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 خطة التدريب العملى والتطبيقى والميدانى

  

  مقدمة

  رؤية ورسالة الكلية

  االهداف االستراتيجية للكلية

  الهدف العام للتدريب العملى والتطبيقى والميدانى

  منهجية وضع خطة التدريب العملى والتطبيقى والميدانى

 أوال: التدريب بمعامل المهارات التمريضية

 للتدريب المعملىالهدف العام  .1

  -نظام و اجراءات العمل بمعامل المهارات التمريضية: .2

   اوال: مرحلة التخطيطPlanning phase 

   ثانيا: مرحلة التنفيذImplementation phase    

 :تخطيط المواردresources planning 

  ثالثا: مرحلة التقويمEvaluation phase    

 تقييم فاعلية التدريب المعملى 

 

 ثانيا: االداء االكلينيكى داخل المؤسسات الصحية والمجتمعية

 العام للتدريب داخل المؤسسات الصحية والمجتمعية الهدف

 المستشفيات

   اوال: مرحلة التخطيطPlanning phase 

   ثانيا: مرحلة التنفيذImplementation phase    

  ثالثا: مرحلة التقويمEvaluation phase    

  التدريبتقييم فاعلية 

 مراكز رعاية االمومة والطفولة

 التدريب 

 التقويم 

 دور المسنين

 التدريب 

 التقويم 

 الزيارات المنزلية

 التدريب 

 التقويم 

 المدراس
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 التدريب 

 التقويم

 المصانع والشركات

 التدريب 

 التقويم 

 ملحق: 

 صور خاصة بتجهيزات معامل المهارات التمريضية 

  هيئة التدريس فى التعليم والتقويم ورش عمل عن تنمية قدرات اعضاء

 العملى

 ملف كامل عن تجهيزات معامل المهارات التمريضية 

 ملف خاص بمستندات التدريب العملى والتطبيقى والميدانى لالقسام العلمية 

 :يتضمن 

  الموافقات الخاصة بجهات التدريب وتوزيع الطالب والمشرفين 

  التوصيف العلمى للتدريب)مخرجات التعلم المستهدفة الخاصة بكل

clinical rotationوالموضوعات ) 

 )انشطة الطالب )التكليفات والمشروعات وملفات االنجاز 

  طرق وادوات تقويم الطالب  و كشوف الرصد الخاصة بالتدريب العملى

موقعه من  clinical evaluation sheetsواستمارات تقييم الطالب 

 الطالب )تغذية راجعة للطالب عن مستوى ادائهم(

  استطالعات راى الطالب بالتدريب العملى وتقييم اداء اعضاء الهيئة

 المعاونة
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 خطة التدريب العملى والتطبيقى والميدانى

التعليمية يرتكزتعليم التمريض علي التميز في األداء المهني القائم علي جودة البرامج والمخرجات 

لذا تنقسم . والعلمية الالزمة لمهنة التمريض الموضوعه والتي تهدف إلي اكتساب المهارات المهنيه

إمداد المعلومات وفهمها وتحليلها والشق ويختص بالدراسة الى شقين ال يمكن فصلهما : الشق النظرى 

   .يا قائما على ماتم تعلمه نظرواكتساب المهارات ب ويختص العملى والتطبيقى

 :ةرؤيه الكلي

 .بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةرائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية

 :ةرساله الكلي

 مؤهلة لمتطلبات سوق العملالعداد كوادر تمريضيه  سله متصله من البرامج التعليميه المميزةسلتقديم 

 إحتياجات المجتمع.وتلبية البحث العلمي  وتسهم فى تطوير

 :االهداف االستراتيجية للكلية

 .األكاديمى لإلعتماد الكلية تأهيل .1

 .العمل سوق مجال فى التنافسية القدرة زيادة .2

 واالبداع لإلبتكار داعمة تعليمية بيئة توفير .3

 العلمى والبحث العليا الدراسات بمنظومة االرتقاء .4

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة وبرامج خطط تطوير .5

 التدريس هيئة ألعضاء المستدامة التنمية .6

 االدارى الجهاز تطويركفاءة .7

 االنفاق وترشيد التمويل مصادر تنوع .8
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 -اكتساب المهارات التمريضية:

