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 الرؤية

تتطلع كلية تمريض جامعة أسيوط للتميز والريادة في مجاالت تعليم التمريض والبحث العلمي والخدمة  

 .المجتمعية

 الرسالة

إعداد كوادر مؤهلة علمياً ومهارياً  كلية التمريض جامعة أسيوط مؤسسة حكومية تعليمية بحثية تعمل على 

ً قادرة على االبتكار والمنافسة في سوق العمل والتصدي لمشكالت المجتمع في مجاالت التمريض  ومهنيا

وذلك من خالل برامج تعليمية تستند على معايير أكاديمية معتمدة وبحث علمي يواكب متطلبات الحاضر 

الكلية بتأدية رسالتها في إطار من القيم والتقاليد الجامعية وتقوم . والمستقبل ويراعى معايير الجودة

 .المتعارف عليها

Faculty Vision 
Faculty of Nursing at Assiut University is looking forward to the excellence and 

leadership in the fields of nursing education, scientific research and community 

service 

Faculty Mission 
Faculty of Nursing at Assiut University is a governmental educational research 

institution works to prepare scientifically, practically, and professionally 

qualified cadres which are capable of innovation and competition in the labor 

market and addressing the problems of society in the fields of nursing through 

educational programs based on approved academic standards and scientific 

research that keep pace with the requirements of the present and the future and 

take into account the quality standards. The college performs its mission within 

the framework of recognized academic values and traditions. 

 للكلية االستراتيجيةاألهداف 

  األولىالغاية : -
 . المجتمع احتياجاتعلى المنافسة في سوق العمل لتلبية  ومهاريًا قادراً علميًا  خريج مؤهلإعداد 

  -: اإلستراتيجيةداف األه
 .التطوير المستمر للقدرة التعليمية لمرحلة البكالوريوس .1
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 تعزيز الدعم الطالبي واألنشطة الطالبية .2
- :الثانيةالغاية 

 .  رفع كفاءة الكلية في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي
  -: اإلستراتيجيةاألهداف 

 علياتطوير العملية التعليمية فى مرحلة الدراسات ال .1
 .خطة بحثية محدثة للكلية .2

- :الغاية الثالثة 
 .  تحسين دور الكلية في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشاركة المجتمعية 

  -:األهداف اإلستراتيجية
 .متابعة ورعاية الخريجين .1
 .المشاركة المجتمعية فيتعزيز دور الكلية  .2

- :الغاية الرابعة
 .   للكلية تحسين وتطوير القدرة المؤسسية

  -:األهداف اإلستراتيجية
 . الصادرة من الهيئة القومية للجودة واالعتماد (NORMS)معايير المساحات والمباني  استخدام .1
 .تطوير أداء العاملين بالجهاز اإلداري والقيادات األكاديمية بالكلية  .2
 . توطيد المصداقية واألخالقيات .3
 .تنمية الموارد الذاتية للكلية .4

- :الخامسة الغاية 
 .    عتماد الكليةإ 

  -:األهداف اإلستراتيجية
 . تطوير مستوى أداء وحدة ضمان الجودة .1
 .الثالث بالكلية المستمر للقطاعاتالتقويم  .2

 القيم الجوهرية
  تنمية الوالء للكلية. 
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 تعزيز الحرية األكاديمية. 
 االلتزام باألمانة العلمية. 
 العمل بروح الفريق. 
 االحترام المتبادل. 
 تغليب المصلحة العامة. 
 تحقيق العدالة. 
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 :مقدمة -1

التدريب هو عملية تهدف بشكل أساسي إلى اكتساب الخبرات والمعارف التي يحتاجها اإلنساا،  والحصاول 

علااى المعلومااات والبيانااات التااي تنقصااا  واالتجاهااات الصااالحة للعماال  والمهااارات المال مااة وا نماااط 

دات الالزمة والضرورية لزيادة معدل كفاءتا فاي ا داء  كماا يمكان تعريفاا أيضااً السلوكية  إضافة إلى العا

بأنا عملياة مساتمرة ومنتةماة خاالل حيااة ا فاراد  وتهادف بشاكل أساساي إلاى تحفياز قادرات ا فاراد علاى 

تحقيا  درجااة عاليااة فاي النمااو المهنااي وا داء  وذلاك ماان خااالل إكساابهم المهااارات والمعلومااات المرتبطااة 

