ )  ٠زُ  -4

( Peer to peer evaluationاصٕبء رطج١مٗ ٌٍّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ اٚ رم١١ُ اٌطبٌت ى١ٍِٗ ) 

 Leaderِّب ٠ز١ؼ ٌٗ ارمبْ اٌّٙبهح اٌزّو٠ؼ١خ ٚ ثش ٚ ر١ّٕخ اٌملهاد اٌم١بك٠خ ٌلٜ اٌطالة 

ship Ability. 
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Example of self evaluation: 

 
 Never  Sometimes  Frequent

Did you prepare your 

 assignment?

   

Did you read in advance 

 of assignment?

   

Did you participate in 

 class discussion?

   

 

 ٠ؾزبط ِلهة اٌؼٍّٝ اٌٝ رٛص١ك ِالؽظبرٗ ػٓ اكاء اٌطبٌت ٚ مٌه ػٓ ؽو٠ك :   -5

1- Check List  

2- Rating Scale  

3- Critical Incidents 

It is similar to anecdotal record in recording the observation of student 

performance, but it differs in that critical incident analyze the behavior in 

terms if it is negative influence on the outcomes if activity or completion 

of activity. 
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4- Anecdotal Records  

Is objective record of an observed behavior or activity in relation to 

specific clinical objective .It indicates behavior development for 

individual student  .recorded as it occurs without express the 

interpretation of the incident. 

  َ٠زُ رغ١ّغ ٔمبؽ رم١١ُ االكاء االو١ٕ١ٍىٝ ٌٍطبٌت ٌٍّٙبهاد اٌزّو٠ؼ١خ اٌّقزٍفخ فٝ طٛهح اهلب

 . Evaluation sheetٌزٛػغ فٝ اٌشىً إٌٙبئٝ ثبٍزّبهح اٌزم١١ُ 

  هاعؼخ ٌٍطالة ػٓ َِزٜٛ اكائُٙ )اؽالػُٙ ػٍٝ ٔزبئظ اٍزّبهح اٌزم١١ُ(.٠زُ اػطبء رغن٠خ 

 انًٕاعيذ انًمشسح نتمييى انطالة 

  .رؼمل اِزؾبٔبد اٌلٚهح اٌزله٠ج١خ ٌىً لَُ فٝ ٔٙب٠خ اٜ كٚهح رله٠ج١خ 

 .ِٓ٠ؼمل ئِزؾبْ ٔظف اٌزوَ اٌلهاٍٝ ٌىً لَُ ِٓ االٍجٛع اٌَبثغ اٌٝ االٍجٛع اٌضب 

   ٌٝ٠ؼمل اِزؾبْ ٔظف ٚ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌلهاٍٝ ثؼل أزٙبء اٌلهاٍخ ِٓ االٍجٛع اٌقبٌِ ا

  االٍجٛع اٌَبكً ػشو ِٓ اٌلهاٍخ

 تمييى فبعهيخ انتذسيت

  ٓفالي اٍزطالع هاٜ  اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ اٌقلِخ ػٓ اكاء اٌطالة اٌّزلهث١ ِٓ 
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 يشاكز سعبيخ االيٕيخ ٔانطفٕنخ

 انتذسيت:

 ي ٠مَٛ اٌطبٌت ثزمل٠ُ اٌقلِخ ٌفئز١ٓ ِٓ اٌّغزّغ: ِٓ فالي ٘نٖ اٌّواو •

:ِضً اٌّوأح اٌؾبًِ ٚرمل٠ُ اٌوػب٠خ فٟ ع١ّغ ِواؽً اٌؾًّ ٚاٌٛالكح ِٚب ثؼل اٌٛالكح االَ  -

 رضم١ف طؾٟ ػٓ ٍٚبئً رٕظ١ُ االٍوح فٛائل اٌوػبػخ اٌطج١ؼ١خ اٌفطبَ اٌزغن٠خ ا١ٌٍَّخ. 