  تدريب وتأهيل الطالب علي كافة انواع المهارات التمريضية لجميع التخصيصات ويتم ذلك عن

طريق محاكاة الواقع باستخدام ما تحتويه المعامل  من موديالت ونماذج واجهزة تستخدم في 

 تدريب الطالب 

 طول  تدريب الطالب في مختلف الفرق الدراسية ألكتساب المهارات التمريضية والتدريب عليها

مدة الدراسة بالمؤسسة وتدريب الطالب بالفرقة االولي حيث يكون لهم النصيب االكبر من 

الساعات العملية داخل معامل المهارات فبل ممارستها مباشرًة علي المرضي داخل المؤسسات 

 .الصحية 

  غرس القيم والمبادئ واالخالقيات الالزمة لممارسة المهام التمريضية. 

 التدريب العملى والتطبيقى وامليدانى: منهجية وضع خطة

  االقسام العلمية بالكلية لعقد اجتماع خاص بوضع الخطة.تم مخاطبة 

 تم مناقشة كافة المتطلبات والمستندات الالزمة العداد الخطة 

  تم فحص تقرير التدقيق الداخلى الذى تم اجرائة لملف معيار التدريس والتعلم وفحص تعليقات

 التدريب الميدانى.الخاصة بمؤشر 

 فحص تقارير المراجعة التى تم اجرائها من مركز ضمان الجودة 

 فحص استطالعات رأى الطالب 

 فحص شكاوى الطالب التى لها عالقة بالتدريب العملى 

 تصميم الخطة من خالل لجنة معيار التدريس والتعلم 

 عرض الخطة على كافة االقسام العلمية للمراجعة واجراء التعديالت 

 عتماد الخطة بمجلس الكليةا 

  نشر الخطة باالقسام العلمية الدراجها مجالس االقسام وتفعيلها وتحديث مستندات ملف التدريب

 ثائق الداعمة للتطبيق.العملى بالقسم وموافاه وحدة ضمان الجودة باالدلة والو

 

 أوال: التدريب بمعامل المهارات التمريضية

  -نظام و اجراءات العمل بمعامل المهارات التمريضية:

    lanning phaseP  اوال: مرحلة التخطيط

  تواجد اخصائي / فني / مسئول معمل / مدرب لمناقشة خطة العمل الخاصه بالتدريب المعملي

 للطالب قبل بداية واثناء الفصل الدراسي 

 جدوال التدريب المعملي تصميم 

  ومجاميع الطالب قبل بداية الفصل الدراسى.اعداد بيان بأسماء 
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 المساحة و المقاعد لعدد  –التهوية  –االضاءة  –األجهزة –األدوات  وكفاءة  التأكد من كفاية

 .وعمل الالزم من صيانه واستكمال المتطلبات الطالب

 تبعا الزى الخاص بالتدريب المعملى للطالب و المدربين و الفنيين و األخصائيين و يكون  تحديد

 لنظام المؤسسة

 تحديد احتياجات التدريب اسبوعيا أو خالل االسبوع 

 تفتح المعامل حسب جداول التدريب المعملى 

 يتم التخطيط للساعات المعملية المفتوحة open lab hours 

  تحديث محتوى التدريب العملىclinical procedures book 

 تخطيط استراتيجيات التعليم بالتدريب العملى 

 تخطيط قائمة التكليفات والمشروعات الخاصة بالطالب 

 Seminars 

 Prsentations 

 Roleplay 

 Case studies 

 pre/post clinical conference 

 Video critique 

 Simulation-Redemonstration 

 وتقييم فاعلية التدريب   تخطيط طرق واساليب التقويم 

  صحيفة ارشادات للطالب و تشمل اآلتى:إعداد 

 عدم تناول المأكوالت داخل المعمل 

 غلق المحمول اثناء التواجد داخل المعمل 

  التزام الهدوء و عدم احداث ضجيج 

 يمنع دخول حقائب أو مالبس داخل المعمل 

 يمنع أخذ اجهزة و ادوات المعامل بدون أذن 

 وات و االجهزة بعناية و حذرداستخدام اال 

 كل استخدام ترك المعمل و االدوات مرتبة و نظيفة بعد 

 االبالغ عن حدوث أى تلف أو فقدان فى االدوات و االجهزة الموجودة فى المعمل 

 ممنوع التدخين داخل المعمل 

 ارتداء الزى المخصص للطالب طبقا للوائح المؤسسة 
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  تطبيق سياسة مكافحة العدوى(. فى الصناديق الخاصة بها المهمالتالتخلص من( 