 بمجال تخصصهم أو عملهم

بأنا تنةيم لمجموعة من اإلجراءات التي تؤدي إلاى إحادات تيييارات فاي السالو  لابا الادا م  أيضاويعرف 

 .لتحقي  مجموعة من ا هداف ويتضمن ذلك العمل في ثالت قطاعات هي المعرفة والمهارات واالتجاهات

ركين فد  التددريب مدن فد  تطدوير مرداراأل اافدراد المشدا الميدداي يساهم التدريب 

خددالل اكتسددالرم للممدداهيم التدريليددة يسدداعد علدد  دعددم الجايددب العملدد  فدد  المددواد 

  .الدراسية يزود المتدرلين لخلراأل عملية حول المجال الذي يدرسون أو يعملون له

التدددريب يعددزز مددن التعدداون لددين اافددراد المشدداركين فدد  التدددريب الميددداي  يعمددل 

 .لروتين المتلع ف  إعطاء المحاضراأل الدراسيةعل  تغيير االميداي  

 :Field Training: مفهوم التدريب الميداني -2

  :توجد مفاهيم متعددة للتدريب العملى وتشمل 

  هو مجموعة الخبرات العملية  التي تعتمد على مراجع نةرية كالمواد الدراسية ويتميز التدريب الميداني

ن في أكثر من مكا، قد يكو، مؤسسة أو مدرسة أو مدينة ويقوم بأنا ال يطب  ضمن مساحة معينة ولك

عليا لخٌص مؤهٌل في هذا المجال ويمتلك المهارات الكافية التي تساعد على نجاحا و تطبي  الهدف من 

 . التدريب الميداني و توجيا المتدربين أو ا فراد المشاركين في التدريب الميداني

  تحقي  النمو  إلىتهدف في مواقع العمل  علمية وتربوية وإلرافية هو عملية تعليمية تقوم على أسس

المهني والشخصي لطالب التدريب وذلك من خالل إكسابهم الخبرات الميدانية والمهارات الفنية 

تتم من خالل منهج تدريبي واضح بالنسبة و المعارف من خالل مشاهدتا للموقعوالسمات الشخصية و

ويستلزم وجود إلراف مستمر  فرد دوره ومسؤوليتا تجاه هذا العمل كللكل المشاركين فيها  يعرف 

 .وهو إعداد لخصية الخريج يضمن تحقي  أهدافا

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


  
 
 
 

            

 
 

                           

                                                                                                   
 

6 

 

 من وسا ل االتصال التي تتيح الفرصة للطالب الكتساب الخبرات والمعارف من خالل  ةوسيل هو

 .ة باقية ا ثرولذلك تصبح هذه الخبر لتعرف علي الحقا   على الطبيعية مشاهدتا للواقع وا

 : تعريف الزيارات الميدانية

هي إحدى وسا ل التدريب الميداني التي تتعل  بمشاهده المؤسسات الخدمية علي الواقع عن طري  الرؤية 

 .ت في موعد محدد مسبقاً ومتف  عليا العينية بالذهاب إلي تلك المؤسسا

سي من مكونات الدراسة التطبيقية والعملية التدريب الميداني مكو، أسا: نتنص الئحة البكالوريوس على أ

وتحسب  سيبالفرقة الثانية والثالثة والرابعة في كل فصل درا ويتم .التي تتم خارج المستشفيات الجامعية

من مجموع درجات أعمال %  10الميداني  ضمن درجة إعمال السنة على ا، تخصص  درجة التدريب

 .ريضيةالسنة  للتدريب الميداني في العلوم التم

 :أهمية التدريب الميداني -1 

قصوى حيث يتم فيا صقل الطالب بالمهارات الالزمة للتكيف مع بيئة سوق العمل للتدريب الميداني أهمية 

ليست فقط للمتدرب الذي يمثل الطالب وإنما للمدرب وهو قد يكو، ممن يقومو، بالعملية فى المستقبل 

يعملو، في المؤسسة التي لها عالقة بالقسم والكلية التي من مع ر  أ، يشاالمدرب  ومن ح  .التعليمية وحده

 ب الذين يشاركو، في تدريب الطالب وتنقسم أهمية التدريبيدرس بها الطالب أو العاملين في مكا، التدري