ٚل١بً اٌٛىْ ٚاٌطٛي ٚاٌّمبٍبد ٠زُ رم١١ُ وبًِ ٌٍطفً ِٚشىالرٗ اٌظؾ١خ : اٌطفً  -

اٌزطؼ١ّبد  ٚرمل٠ُ اٌوػب٠خ اٌّزىبٍِخ ِضً االٔزوٚثٌٛغ١خ ٌٍطفً وّؾ١ؾ اٌواً ٚاٌظله 

 . ِٚىبفؾخ اٌؼلٜٚ ٚاالٍٙبي ٚاِواع اٌغٙبى اٌزٕفَٝاٌزغن٠خ ا١ٌٍَّخ ٚ

فبطخ ثبألَ ٚافوٞ فبطخ ثبٌطفً اصٕبء اٌزله٠ت   ٠assessment sheetَزقلَ اٌطبٌت 

 check list for infection control in family planning clinicوّب ٠َزقلَ 

 :انتمٕيى

   ٠مَٛ اٌّشوف ثىزبثخ اٌّالؽظبد فالي اٌزله٠ت ػٓ ؽو٠كfile notebooks  رٛػؼ ٟ٘ٚ

 ٠ُ ػٕب٠خ رّو٠ؼ١خ ع١ّغ ِّبهٍبد اٌطبٌت كافً اٌّووي ِٓ اػطبء رضم١ف طؾٟ أٚ رمل

  ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌزله٠ت ٠زُ رم١١ُ اٌطبٌت ثٕبء ػٍٟ اٌّالؽظبد اٌَبثمخ ػٓ ِّبهٍبد اٌطبٌت

ٚاٌزضم١ف  ٚاٌٛصبئك اٌقبطخ ثبٌزله٠ت ٚأشطخ اٌطبٌت اٌزٝ ٠َزقلِٙب فٟ رمل٠ُ اٌقلِخ 
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ِضً اٌٍٛؽبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚونٌه ٠زُ رم١١ُ اٌّٙبهاد اٌفىو٠خ ٍٍٚٛن اٌطبٌت اصٕبء اٌظؾٝ 

 اٌزله٠ت 

 ُٙ٠زُ اػطبء رغن٠خ هاعؼخ ٌٍطالة ػٓ َِزٜٛ اكائ 

 دٔس انًضُيٍ

 انتذسيت 

 اٚ اٌؼ١بكاد اٌقبهع١خ ثبٌَّزشف١بد ٠زُ رٛى٠غ ِغب١ِغ اٌطالة ػٍٟ كٚه ا١ٌَّٕٓ •

 بٌخ َِٕخ اٚ اوضو ٚرمل٠ُ اٌوػب٠خ اٌزّو٠ؼ١خ ٌٙب ٠مَٛ اٌّشوف ثزى١ٍف اٌطبٌت ثلهاٍخ ؽ •

٠مَٛ اٌطبٌت ثؼًّ رم١١ُ وبًِ ػٓ ٘نٖ اٌؾبٌخ ِٚؼوفخ اؽز١بعبرٙب اٌظؾ١خ ٚإٌف١َخ ٠َٚزقلَ  •

 nursing careفبطخ ثب١ٌَّٕٓ اصٕبء اٌزم١١ُ وّب ٠َزقلَ   assessment sheetاٌطبٌت

record فٟ رَغ١ً اٌؼٕب٠خ اٌزّو٠ؼ١خ اٌزٟ رُ رمل٠ّٙب  

 انتمٕيى: •

ٟٚ٘ رٛػؼ   ٠filed notebooksمَٛ اٌّلهة ثىزبثخ اٌّالؽظبد فالي اٌزله٠ت ػٓ ؽو٠ك  •

 ع١ّغ ِّبهٍبد اٌطبٌت كافً اٌلاه ِٓ اػطبء رضم١ف طؾٟ اٚ رمل٠ُ ػٕب٠خ رّو٠ؼ١خ
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ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌزله٠ت ٠زُ رم١١ُ اٌطبٌت ثٕبء ػٍٟ اٌّالؽظبد اٌَبثمخ ػٓ ِّبهٍبد اٌطبٌت  •

 case studyٚاٌٛصبئك اٌقبطخ ثبٌزله٠ت ونٌه ٠زُ رم١١ُ اٌّٙبهاد اٌفىو٠خ ِٓ فالي 

conference   ٍٍٚٛن اٌطبٌت اصٕبء اٌزله٠ت 

 ٠زُ اػطبء رغن٠خ هاعؼخ ٌٍطالة ػٓ َِزٜٛ اكائُٙ •

 يخانزيبساد انًُزن

 انتذسيت: 