 ت و ارجاعها وعدها و ترتيبها و التدريب على الحفاظ على مشاركة الطالب فى تحضير االدوا

 النظام و سالمة االجهزة و الموديالت 

    phase Implementation  التنفيذ: مرحلة ثانيا

 

 الكتمال العمل على تنمية المهارات المعملية البد من توافر المقومات اآلتية:

  الداء العملىا على االشراف 

  الوسائل التعليمية المساعدة لالداء داخل معامل مهارات التمريض 

 

 االشراف:

 عملى من قبل اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ميتم االشراف على اداء الطالب داخل التدريب ال

كذلك يتم تقسيم الطالب الى مجموعات قبل بدء الدراسة وكل مجموعة تتبع عضو من اعضاء 

 هيئة التدريس والمعاونين والمشرفين 

 

  الوسائل التعليمية المساعدة لألداء داخل معامل مهارات التمريض

 جهاز عرض  -اجهزة حاسب الى–ة مثل شاشات العرض تتوافربالكلية الوسائل التعليمية المساعد

 من اجل مساعدة المدرب لتوضيح المهارة التمريضية سبورة ذكية  – Data Showبيانات 

 وتنقسم المعامل الى نوعين:

  معامل المهارات األساسية 

 معامل المهارات المتخصصة  

 معامل المهارات األساسية  :أوال

  فى تنمية المهارات األساسية لدى الطالب وفى هذه المعامل تتاح وهذه المعامل ذات أهمية قصوى

الفرصة لغرس القيم والمبادىء وأخالقيات المهنة وكذلك الحفاظ على المظهر المالئم للمهنة 

  .واإللتزام والمواظبة

  يتم األداء العملى للمهارات االساسية  داخل هذه المعامل لطالب الفرقة االولى او لمراجعتها

ب الفرق االخرى   وهذه المعامل مجهزة ومعدة بأهم االجهزة والموديالت المحاكية للواقع لطال
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ارسة االساسية حتى يتمكن الطالب من إكتساب  المهارات التمريضية االساسية وممارستها مللم

 .وذلك قبل تطبيقها على المرضى

 أساسيات التمريضالمهارات العملية المكتسبة أثناء اآلداء العملى فى معامل 

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.  

 تحتوى معامل المهارات االساسية على موديالت و اجهزة و ادوات مثل:

 : الموديالت و النماذج 

  موديالت  -موديالت متعددة األغراض للتدريب على تقديم العناية التمريضية الشاملة للمرضى

الحقن الوريدى و موديالت للحقن موديالت اذرع للتدريب على  -لقياس العالمات الحيوية 

  موديالت للغيار على الجروح المختلفة –موديالت قرح الفراش -العضلى 

  : االجهزة 

  جهاز تعقيم االدوات -سماعة طبيب –نى ترمومتر الكترو –جهاز ضغط دم بالساعة/ زئبقى 

 .الجراحية

  

  : االدوات و االالت 

  مقص طبى  –جفت شريانى  –جفت مناولة  –عربات غيار مختلفة االحجام  –شاكوش أعصاب

 .وسادات  –مالءات  –أسرة  –قربة ثلج  –قربة ماء ساخن  –

 متخصصة: معامل المهارات الثانيا

 و هى معامل المهارات المتخصصة فى مختلف التخصصات التمريضية 

  معمل التمريض الباطنى و الجراحى 

  معمل العناية الحرجة و الطوارىءOSCE Lab 
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  امراض النساء و التوليدتمريض معمل 

  معمل تمريض األطفال 

 

 

  -معامل التمريض الباطنى والجراحى :

 المعامل لتدريب الطالب على المهارات التمريضية فى التمريض الباطنى والجراحى ه تستخدم هذ

  .عظام(--بوليةمسالك -وفروعهما مثل  )مخ وأعصاب

 المهارات العملية المكتسبة أثناء اآلداء العملى فى معامل التمريض الباطنى و الجراحى

      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 .     