 :الميداني إلى جز ين

  (:المتدرب)بالنسبة للطالب

 .ن خالل التواصلالطالب من العملية المعرفية إلي العملية المهارية م نقل -1

تحقي  أهداف العملية التعليمية والتي تتأتي من تفاعل الطالب مع المجتمع والمؤسسات التي يتم التدريب  -2

 .بها

الوسا ل المتاحة في المؤسسات لتحقي  أكبر قدر من ا هداف التعليمية الموجودة بالمصادر أو  إستخدام -3

 .الموارد المتاحة

 .صحية من خالل التواصل في عملية التدريب الميدانيالتعرف علي طبيعة المشكالت ال -4

 .وفاعلية لمواكبة متطلبات سوق العمل القدرة علي ممارسة المهنة بجدارة وكفاءة -5

 :يوفر التدريب الميداني بالنسبة للمدرب بصفة عامة ما يأتي: (المشرف األكاديمي) بالنسبة

 .الكليةا كاديمية ب وا قسامالتواصل بين المجتمع  .1
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 .لتعرف علي طبيعة المشكالت التي قد تواجا المتدرب وكيفية التعامل معهاا .2

ً كمجال للعمل والكلية أو القسم كمصدر علمي  .3 التواصل بين المؤسسات التي يتم التدريب فيها ميدانيا

 .  المعوقات وكيفية التيلب عليهاالتعرف على وللتجديد والتحديث المعرفي 

نصف العملية التعليمية من خالل  واعتبارهديمية القومية في منهجية التعليم محاولة تطبي  المعايير ا كا .4

 .المعايير ا كاديمية المتبناة

 :الميدانيالتدريب  أهداف -4

 توضيح ا فكار المتعلقة : اكتساب معارف  ومهارات جديدة لتحقي  الفهم المناسب للمادة الدراسية  مثل

 . بالدرس

  القدرة على تطبي  ا مثلة ً  . المتواجدة في المادة الدراسية تطبيقاً عمليا

 توجيا المتدرب توجيهاً سليماً  ومتابعتا من قبل المشرف على التدريب الميداني  أو من ينوب عنا . 

 تعريف المتدربين على القيم المهنية الخاصة بالنشاط الذي يتدربو، عليا . 

 المساعدة على توضيح نقاط القوة والضعف عند كل متدرب. 

  خالل إجراء البحوت النةرية قبل القيام  نةريا مناكتساب الطالب منهج التفكير السليم والبحث العلمي

بالزيارة عن طري  تكليفهم بإعداد البحوت النةرية المكتبية المرتبطة بالمجال الذي سيتم زيارتا 

 .امهاومساعدتهم علي اختيار موضوع البحث ومنهجا واختيار المراجع التي يتم استخد

  لدي الطالب من خالل ما يقومو، با من نقد وما يقترحونا بعد القيام  واالبتكاريتنمية التفكير النقدي

مناقشة المواقف التي تم مالحةتها أثناء الزيارة  بالزيارة لتطوير المؤسسة أو العمل بها  وتشجيع

 .تالمؤسساوالتسجيل من خالل كتابة تقارير وافية عن زيارة كل مؤسسة من 

 تتيح الدراسة الميدانية للطالب العمل داخل فري  مما ينمي لديهم االتجاه نحو التعاو، والديمقراطية. 

 :الميدانيمبادئ التدريب  -5

 الربط بين المنهج والخبرات الحياتية للطالب. 

 ت الواقعية الخبرات التدريبية التعليمية التي يتيحها التدريب الميداني ينبيي أ، تتجا نحو تحليل المشكال

 .وحلها
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  الخبرة التدريبية ينبيي أ، ال تكو، أقل من إمكانية الطالب  وكذلك ليس أعلى من مستواه بل تتناسب

 .مع قدراتا وخبرتا السابقة

 ينبيي إعطاء الفرصة للطالب لتمثل الخبرة الجديدة وتفهمها جيدا قبل االنتقال إلى خبرات أرقى. 

 لطالبإتاحة فرص تدريب متكافئة لجميع ا. 

 تنمية االستقاللية لدى الطالب. 

