
 2021/2022خطه التدريب العملي لطالب كليه التمريض الفرق األربعة للعام الجامعى 
المسؤول   -القسم الفرقة 

 عن التدريب 
 النشاط الطالبي  أهداف التدريب  فترة التدريب مكان التدريب 

 قسم تمريض الباطني والجراحي  األولي
أعضاء هيئة التدريس والهيئة   •

الباطني  المعاونة بقسم تمريض 
 والجراحي 

التمريض   نائب/نائبه  •
 بالمستشفى 

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

 األساسية  
يام بعمل اإلسعافات  قال •

 األولية الالزمة

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

 اإلسعافات األولية الالزمة.
ة لجميع أنواع  األسر   فرش •

 المرضي 
 الحقن الوريدي والعضلي  •
 غيار الجروح •
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المسؤول   -القسم الفرقة 
 عن التدريب 

 ى النشاط الطالب  • أهداف التدريب  • فترة التدريب مكان التدريب  •

 قسم تمريض الباطني والجراحي  لثانية ا
أعضاء هيئة التدريس والهيئة   •

المعاونة بقسم تمريض الباطني  
 والجراحي 

التمريض   نائب/نائبه  •
 بالمستشفى 

  األقسام الداخلية بالمستشفيات  •
 جراحه(–) باطنه 

 معهد جنوب مصر لألورام  •
مستشفى  القسم االورام ب •

 الجامعى 

تقديم الرعاية التمريضية   • األول والثاني   ينالدراسي ينالفصل 
للمرضي في أقسام الباطنة  

العامة/الجراحة العامة تحت  
 التشخيص/العمليات المختلفة  

 عمل خطة تمريضية   •
تقديم الرعاية التمريضية   •

 لمرضي األورام  

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

 المختلفة  الغيارات 
تقييم اإلحتياجات لكل   •

المريض بقسم التخصص  
 والجراحة.

قسم تمريض الحاالت الحرجة   الثانية 
 والطوارئ    

أعضاء هيئة التدريس والهيئة   •
 بالقسم المعاونة  

التمريض   نائب/نائبه  •
 بالمستشفى 

 مستشفى القلب  •

   والعاماستقبال القلب  •

 وحدات العناية المختلفة  •

 قسطره القلب    •

 

المشاركة في إسعاف   • األول والثاني   ينالدراسي ينالفصل 
الت الحرجة التي تحتاج  االح

 تدخل فوري  

تقييم االحتياجات التي تلزم   •
 مريض الحاالت الحرجة  

 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   •
 قسطره القلب والتشخصيه 

الرعايه وقياس الوريد   •
 CVPالمركزى  
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المسؤول   -القسم الفرقة 
 عن التدريب 

 النشاط الطالبي  أهداف التدريب  فترة التدريب مكان التدريب 

 قسم تمريض النساء والتوليد   الثالثة 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة   •
 بالقسم المعاونة  

 نائب/نائبه التمريض بالمستشفى  •

أخصائيات   •
 التمريض/الممرضات 

المشرفين من المراكز المشاركة   •
 في التدريب 

 مستشفى صحة المرأة  •

 وزارة الصحة  •

المراكز الصحية لرعاية   •
 األمومة والطفولة  

األول    ينالدراسي ينالفصل 
 والثاني 

رة  إكساب الطالب مها •
 في كيفية متابعة الحوامل 

متابعة مراحل الوالدة   •
 الطبيعية  

التعرف علي وسائل منع   •
 حمل المختلفة لا

التعرف علي مراحل فترة   •
 النفاس  

إعداد الخطة التمريضية   •
 الحامل  لتغذية 

رعاية الطفل حديث   •
 الوالدة 

عمل خطة تمريضية   •
   . للسيدة الحامل 

فحص البطن لتحديد   •
 أسابيع الحمل  

موعد المتوقع  تحديد ال •
 للوالدة 

إعطاء تثقيف صحي   •
عن الوسائل المختلفة لمنع  

 الحمل/المتابعة 

 قسم تمريض األطفال 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة   •
 بالقسم المعاونة  