  الموديالت -1

موديالت متعددة  - و فكها موديالت للتدريب على عمل غيار على الجروح بأنواعها وكذلك عمل الغرز

البوليه موديالت للتدريب على تركيب القساطر   -األغراض للتدريب على كافة المهارات التمريضية

بوليه موديل تركيب قسطرة  -للذكر   -موديل قدم لعمل وفك الغرز  -موديل حقن تحت الجلد  -لالنثى  

  هياكل عظميه لمراجعة الهيكل التشريحى للجسم –موديالت تشريحية 

 

  االجهزة -2

  تورش فحص عين  -جهاز غسيل كلوى  -جهاز لقياس ضغط الدم الكترونى  -الفرن الحرارى- 

 ترمومتر الكترونى لالذن - وزن الجسم سالقيميزان 

  -األدوات واآلالت والتجهيزات: -3
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  جفت تشريح  -اناء جفت مناولة استانلس -سراير  فاولر  -سرير كشف  -كرسى نقل مريض-

 -مقصات  -احواض كلوية –جفن –علب تعقيم باحجام مختلفة –عربات الغيار بمختلف االحجام 

  . آالت تستخدم فى الغيار والتعقيم -آالت مناولة

 2 .معامل تمريض العناية الحرجة والطوارىء  

    الحاالت الحرجة و العناية  فى هذا المعمل يتم تدريب الطالب على كيفية العناية بمرضى

 .لمصابين و فاقدى الوعىلالطارئة 

 المهارات العلمية المكتسبة أثناء اآلداء العملى فى معامل تمريض العناية الحرجة و الطوارىء 

 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, Monitoring, Inhalation 

therapy, Defibrillation& Cardio version, Applying pulse oximeter, 

management and care of patient on : mechanical ventilation, feeding pump , 

infusion pump, monitor.    

  -الموديالت و النماذج : -1

عروسة كاملة بها  –موديل سماع اصوات القلب و الرئة  –بى الرئوىموديل دمية كاملة لإلنعاش القل -

نموذج  –موديل للتدريب على حاالت االختناق  –مسالك هوائية تصلح لالنعاش القلبى الرئوى االولى 

موديل لقياس الضغط الوريدى  –موديل رأس و رقبة بها شق حنجرى  –ذراع لسحب عينة شريانية 

  نعاش القلبى.موديل طفل لإل –المركزى 

  االجهزة : -2

 جهاز مونيتور.  –جهاز رسم قلب اوتوماتيك  –جهاز تشفيط  –جهاز استنشاق –ترولى طوارىء 

  -األدوات واآلالت والتجهيزات: -3

تورش  –منظار حنجرى  –انابيب قصبة هوائية(  –انفية   -ممرات هوائية ) فمية  –ترولى  –سرير

 أمبوباج للتنفس الرئوى.  –فحص قاع عين 



10 
 

 

 

  -:األطفال و حديثى الوالدهمعامل تمريض . 3

و كذلك بحديثى الوالدة من سن يوم الى سن سنة فى هذا المعمل يتم تدريب الطالب على كيفية العناية    

  تدريب الطالب على العناية باالطفال من سن سنة و حتى عشر سنوات .

 المهارات العملية المكتسبة أثناء اآلداء العملى فى معامل تمريض األطفال و حديثى الوالده:

    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.  

  -الموديالت و النماذج : -1

نموذج  –نموذج رأس طفل به أوردة الرأس  –موديل للحقن العضلى  –موديل محاكاة لرعاية الطفل    

 طفل للتدريب على اإلنعاش الرئوى.

  االجهزة : -2

جهاز  –جهاز تحاليل السكر بالدم  –حضانة أطفال بالترابيزة  –حاليل مضخة م –ميزان أطفال    

  إستنشاق

  -يزات:األدوات واآلالت والتجه -3

سرير أطفال  -علبة ثالجة أمصال –اسطوانة اكسجين بمنظم و مرطب  –حلة ببرونات  –حامل محاليل    

أنابيب  –قساطر شفاط  –أوعية للعناية الجسمانية باألطفال  –اكسيجين  –ماسكات  –مالئات  –بجوانب 

 معدة.