 :الميدانية أسس اختيار مؤسسات الزيارة -6

أهام لاروط اختياار  الطالاب ومانتعتبر المؤسسات التي يتم زيارة الطالب لها لريكة هامة في عملية إعداد 

 :ف الزيارة ما يلي المؤسسات لتستطيع القيام بمهمة تحقي  أهدا

أحاد الوااا ف  الميدانية هى الزيارةخصا يين العاملين بها بالقبول بفكرة أ، التزام إدارة المؤسسات وا  .1

إكساااب الطااالب المهااارات الخاصااة بالزيااارات واجااب تمليااا االلتزامااات والقاايم  للمؤسسااة  وأ،الهامااة 

 .زيارة الطالب لهاى إلى ضرورة موافقتهم عل عليها باإلضافةالمتعارف  المهنية

لا المؤسسة بالوقت الالزم لمقابلة الطالب وإعطا هم المعلومات الخاصة بشرط أ، تسمح  مسئولوجود  .2

 .والرد على استفساراتهم بالمؤسسة

وجااود العمااالء الااذين يسااتفيدو، ماان المؤسسااة وقاات زيااارة الطااالب بمااا يساااهم فااي أ، تااوفر المؤسسااة  .3

 .الخبرة المال مة للطالب للتعرف على أنشطة المؤسسة فعليا

اءة تقاديم الخادمات  تتايح الفرصاة الكافياة لمعرفاة الطاالب بنوعياة الخادمات التاي توفر حد أدنى من كف .4

 .تقدم للعمالء المستفيدين من المؤسسة

تااوفير المؤسسااة للتسااهيالت واإلمكانيااات الالزمااة لزيااارة الطااالب وتسااهيل مهمااة المشاااهدة الفعليااة  .5

 .والمرور على ا قسام المختلفة التي تشملها المؤسسة

  : التى فيها التدريب الميدانىلمؤسسات تصنيف ا -7

  :تصنيف المؤسسات حسب التبعية : أوالً 

 :مؤسسات حكومية  •

المدارس والمستشفيات : ومن أمثلتها عليهاوهي التي تنشئها الدولة وتتولي مسئولية تمويلها واإللراف 

 .الحكومية 
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 :مؤسسات أهلية  •

بجهود تطوعية في إطار قانو، الجمعيات والمؤسسات الخيرية وهي التي يكونها ا هالي ويتولو، إدارتها 

 .الجمعيات الخيرية : ومن أمثلتها  تحت إلراف حكومي

  :مؤسسات مشتركة  •

  .وهي التي تجمع بين الجهود الحكومية وا هلية في اإلدارة والتمويل 

 التدريب الميداني أساليب -8

في توصيل وتعريف المتدّربين بطبيعاة العمال الاذي يجاب  هي مجموعة الطرق والوسا ل وا دوات المتبعة

 :التي تُساهم في تحقي  أهداف التدريب ومنها  أ، يقوموا با بعد انتهاء المدة الزمنية لتدريبهم

وذلك بهدف توضيح المراحل التي أنجزهاا  من التَدريب العملي يتم عقد ندوات ميدانية االنتهاءبعد  :الندوات -

حياث  لمرتبط فاي مجاال الدراساة أو العمالونشاطهم ا لميدانيربين خالل عملهم في التدريب االطالب أو المتد

بعااد تقياايم المشاارفين إلنجااازهم فااي  لنتااا ج التااي حصاال عليهااا المتاادربينيُعلاان مشاارف التاادريب خااالل الناادوة ا

  .التدريب العملي

 التدريبية وا فكار الخاصة بالمادة هي وسيلة تدريبية  يقوم فيها المدّرب بطرح المعلومات :عمل محاضرات -

يب ويعتماد التَادر والمتادربين الساتيعاب تفاصايل المحاضارة أ، تحتوي علاى الحاوار باين المادرب ومن المهم

واد الدراساية طريقاة لبياا، ولارح الماتعتبار المحاضارات و الميداني على الدراسة النةرياة والتعلايم الجاامعي

تابعة لعملياة ساير بهدف التنسي  والم نشرف التدريب مع الطالب المتدربيفيتم إجتماع م المطلوبة من الطالب

وتوضاايح بعااض التساااؤالت  نتجاات عاان مساايرة التاادريب الميااداني ومناقشااة النتااا ج التااي التطبياا  العملااي

  .المطروحة من قبل المتدربين

وتدوين المالحةاات خّطيااً علاى ورقاة  الميداني توخّي الدقة بالمتابعة يُطلب في التَدريب :تدوين المالحظات  - 

وليعماال الطالااب علااى  يب الميااداني ماان قباال مشاارف التاادريبالتاادرالتوثياا  لبيانااات لتساااعد فااي عمليااة و دفتاار أ

