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-programme aims: 

The aim of this programme is to: graduate competent  professional nurses, expert nurse 
practitioners and change agents who can participate in a variety of health care delivery system 
and in shaping health policy in the era of globalization and free market independently and in 
collaboration with other members of the health team within ethical legal and professional 
standards and contribute for the improvement of health and wellness of the community 
focusing on the utilization of theory and research as a basis for practice. 
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 المعرفة والفهم :  2/1

2/1. Knowledge and Understanding 

A1-Identify the basic knowledge related to the care of the individual with different diagnosis at 
different age cycles  

A2-Determine the patients' needs with different body systems alterations in different setting. 

A3- Determine factors affecting patient's health progress  

A4- Explain the benefits of different health teaching strategies in relation to patients' 
characteristics 

A5- Describe the scope of different health problems and needs of different age group.  

A6- Determine the managerial and leadership skills needed at different health care setting.   

A7- Recognize the different psychosocial needs and problems of different age group.    

A8- Identify the researchable phenomena in clinical setting. 

A9- Explain the nurses duties from the medico-legal aspects in different clinical setting. 

A10-Explain the basic and advanced of the professional nurse in different clinical setting.  

A11- discuss nursing process steps for different health care problems and needs in relation to 
different clinical settings. 

 

 

2\2. Intellectual  skills   

B1-assess findings to detect patient' problems and needs. 
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B2- Justifies different nursing intervention for patients with different body systems alterations. 

B3-Defferntiate between the different health teaching strategies according to patient's needs.  

B4-Develop competent nursing practices to ensure optimal patient outcomes.   

B5- Utilize ethical principles in clinical practices, planning, organizing & implementing head 
nurse role.  

B6- Interpret the nursing practices according patient's needs. 

B7-Develop critical thinking and judgment as important nursing skills in nursing practice. 

B8-Utilize nursing process in the delivery of health care according the specific health problems 
of patients. 

B9- Develop nursing care plan based on competence evidence based practices.  

B10-Design, plan and implement a relevant nursing care for different type of patients based on 
theories, nursing process and learning instruction.  

 المهارات :  2/3

 مهارات مهنية وعملية :  2/3/1

  C. Professional and practical skills: 

C1- Employee the basic nursing skills for individuals and community in health and illness in 
different clinical setting. 

C2- Conduct the nursing process in dealing with patients in different age groups with different 
body systems alterations. 

C3- Practice the role of health educator in different clinical setting.  

C4- Figure the role of nurse manager and leader in different clinical settings.  
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C5- Formulate nursing diagnosis and intervention through clinical thinking. 

C6- Implement the appropriate nursing care modalities in the clinical settings. 

C7- Construct psychological and educational plan according to patient culture. 

C8- Use competent evidence in order to solve problems related to management of patient 
care.  

C9- Synthesize different scientific research proposal.  

C10- Apply concept of ethical and legal aspect in different clinical setting. 

d. General and transferable skills  

d1- Use effective communication skills to interact with individuals, families and communities 
to promote  health. 

D2- Utilize the managerial skills in clinical settings. 

D3-Follow the ethical principles in applying nursing care. 

D4-Work collaboratively with members of the health care team and with other professionals 
and groups in a community health setting. 

D5-Use IT in applying searches and works in nursing practice. 

D6-Function as a self directed learner who assumes responsibility for continued personal and 
professional growth. 

D7- Critical thinking abilities. 

D8-Aplly basic principles of health education and counseling. 

D9-Demonstrate commitment& accountability to health care consumers and to nursing 
profession. 



 

 

 

بين الجامعات المصرية رائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

 .واالقليمية والعالمية

العداد كوادر تمريضيه  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  التمريضرسالة كلية 
    وتلبية إحتياجات المجتمع.البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطوير

                                                                                                                
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مرحلة إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

D10-Assume a leadership role in the provision and coordination of health care 

D11-Assume present and emerging roles of nursing practice to meet the health care needs of a 
changing society.    

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  .2
3.Academic standards: 

3.a.External  references for standards (Benchmarks): 

 -NLNAC(national League for Nursing Accrediting commission) 

- National Academic Reference Standards  (NARS). 

3.b.Comparison of Provision to External References: 

In process of application.- 

.2002-المعاييرالقومية األكاديمية المرجعية 3/1  

.العالمات المرجعية : 4  

-National Academic Reference Standards (NARS) 

 .هيكل ومكونات البرنامج : 5

 Four academic years. +one internship yearأ. مدة البرنامج : 

 ..........................................................برنامج :هيكل الب 

 إجمالى عدد الساعات /عدد الوحدات/ األسبوع :  -

            نظرى          عملى     اجمالى     الزامى     انتقالى    اختيارى                       

 تدريب أثناء سنة االمتياز.شااااهر  12باالضااااافة الااااى 

4-Program duration: four academic years 
112  265 414  
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+one year internship. 

Program structure for clinical training: 

Practical   Field Training: 

 No.143hrs/wk               (5=53.96) 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : 

Program duration:  

First year:  

Attendance rate of the student in each course of this program either nursing or non-
nursing should not be less than 75% to apply for the final exam 

 In case of absence in any course more than 25%: not allowed for the student to 
attend the final exam, based on the request of the academic department 
responsible for this course and consider the student failed in it. 

  For student(s) who has absence rate more than 25% of the total working days and 
he/she apply an acceptable excuse for inability to admit to the final exam of any 
studied course: he/she has the right to attain his/her degree in this course after 
studying them and attending the acceptable rate and passing her exams in the next 
semester or the next academic year. 

 For student(s) who did not get the acceptable minimum score for success (passing) 
in the clinical sessions and other extra working activities of the teaching courses. 
So, he/she is needed to restudy the theoretical and clinical content of these courses 
and passing the exam in the next academic year. 

 عد تقييم الملتحقين بالبرنامج : طرق وقوا

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

 Oral and final rotation written exams المعلومات والمفاهيم 
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ى مرحلة إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

 واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 Case studies 

 Assignments  

 library research 

 Projects  

 portfolios 

 Clinica exams 

الذهنيةالمهارات   

 Clinical and practical exams. 

 OSCE 

 Presentation (mother health classes, seminars). 

 Evaluation of the students using evaluation 
sheets and check lists. 

 المهارات المهنية 

     

 Written assignments 

 project production  

 Student portfolio 

 observation of the students for: 
o Team work. 
o Communication skills. 

  والتواصلالمهارات العامــــــة 

 Student's commitment in attending clinical 
areas. 

 Student's commitment for patients. 

 Student's satisfaction as measured by 
questionnaires and/or interviews.  

 Observation using checklists to measure 
student's competencies of communication 
skills. 

 Observation of student's commitment in 
following ethical and legal responsibilities   

 اإلتجاهات
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 العينة الوسيلة القائم بالتقويم
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 واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

   Questionnaires 1- طالب 

 Open meetings with 
the faculty 
administration board. 

Students  

Student union 

الخريجون -2   Questionnaires 

 Meetings  
 

Graduates employed in 
governmental and 
nongovernmental hospitals 
and health care delivery 
units. 

اصحاب العمل -3    Questionnaires 

 During the faculty 
council. 

Physicians 

Hospital directors  

Head nurses                   

مقيم خارجى أو ممتحن خارجى  -4   Written reports 
according to the 
templates of national 
authorities for quality 
assurance and 
accreditation. 

  Oral feedback.   

 

طرق أخرى  -5  Internal auditing   
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