  -:النساء و التوليدمعامل تمريض . 4

العناية بالسيدة الحامل ) من بداية الحمل و حتى مرحلة ما بعد فى هذا المعمل يتم تدريب الطالب على    

  الوالدة( كذلك الرعاية التى تقدم فى حاالت امراض النساء.
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 النساء و التوليد :تمريض المهارات العلمية المكتسبة أثناء اآلداء العملى فى معامل 

    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 

  -الموديالت و النماذج : -1

 -المشيمةنموذج فحص  –موديل محاكاه للوالدة الطبيعية  –موديل مونيتور للجنين و تطور الوالدة 

 نموذج فحص الثدى–نموذج رحم  –موديل لجنين بعد الوالدة مباشرة  –موديالت توضح مراحل الوالدة 

  االجهزة : -2

جهاز سمع نبض جنين  –سماعة نبض جنين –ميزان اطفال اليكترونى  –ضغط دم زئبقى جهاز  -

  جهاز شفط حديثى الوالدة –جهاز اليكترونى لقياس نسبة السكر بالدم  –اليكترونى 

  -األدوات واآلالت والتجهيزات: -3

 جازب عنق رحم .  –منظار مهبلى -

    phase Evaluation التقويم: مرحلة ثالثا

 

 وقياس فاعلية التدريبطرق المتابعة والتقييم المستمر

  القائم بالتقييم:

   المدربInstructor Evaluation  

 الطالب لنفسهSelf Evaluation         

 الطالب لزميلهPeer To Peer Evaluation 
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 طرق التفييم:

 Pre/post Clinical conference 

 Simmulation (low-moderate- high fidelity simulators  

 Role play 

 OSCE 

 Project evaluation 

 Portfolio evaluation 

  ادوات التقييم:

 Check List 

من عدم فعله هذا   Nursing Actionوهى تشير الى فعل الطالب سلوك معين ) المهارة التمريضية( 

  (Absence or Presence)السلوك 

 Rating Scale 

 (  5-4-3-2-1حيث يتم الحكم على ممارسة الطالب برمز كمى مثل ) Check List وهى متطورة عن 

 (  ( A- B- C- D- Fاو برمز وصفى مثل 

 Rubric  

 descriptors forيتم بها تحديد توصيف لمستويات االداء rating scaleوهى اداة مطورة عن 

evely level of performance 

 Logbook 

 يوضح عدد مرات تنفيذ الطالب للمهارة التمريضية ومدى تقدمه فى تنفيذها  

 clinical procedures evaluationكيفية التقويم للمهارات واالجراءات التمريضية 

 .يقوم مدرب المعمل بتطبيق المهارة التمريضية امام الطالب 



13 
 

    يقوم المدرب بمالحظة اداء الطالب اثناء تطبيقه للمهارة التمريضية ويقوم بتدوين المالحظات

الخاصة بالمهارة التمريضية المعطاة وذلك لتحديد مستوى  Rating Scaleاو   Check Listبـ

 اداء الطالب ويتم تكرار ذلك لباقى طالب المجموعة.

 ب بإعطاء االرشادات الالزمة واعطاء الطالب عند وجود ضعف فى اداء الطالب يقوم المدر

 الفرصة إلعادة تنفيذ المهارة التمريضية وذلك حتى يتقن الطالب تطبيقها.

   يتم إتاحة الفرصة للطالب ليقوم بتقييم نفسه (Self Evaluation)  للتعرف على اخطاءه اثناء

للتعرف  (Peer To Peer Evaluation)تطبيقه للمهارات التمريضية  او تقييم الطالب لزميله 

على اخطاءه اثناء تطبيقه للمهارات التمريضية بعد أداء المهارة مما يتيح له اتقان المهارات 

 . Leadership Abilityالتمريضية وبث وتنمية القدرات القيادية لدى الطالب 

 مهارات وفى نهاية الدورة التدريبية بالمعمل يقوم المدرب بالتقييم النهائى للطالب على ال