 .ولمساعدتا في إدرا  ترابط الجانب النةري والتدريب العملي الحةات متى أراد واإلستفادة منهاالرجوع للم

الطريقة في جعل المتدربين قادرين على فهم الجانب العملي من المادة التدريبية  تساهم هذه  : العملي التطبيق -

ومن ثّم يطلب منهم أ، يُكّرروا الخطوات التي قام بها وهكذا حتى يتّم إتقا،   فيقوم المدّرب بتطبي  العمل أمامهم

 ً  .كافة المهارات التدريبية المطلوبة للبدء بتطبي  العمل فعليا

وتقاديم تقاارير مفصالة حاول موضاوع  سايلة لتحفياز المتادربين علاى البحاثهاي و :ابة التقاريروكت الواجبات -

ويسااعد  وتقديم واستخالص تقرير لما خرج با المتدرب من أسباب ونتا ج الزيارة التاي قاام بهاا المادة التدريبية
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التدريبياة وقادرتهم علاى تطبيا  هذا ا سلوب التدريبي على تقييم أداء المتدربين ومعرفة مادى اساتيعابهم للماادة 

 .النقاط ا ساسية التي تعتمد عليها

تعتباار هااذه ا داة ماان أهاام أدوات   أثناااء قيااامهم بأنشااطة التاادريب الميااداني :المالحظةةة وتوجيةةه الطةةالب -

ا داة مان فارص جيادة للمشارفين لمراقباة الطاالب أثنااء  اإللراف على وجا اإلطالق وذلك لما توفره هاذه

ومن جانب آخر فاإ، هاذه ا داة . القوة والضعف في أدا هم المهني لألنشطة المهنية ومعرفة جوانبتأديتهم 

بصافة مساتمرة ماع الطاالب لتزويادهم بالتوجيهاات واإلرلاادات والتعليماات  تتطلب من المشرفين التواجاد

 وتوضايح جواناب أم الوا بأداء النشااط بشاكل ساليم تعينهم على معرفة ما إذا كانوا قد قام والمعلومات التي

 .ومعرفة جوانب القوة لتدعيمها كيفية التخلص منهاالقصور والضعف و

الذي يعتمد علاي توزياع ا دوار لتمثال مواقاف معيناة ودراساتها وتحليلهاا ويقاوم المادرب  :تمثيل األدوار -

 .والمتدربين بعرص الموقف بسلبياتا وإيجابياتا

 .تبادل ا فكار بتوجيا من المدربيعتمد علي المناقشة و :حلقات النقاش -

وتعتمااد علاي إتاحااة الفارص للطاالب بعاارو الحااالت والمشااكالت ومناقشاتها ومحاولااة  :دراسةة الحالةة -

 . إتخاذ القراروالتوصل إلي حل مناسب لها مما يتيح للطالب إكتساب مهارات أخري مثل التفكير النقدي 

 :خطوات التدريب الميدانى -9

 :الخطوات التاليةب الميداني في تتم عملية التدري

 :اإلعداد والتوجيه .2

وتهدف هذه الخطوة إلي وضع أهداف الخطة وماداها الزمناي الاذي يتوافا  ماع ا هاداف التعليمياة المرجاوة 

 .وكيفية وآلية التقويم لهذه العملية من التدريب

 :التعرف على  اإلعدادويشمل 

 .المستهدفة با هدافومقارنتا  ميدا، التدريب/ المؤسسةالخدمات التى تقدمها  .1

 ةالمستهدف ا هدافالتدريب المتوافقة مع  أماكن .2

 الجهاز االدارى فى ميدا، التدريب  .3

 المرجوة منها  ا هدافماكن المعنية ولرح الخطوات المتبعة فى المراسالت لأل .4

 المختلفة التى لها عالقة بمجال التدريب  ا قساممجال التدريب والتنسي  بين  .5
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 .التدريب الميدانى أثناءمشار  من المؤسسة على قيادة التدريب والتوجيا الصحيح الة المدرب قدر .6

 :لىإ وتحتاج خطوات التدريب الميداني

 واإللراف والتعاو، البناء إلتمام عملية التدريب ( المؤسسة -القسم  –الكلية )ة من فعالالمشاركة ال

 .بنجاح

 ساتها وإجراءاتهاف الطالب بالمؤسسة وأهدافها وسيايتعر . 