 نائب/نائبه التمريض بالمستشفى  •

أخصائيات   •
 التمريض/الممرضات 

 مشرفي المدارس/الحضانات  •

 مستشفى األطفال  •

 المدارس   •

 الحضانات  •

 العيادات الخارجية  •

األول    ينالدراسي ينالفصل 
 والثاني 

إكتشاف الحاالت   •
 المرضية 

التعرف علي خصائص   •
 األطفال األصحاء 

تقديم رعاية تمريضية   •
لألطفال بقسم  

 األطفال/األطفال المبتسرين 

  التثقيف الصحي ألطفال  •
   المدارس

تقديم رعاية تمريضية   •
 لطفل ل

التطور   مراحل قياس  •
 والنمو لألطفال  

قياس درجة الجفاف   •
 والتعامل معها 

تقديم رعاية تمريضية    •
للطفل حديث الوالدة حسب  

 الحاجة 
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المسؤول   -القسم الفرقة 
 عن التدريب 

 النشاط الطالبي  أهداف التدريب  فترة التدريب مكان التدريب 

 قسم تمريض صحة المجتمع   الرابعة 

  أعضاء هيئة التدريس والهيئة  •
 بالقسم المعاونة  

 كن التدريب امشرفين أم •

 المدارس  •
 ملجأ األيتام  •
مراكز رعاية األمومة   •

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

 األطفال(

التعرف علي الخدمات التي   • األول والثاني   ينالدراسي ينالفصل 
تقدمها المنشئات والمؤسسات  

 للمجتمع 

التعرف علي المشكالت   •
 الصحية والمجتمعية 

تقديم تثقيف صحي لطالب   •
 المدارس  

متابعه السيدات في مراكز   •
 رعاية الطفولة 

لجدول  تثقيف صحي  •
 التطعيمات في المدارس 

إكتشاف الحاالت المرضية   •
 في المدارس 

متابعة التطور والنمو مقارنة   •
 بالمعايير القياسية 

 قسم تمريض المسنين

أعضاء هيئة التدريس والهيئة   •
 بالقسم   المعاونة

نائب/نائبه التمريض   •
 بالمستشفى 

المؤسسات   المشرفين علي  •
 التي يتم التدريب فيها 

 داخلية بالمستشفى  القسام األ •

 نوادي المسنين  •

العيادات الخارجية   •
 بالمستشفى 

 مركز العالج الطبيعي  •

 دار المسنين   •

التعرف علي المشكالت   • األول والثاني   ينالدراسي ينالفصل 
 الصحية للمسنين

التواصل اإلجتماعي مع   •
 المسن

تقديم الرعاية التمريضية   •
 سنللم

 تقديم تثقيف صحي للمسن  •

 تقييم إحتياجات المسن •

المشاركة المجتمعية للترفيه   •
 عن المسن 
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المسؤول   -القسم الفرقة 

 عن التدريب 
 الطالبي النشاط  أهداف التدريب  فترة التدريب مكان التدريب 

 قسم التمريض النفسي   الرابعة 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة   •
 بالقسم المعاونة  

نائب/نائبه التمريض   •
 بالمستشفى 

المشرفين من المراكز   •
 المشاركة في التدريب 

المستشفى النفسية والعصبية   •
 بالجامعه 

  مستشفى الصحة النفسية  •
 وزارة الصحة  التابعه ل

تقديم الرعاية التمريضية   • 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   •

الترفيهيه  القيام باالنشطه  •
 للمريض 

 قسم ادارة خدمات التمريض 
أعضاء هيئة التدريس والهيئة   •

   بالقسم   المعاونة

نائب/نائبه التمريض   •
 بالمستشفى 

 أخصائيات التمريض/الممرضات 
 

 كيفيه عمل صحيفه واجبات  • األول والثاني   ينالدراسي ينالفصل  األقسام الداخلية بالمستشفى  •

 كيفيه عمل المرور االدارى  •

كيفيه عمل التقرير اليومى   •
 الخاص بكل مريض 

 مريض ال كارت كيفيه عمل  •

كيفيه عمل اشراف على قسم   •
 او مستشفى 

 كيفيه عمل جداول للتمريض  •

 عمل صحيفه واجبات   •

 عمل كرت المريض  •

نوبتجيات   و  عمل الجداول •
 وتوزيع ساعات العمل  

• Shift Report  
 



 