ووضعها فى الصورة النهائية  Clinical Rotationالتمريضية الخاصة بهذه الدورة 

  لكل طالب.  Evaluation sheetيـ

 :يتم ذلك عن طريق تقييم فاعلية التدريب المعملى:

 الراى البنود التالية عاستطالع راى الطالب فى اداء عضو الهيئة المعاونة ويتناول استطال( 1 

 يتأكد من تجهيز المعمل / القاعة قبل بداية الحصة المعملية 

 يلتزم بموعد بداية ونهاية الدروس العملية

 يحرص على التواصل الفعال مع الطالب

 يشرح المادة العلمية بوضوح

 يدير الوقت بكفاءة لتنمية المهارات والمعارف المطلوبة للطابة 

 يتابع الطالب  أثناء التدريب العملى

 يعالج السلوكيات الغير مناسبة من قبل الطالب بأسلوب مالئم

 يستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة فى شرح الدروس العملية / التمارين

 يساعد الطالب على تنمية مواهبهم وقدراتهم

 يساعد الطالب المتعثرين فى التدريبات العملية / التمارين

 رات الطالب و االجابة عليهايتيح الفرصة لسماع أسئلة واستفسا

 يقيم أعمال الطالب ويساعدهم فلى  تصحيح اخطاءهم

 يهتم بعمل امتحانات دورية خاصة بأعمال السنة
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 يتعاون مع زمالءه أثناء الدروس العملية

 يشجع الطالب المتميزين و المبدعين 

 يوجه الطالب الستخدام المكتبة واإلنترنت

 المناسبات واألنشطة الطالبيةيشارك الطالب فى بعض 

 عموما يتسم أداءه بأنه متميز 

 

 ( اخذ تغذية راجعة من الطالب عن مدى انتفاعهم من التدريب العملى2

 ( اتخاذ االجراءات التصحيحية نحو اى شكوى ترد من الطالب تخص التدريب العملى3

 األداء االكلينيكى داخل المؤسسات الصحية و المجتمعية: ثانيا

تطبيق المهارات المكتسبة و يصبح الطالب  قادرا على تقديم الخدمة التمريضية بعد ان الهدف:  

بتعلمها و اكتسابها داخل معامل المهارات التمريضية تتاح له فرصة الممارسة و التطبيق االلكلينيكى لهذه 

عية حتى يتسنى المهارات خارج نطاق الكلية و بأرض الواقع من خالل المؤسسات الصحية و المجتم

للطالب كسر حاجز القلق من تطبيق العناية التمريضية على المرضى و مستقبلى الخدمة و من ثم يتقن 

والعلمية  التمريضية يهدف البرنامج التدريبي للطالب إلى تنمية وتطوير المهارات المهنيةكما االداء . 

ومراكز الرعاية  على التدريب بالمستشفياتلديهم والتي يجب أن يتمتع بها الخريج وتعتمد بصورة أساسية 

الشروط الضرورية لحصول  كأحدالتدريب الميداني الطالب ويتم تدريب . الصحية و الزيارات المنزلية

 درجة البكالوريوس. على الطالب

المراكز الصحية المختلفة  –مراكز االمومه و الطفولة  –و من أمثلة المؤسسات الصحية: المستشفيات 

 التأهيل و العالج الطبيعى.كمركز 

 الشركات.  –المصانع  –المدارس –اما المؤسسات المجتمعية : دور المسنين 

 المستشفيات

تعطى المناخ  المالئم للتطبيق االكلينيكى حيث تتيح للطالب ممارسة التعامل مع المرضى من خالل تطبيق 

لطالب على المستشفيات بجدول زمنى المهارات التمريضية فى مختلف فروع التمريض حيث يتم توزيع ا

لقضاء دورة تدريبية عملية ثم تبادل االماكن فى كل مستشفى و يكون ذلك تحت اشراف و توجيه من 

 أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم.
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    Planning phaseاوال: مرحلة التخطيط  

 

 اماكن التدريب التطبيقى والميدانى وتوزيع مجموعات الطالب 

  دورة تدريبية الخاصة بكل مخرجات التعلم المستهدفة clinical rotation 

 الموضوعات التى يتم تدريسها 

  التكليفات قائمةassigments-portfolios - projects  الخاصة بالطالب والتقويم الخاص

  بها

  المخاطبات والموافقات الرسمية لتدريب الطالب 

 تحقيق مخرجات  -توضيح اذا تم فتح اماكن تدريب جديدة ومبررات ذلك )زيادة عدد الطالب

بناءا على احتياجات  -بناءا على مقترحات خبراء بالتخصص -تطوير التدريب–تعلم مستهدفة 

 المجتمع(.