 لرح المهام التي يقوم بها المشرف العلمي ا كاديمي لمشرف المؤسسة المشار  في عملية التدريب. 

  حضور المدرب لدورات تدريبية بالقسم المختص بداية كل فصل دراسي لتعريفا عن ماهية التدريب

 .الميداني

 تهم أثناء تنفيذ ا عمالالتواجد طوال فترة التدريب المقررة مع كل مجموعة ومالحة. 

 عقد اإلجتماعات مع المشرفين الميدانيين لمراجعة ا هداف الموضوعة وتنفيذها. 

  المستمر لألداء بالنسبة للطالب وتقديم النتا ج للقسم والكلية التقييم. 

 دراسة النتا ج وتحليلها واإلستفادة منها في تطوير التدريب. 

 :الممارسة والتطبيق -0

 لخطوة إلي إعداد الطالب للممارسة الميدانية لتطبي  المهارات المختلفة التي تم إكتسابها تهدف هذه ا

إدراك  تتحقق إستفادة الطالب من التدريب الميداني من خالل مساعدته لتحقيق أقصي إستفادة من خالل

 :وفهم الطالب ألهمية التدريب ويمكن أن يتم ذلك من خالل

 أهداف التدريب الميداني عقد لقاء تمهيدي للطالب لعرو. 

 إلختيار مجال التدريب بما  الخاص بكل قسم الميدانيوفقاً للخطة الموضوعة للتدريب  مشاركة الطالب

 .  التدريبية/ يتواف  مع ا هداف التعليمية 

 اإللتزام بأنةمة وقواعد وإجراءات المؤسسة التي يتم فيها التدريب. 

 ام التدريب المخصصة لذلكاإللتزام واإلنتةام في الحضور في أي . 

 تقويم الطالب -1

 .إلتزام الطالب بتحقي  ا هداف التدريبية الموضوعة ىمتابعة مد .1
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 .إستخدام آلية موحدة لتقويم الطالب تشمل ا هداف والنتا ج المرجوة .2

 .تطوير والتحسن في ا داءحتي يجد مجال للإعالم الطالب بشكل مستمر عن نتا ج التدريب  .3

ية التقويم علي مالحةة الطالب في ا داء المهاري لألنشطة وكيفية تطبي  الش  المعرفي تعتمد عمل .4

 .بمهارة وفاعلية

/ مراعاة الفروق الفردية بين الطالب في ا داء ووضع خطة لمتابعة الطالب ذي المستوي المنخفض  .5

 .المتعثر وتشجيع الطالب المتفوق

  :أثناء التدريب الميدانى طالبال يتبعها أنالقواعد العامة التي يجب  -01

  الكلية إدارةالزي الرسمي المتف  عليا من قبل 

  الطالبة  السنة  أوسم الطالب والذي با إالكلية  ابكارني حتفاااإل الطالبيجب على : هوية الطالب

 .الهوية عند طلبها إاهارسم الكلية والجامعة ويجب الدراسية  وإ

  في حالة  )وخاتم الزواج  رتداء ساعة يدالطالبة إ/يسمح للطالب  :الزينة وأدوات واإلكسسوارالحلي

ً / كو، الطالب   .ووضع الزينة اإلكسسوارات رتداءيسمح بإ وال( الطالبة متزوجا

 بموعد التدريب العملي اإللتزام . 

  التدريب العملي أماكنالمتبعة في  وا نةمةالمهنة والقواعد  بأخالقياتاإللتزام . 

 التدريب أوقاتام والشراب والتدخين في عدم تناول الطع. 
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 التدريب العملي للفرق األربعة خطه
 النشاط الطالبي أهداف التدريب فترة التدريب مكان التدريب القسم الفرقة

 قسم تمريض الباطني والجراحي األولي
  أعضاء هيئة التدريس والهيئة

المعاونة بقسم تمريض الباطني 
 والجراحي

 ريض التم نائبه/نائب
 بالمستشفى

إكتساب الطالب المهارات   األول والثاني ينالدراسي ينالفصل معامل ال
لتقديم الرعاية التمريضية 

 األساسية 
 اإلسعافات  الفيام بعمل

 األولية الالزمة

  التحكم في العدوي 
 أخذ تاريخ المرض 
 قياس العالمات الحيوية 
  المشاركة في عمل

 .اإلسعافات األولية الالزمة
 ة لجميع أنواع سر  األ فرش

 المرضي
 الحقن الوريدي والعضلي 
 غيار الجروح 
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 خطه التدريب العملي للفرق األربعة تابع
 