اٌزٟ   ٚاٌو٠ف١خ اٌّٛعٛكح ثّل٠ٕخ كِٕٙٛه, ٠زُ رٛى٠غ ِغب١ِغ اٌطالة ػٍٟ إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ  •

  ٠ظؼت ٚعٛك هػب٠خ طؾ١خ ثٙب ٠ٚمَٛ اٌمبئُ ػٍٟ اإلشواف ثزٛى٠ؼُٙ ػٍٟ االٍو اٌّٛعٛكح

 ثبٌّٕطمخ )ثَٕجخ  ؽبٌت : اٍوح (

كهاٍخ ٌؾبٌخ االٍوح ِٓ ؽ١ش ػلك االفواك ٠مَٛ اٌطبٌت ثي٠بهح االٍوح ٚاٌزؼوف ػ١ٍٙب ٚػًّ  •

اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ ٚاٌظؾ١خ ٌىً فوك ٠ٚمَٛ ثزمل٠ُ اٌوػب٠خ اٌظؾ١خ ٌغ١ّغ فئبد اٌّغزّغ  –

ٚاالؽفبي ِٓ وبفخ  ِٚوػٝ االِواع اٌّيِٕخوبٌّوأح اٌؾبًِ ِٚوػٟ اٌؼغؾ ٚاٌَىو

 ػ١خ االػّبه وّب ٠مَٛ ثاػطبء اٌزضم١ف اٌظؾٟ ٌىبفخ اٌفئبد اٌظؾ١خ ٚاٌّو

 ٠َزقلَ اٌطبٌت فالي اٌي٠بهح شٕطخ اٌظؾخ ػبِخ  •

 short  ِواد ٠ٚمَٛ ثؼًّ فطخ ١ٌٍَٛ اٌزبٌٟ  4-٠3مَٛ اٌطبٌت ثي٠بهح األٍوح ؽٛاٌٟ ِٓ   •

term plan  . ٚرأ١٠ل ِب رُ ػٍّٗ فالي ٘نا ا١ٌَٛ ٚرمل٠ّٗ ٌٍّلهة 
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 انتمٕيى: •

  ٠مَٛ اٌّلهة ثىزبثخ  اٌّالؽظبد فالي اٌي٠بهاد إٌّي١ٌخ ػٓ ؽو٠كfiled notebooks 

ٟٚ٘ رٛػؼ ع١ّغ ِّبهٍبد اٌطبٌت كافً إٌّبىي ِٓ اػطبء رضم١ف طؾٟ اٌٛ رمل٠ُ ػٕب٠خ 

 رّو٠ؼ١خ 

  ٚفٟ اٌي٠بهح االف١وح ٠زُ رم١١ُ اٌطبٌت ثٕبء ػٍٟ اٌّالؽظبد اٌَبثمخ ػٓ اٌّّبهٍبد اٌطبٌت

 supervisedثبٍزقلاَ  اصٕبء اٌي٠بهادٚونٌه ٠زُ رم١١ُ اٌّٙبهاد اٌفىو٠خ ٍٍٚٛن اٌطبٌت 

visit 

 ُٙ٠زُ اػطبء رغن٠خ هاعؼخ ٌٍطالة ػٓ َِزٜٛ اكائ 

 انًذساس

 انتذسيت:

٠زُ رٛى٠غ اٌطالة ػٍٟ ِلهاً ِوؽٍزٟ االثزلائ١خ ٚاالػلاك٠خ ٠ٚمَٛ ثلفٛي اٌفظٛي  •

اٌّله١ٍخ اصٕبء اٌؾظض االؽز١بؽ١خ ٌلهاٍخ اٌّشىالد ٚاالؽز١بعبد اٌقبطخ ثزٍه 

ِضً طؾخ اٌّوا٘م١ٓ اٌفئخٚاػطبء اٌزضم١ف اٌظؾٟ إٌّبٍت ٌزٍه اٌّوؽٍخ اٌؼّو٠خ 

 اٌشقظ١خ ٚاٌزغن٠خ ٚاٌٛلب٠خ ِٓ اٌؾٛاكس. ٚاؽز١بعبد ٍٓ اٌّلهٍخ ٚإٌظبفخ

ػٕٙب شبٍِخ كهاٍخ   ٠case studyمَٛ اٌطبٌت ثأفز١به ؽبٌخ ِوػ١خ ِٓ اٌّلهٍخ ٚػًّ  •

 اٌؾبٌخ ٚاٌؼٕب٠خ اٌزّو٠ؼ١خ اٌزٟ رُ رمل٠ّٙب 
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 انتمٕيى: •

  ٠filed notebooksمَٛ اٌّلهة ثىزبثخ اٌّالؽظبد فالي اٌي٠بهاد اٌّلها١ٍخ ػٓ ؽو٠ك  •

ع١ّغ ِّبهٍبد اٌطبٌت كافً اٌّلاهً ِٓ اػطبء رضم١ف طؾٝ اٚ رمل٠ُ ٚ ٘ٝ رٛػؼ   •

ػٕب٠خ رّو٠ؼ١خ ٚ ونٌه ٠زُ رم١١ُ اٌّٙبهاد اٌفىو٠خ ٚ ٍٍٛن اٌطبٌت ٚ اٌٛصبئك اٌقبطخ 

 ثبٌزله٠ت

 ٠زُ اػطبء رغن٠خ هاعؼخ ٌٍطالة ػٓ َِزٜٛ اكائُٙ •

 انًصبَع ٔانششكبد

 انتذسيت:

٠مَٛ اٌّشوف ثزم١َُ اٌطالة اٌٟ ِغب١ِغ ؽ١ش ٠زُ رٛى٠غ وً ِغّٛػخ ٌي٠بهح شووخ أٚ  •

 ِظٕغ 

٠مَٛ اٌطالة  ثلهاٍخ اٌّإٍَخ ِٓ ؽ١ش كٚه٘ب فٟ فلِخ اٌّغزّغ اٌّشبوً اٌظؾ١خ  •

ٚاإلعزّبػ١خ اٌزٟ رٛاعٗ اٌؼب١ٍِٓ ثٙنٖ اٌشووخ اٚ اٌّظٕغ  ٚوزبثخ  رمو٠و ػٓ ٘نٖ اٌي٠بهح 

 ؼّٕب ِمزوؽبد اٌطبٌت  ٌؾً رٍه اٌّشبوً ٚرمل٠ّٗ ٌٍّلهة ِٚز

 

 

 



 

 

 

بين الجامعات رائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  سؤيخ كهيخ انتًشيض

 .المصرية واالقليمية والعالمية

العداد كوادر  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  سصبنخ كهيخ انتًشيض

وتلبية إحتياجات البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطويرتمريضيه 

      المجتمع.
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 انتمٕيى: •

  filed notebooks ٠مَٛ اٌّلهة ثىزبثخ اٌّالؽظبد فالي ٘نٖ اٌي٠بهاد  ػٓ ؽو٠ك  •

 ٚاٌزمو٠و اٌّملَ ِٓ لجً اٌطبٌت 

 ٠زُ اػطبء رغن٠خ هاعؼخ ٌٍطالة ػٓ َِزٜٛ اكائُٙ •

 شُطخ صحخ انًجتًع: •

 رؾزٜٛ ػٍٝ : •

أجٛثخ  –فبفغ ٌَبْ  –روِِٛزو  –ػٍجخ رؼم١١ُ  –١ِياْ ىٔجٛهوٝ  –وفٌٛخ  –ِو٠ٍٗ ِشّغ  •

 عفذ شو٠بٔٝ  –ٍّبػخ ؽج١ت  –ِمض ؽجٝ  –ِبٍه أبث١ت  –افزجبه 

 