   ثانيا: مرحلة التنفيذImplementation phase    

 

 االشراف .1

يتم االشراف على االداء االكلينيكى للطالب فى المستشفيات من قبل أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و  

 مشرفى التمريض.

 كل قسم علمي لألشراف على عملية التدريب وتكون له المهام التالية: فىهيئة تدريس  يقوم اعضاء

 البكالوريوس  ةطبقا لعدد الساعات المعلنة في الالئح متابعة تنفيذ التدريب في التوقيتات المحددة

 ومطبقة فى الجدول الدراسى

 الهيئة المعاونة من اعضاء هيئة التدريس  لتدريب الطالب على المهارات التمريضية ومعاونة  متابعة

الطالب طبقا اثناء تدريب  من معاوني اعضاء هيئة التدريسلطالب وانتظام التدريب واستالم تقارير 

 الموضوعة. العملية للنماذج

 المناسبة لضمان كفاءة التدريب. والمستلزمات التعليمية واألجهزة التدريبية التأكد من توافر الوسائل 

 قبل بداية الدورة التدريبية clinical rotation  يتم تعريف الطالب داخل كل دورة من دورات

 التدريب االكلينيكى داخل المستشفى على :

o  .أهداف الدورة التدريبية و كيفية تحقيقها 

o  اللوائح التى تحكم مكان التدريب االلكلينيكى 
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o   عدد االيام العملية و عدد الساعات التى يتم تقييم الطالب عليها كذلك يتم شرح البنود المشتملة

للطالب و تحدد درجات التقييم و طرقه  Evaluation sheet)عليها استمارة تقييم االداء ) 

 تبعا لكل مؤسسة و لوائحها.

 عن طريق:  Self learningيقوم مدرب العملى بتشجيع الطالب على التعلم الذاتى 

 البحث فى المراجع و الكتب 

 البحث عن طريق شبكة المعلومات 

  استخدامCD التعليمية 

فى حالة وجود ضعف فى األداء لدى اى طالب يقوم المدرب باتاحة الفرصة العادة اداء المهارة 

)دعم الطالب  يقوم مدرب العملى باعادة تقييم الطالبثم التمريضية فى ساعات التدريب المعملى المفتوح 

 . peer learningالمتعثرين( كما يمكن االستعانة بالطالب المتفوقين لتدريب االقران 

 

 

  ثالثا: مرحلة التقويمEvaluation phase    

 

 نظام التقييم داخل المستشفى

أثناء عرض حاالت مدرب بمالحظة أداء الطالب اثناء تطبيقه للمهارات التمريضية و اليقوم  -1

 كذلك يتم تقييم مهارات كتابة التقارير والتوثيق  case presentationsالمرضى 

الخاصة بالمهارات التمريضية المعطاه و  Checklistبتدوين هذه المالحظات بـ  مدربال يقوم -2

 ذلك لتحديد مستوى اداء الطالب.

عند وجود ضعف فى أداء الطالب يقوم المدرب باعطاء االرشادات الالزمة و اعطاء الطالب   -3

 الفرصة إلعادة تنفيذ المهارة التمريضية و ذلك حتى يتقن الطالب تطبيقها.

( للتعرف على اخطاءه اثناء Self Evaluationإتاحة الفرصة للطالب ليقوم بتقييم نفسه )  يتم  -4

( مما يتيح له Peer to peer evaluationتطبيقه للمهارات التمريضية او تقييم الطالب زميله ) 

 .Leader ship Abilityاتقان المهارة التمريضية و بث و تنمية القدرات القيادية لدى الطالب 
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Example of self evaluation: 

 
eevveerrNN oommeettiimmeessSS rreeqquueennttFF 

DDiidd  yyoouu  pprreeppaarree  yyoouurr  

aassssiiggnnmmeenntt?? 