 ىالنشاط الطالب  أهداف التدريب  فترة التدريب مكان التدريب  القسم الفرقة
 قسم تمريض الباطني والجراحي لثانيةا

  أعضاء هيئة التدريس والهيئة
ي المعاونة بقسم تمريض الباطن

 والجراحي
 التمريض  نائبه/نائب

 بالمستشفى

  األقسام الداخلية
 (جراحه–باطنه ) بالمستشفيات

 معهد جنوب مصر لألورام 
  قسم االورام بمستشفى

 الجامعى

تقديم الرعاية التمريضية   األول والثاني ينالدراسي ينالفصل
للمرضي في أقسام الباطنة 

الجراحة العامة تحت /العامة
 المختلفة  العمليات/التشخيص

  عمل خطة تمريضية 
  تقديم الرعاية التمريضية

 لمرضي األورام 

 حساب معدل السكر في الدم 
 إعطاء العالج للمرضي 
  المشاركة في عمل أنواع

 الغيارات المختلفة
  تقييم اإلحتياجات لكل

المريض بقسم التخصص 
 .والجراحة

قسم تمريض الحاالت الحرجة  الثانية
 والطوارئ   

 ة التدريس والهيئة أعضاء هيئ
 المعاونة 

 المشاركين من هيئة اإلسعاف 

 مستشفى القلب 

  استقبال القلب و العام 

 العناية المركزة 

  قسطره القلب 

 وحدات العناية المختلفة 

المشاركة في إسعاف الحالت   األول والثاني ينالدراسي ينالفصل
الحرجة التي تحتاج تدخل فوري 

التي تلزم  االحتياجاتتقييم 
 يض الحاالت الحرجة مر 

  سحب عينة شريانية 

 تشفيط 

 تركيب ممر هوائي 

  تقييم سوائل الجسم المركزي 

 رسم القلب 

  تقييم مرضى الحاالت
 الحرجة

  العناية التمريضية بالشق
 الحنجري واألنبوبة الحنجريه 

  عمل رسم القلب 

  العناية التمريضية بمريض
 والتشخصيه قسطره القلب

  الرعايه وقياس الوريد
 CVPلمركزى  ا
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 خطه التدريب العملي للفرق األربعةتابع 
 

 النشاط الطالبي أهداف التدريب فترة التدريب مكان التدريب القسم الفرقة
 قسم تمريض النساء والتوليد  الثالثة

  أعضاء هيئة التدريس والهيئة
 المعاونة 

 نائبه التمريض بالمستشفى/نائب 

  أخصائيات
 الممرضات/التمريض

  فين من المراكز المشاركة المشر
 في التدريب

  مستشفى صحة المرأة 

 وزارة الصحة 

  المراكز الصحية لرعاية
 األمومة والطفولة 

األول  ينالدراسي ينالفصل
 والثاني

  إكساب الطالب مهارة
 في كيفية متابعة الحوامل

  متابعة مراحل الوالدة
 الطبيعية 

  التعرف علي وسائل منع
 احمل المختلفة

 مراحل فترة  التعرف علي
 النفاس 

  إعداد الخطة التمريضية
 للتغذية

  رعاية الطفل حديث
 الوالدة

 

  عمل خطة تمريضية
 :للسيدة الحامل وتشمل

 أخذ تاريخ الحمل 

  الطول/قياس الوزن 

  عمل التحاليل الخاصة
 الالزمة للسيدة الحامل

  فحص البطن لتحديد
 أسابيع الحمل 

  تحديد الموعد المتوقع
 للوالدة

 قيف صحي إعطاء تث
عن الوسائل المختلفة لمنع 

 المتابعة/الحمل
 قسم تمريض األطفال

  أعضاء هيئة التدريس والهيئة
 المعاونة 

 نائبه التمريض بالمستشفى/نائب 

  أخصائيات
 الممرضات/التمريض

 الحضانات/مشرفي المدارس 

 مستشفى األطفال 

  المدارس 

 الحضانات 

 العيادات الخارجية 

ل األو  ينالدراسي ينالفصل
 والثاني

  إكتشاف الحاالت
 المرضية

  التعرف علي خصائص
 األطفال األصحاء

  تقديم رعاية تمريضية
لألطفال بقسم 

 األطفال المبتسرين/األطفال

  التثقيف الصحي
 لألطفال 

  تقديم رعاية تمريضية
 لفحص الطفل

  قياس التطور والنمو
 لألطفال ومقارنته بالمعايير

  قياس درجة الجفاف
 والتعامل معها

   تقديم رعاية تمريضية
للطفل حديث الوالدة حسب 

 الحاجة
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 خطه التدريب العملي للفرق األربعةتابع 
 
 

 النشاط الطالبي أهداف التدريب فترة التدريب مكان التدريب القسم الفرقة
 قسم تمريض صحة المجتمع  الرابعة

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة 

 مشرفين أملكن التدريب 

 رسالمدا 
 ملجأ األيتام 
  مراكز رعاية األمومة

 والطفولة
 محطة المياه 
 التربية الفكرية 
 النور واألمل 
 نادي الدفاع المدني لإلدمان 
  شلل )مركز التأهيل المهني

 (األطفال

التعرف علي الخدمات التي   األول والثاني ينالدراسي ينالفصل
تقدمها المنشئات والمؤسسات 

 للمجتمع

 التعرف علي المشكالت 
 الصحية والمجتمعية

  تقديم تثقيف صحي لطالب
 المدارس 

  السيدات في مراكز متابعه
 رعاية الطفولة

  تثقيف صحي لجدول
 التطعيمات في المدارس

  تقديم توعية صحية لطالب
 المدارس

  إكتشاف الحاالت المرضية
 في المدارس

  متابعة التطور والنمو مقارنة
 بالمعايير القياسية

 قسم تمريض المسنين

  أعضاء هيئة التدريس والهيئة
 المعاونة

  المشرفين علي المؤسسات
 التي يتم التدريب فيها

  أقسام داخلية بالمستشفى 

 نوادي المسنين 

  العيادات الخارجية
 بالمستشفى

 العالج الطبيعي مركز 

  دار المسنين 

التعرف علي المشكالت   األول والثاني ينالدراسي ينالفصل
 الصحية للمسنين

 إلجتماعي مع التواصل ا
 المسن

  تقديم الرعاية التمريضية
 للمسن

 تقديم تثقيف صحي للمسن 

 تقييم إحتياجات المسن 

  المشاركة المجتمعية للترفيه
 عن المسن

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


  
 
 
 

            

 
 

                           

                                                                                                   
 

17 

 

 

 تابع خطه التدريب العملي للفرق األربعة
 النشاط الطالبي أهداف التدريب فترة التدريب مكان التدريب القسم الفرقة

 النفسي  قسم التمريض الرابعة

  أعضاء هيئة التدريس والهيئة
 المعاونة 

 نائبه التمريض /نائب
 بالمستشفى

  أخصائيات
المشرفين الممرضات /التمريض

 من المراكز المشاركة في التدريب

  المستشفى النفسية والعصبية
 بالجامعه

  مستشفى الصحة
 وزارة الصحة /النفسية

التمريضية تقديم الرعاية   األول والثاني ينالدراسي ينالفصل
 للمريض النفسي

 تفعيل مهارات التواصل 

  تطبيق األساليب المستخدمة
في رعاية المريض النفسي 

 (مجموعات العالج النفسي)

 

   تقييم الحاله النفسيه للمريض
النفسى عن طريق الشيت و 

Logbook 

  تقديم الرعايه التمريضه 

  القيام باالنشطه الترفيهيه
 للمريض

 مريضقسم ادارة خدمات الت
  أعضاء هيئة التدريس والهيئة

 المعاونة 

 نائبه التمريض /نائب
 بالمستشفى

 الممرضات/أخصائيات التمريض
 

 األول والثاني ينالدراسي ينالفصل األقسام الداخلية بالمستشفى  كيفيه عمل صحيفه واجبات 

  كيفيه عمل المرور االدارى 

  كيفيه عمل التقرير اليومى
 الخاص بكل مريض

  كيفيه عملKardex  لكل
 مريض

  كيفيه عمل اشراف على قسم
 او مستشفى

 كيفيه عمل جداول للتمريض 

  عمل صحيفه واجبات 

 عمل كرت المريض 

  عمل الجداول نوبتجيات
 وتوزيع ساعات العمل 

 Shift Report  
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