   

DDiidd  yyoouu  rreeaadd  iinn  aaddvvaannccee  ooff  

aassssiiggnnmmeenntt?? 

   

DDiidd  yyoouu  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ccllaassss  

ddiissccuussssiioonn?? 

   

 

 يحتاج مدرب العملى الى توثيق مالحظاته عن اداء الطالب و ذلك عن طريق :   -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. 

 

 

 

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. 



18 
 

  يتم تجميع نقاط تقييم االداء االكلينيكى للطالب للمهارات التمريضية المختلفة فى صورة ارقام

 . Evaluation sheetلتوضع فى الشكل النهائى باستمارة التقييم 

  راجعة للطالب عن مستوى ادائهم )اطالعهم على نتائج استمارة التقييم(.يتم اعطاء تغذية 

 المواعيد المقررة لتقييم الطالب 

  .تعقد امتحانات الدورة التدريبية لكل قسم فى نهاية اى دورة تدريبية 

 .يعقد إمتحان نصف الترم الدراسى لكل قسم من االسبوع السابع الى االسبوع الثامن 

   يعقد امتحان نصف و نهاية العام الدراسى بعد انتهاء الدراسة من االسبوع الخامس الى االسبوع

  السادس عشر من الدراسة

 تقييم فاعلية التدريب

  من خالل استطالع راى  المستفيدين من الخدمة عن اداء الطالب المتدربين 

 مراكز رعاية االمومة والطفولة

 التدريب:

 ز يقوم الطالب بتقديم الخدمة لفئتين من المجتمع: من خالل هذه المراك •

:مثل المرأة الحامل وتقديم الرعاية في جميع مراحل الحمل والوالدة وما بعد الوالدة تثقيف االم  -

 صحي عن وسائل تنظيم االسرة فوائد الرضاعة الطبيعية الفطام التغذية السليمة. 

وقياس الوزن والطول والمقاسات يتم تقييم كامل للطفل ومشكالته الصحية : الطفل  -

التغذية التطعيمات و وتقديم الرعاية المتكاملة مثل االنتروبولجية للطفل كمحيط الراس والصدر 

 . ومكافحة العدوى واالسهال وامراض الجهاز التنفسىالسليمة 

كما خاصة باألم واخري خاصة بالطفل اثناء التدريب   assessment sheetيستخدم الطالب 

 check list for infection control in family planning clinicيستخدم 

 :التقويم

   يقوم المشرف بكتابة المالحظات خالل التدريب عن طريقfile notebooks  وهي توضح

 يم عناية تمريضية جميع ممارسات الطالب داخل المركز من اعطاء تثقيف صحي أو تقد
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  وفي نهاية التدريب يتم تقييم الطالب بناء علي المالحظات السابقة عن ممارسات الطالب والوثائق

مثل والتثقيف الصحى  الخاصة بالتدريب وانشطة الطالب التى يستخدمها في تقديم الخدمة 

 اللوحات التعليمية وكذلك يتم تقييم المهارات الفكرية وسلوك الطالب اثناء التدريب 

 يتم اعطاء تغذية راجعة للطالب عن مستوى ادائهم 

 دور المسنين

 التدريب 

 او العيادات الخارجية بالمستشفيات يتم توزيع مجاميع الطالب علي دور المسنين •

 الة مسنة او اكثر وتقديم الرعاية التمريضية لها يقوم المشرف بتكليف الطالب بدراسة ح •

يقوم الطالب بعمل تقييم كامل عن هذه الحالة ومعرفة احتياجاتها الصحية والنفسية ويستخدم  •

 nursing care recordخاصة بالمسنين اثناء التقييم كما يستخدم   assessment sheetالطالب

  في تسجيل العناية التمريضية التي تم تقديمها

 التقويم: •

وهي توضح   filed notebooksيقوم المدرب بكتابة المالحظات خالل التدريب عن طريق  •

 جميع ممارسات الطالب داخل الدار من اعطاء تثقيف صحي او تقديم عناية تمريضية

وفي نهاية التدريب يتم تقييم الطالب بناء علي المالحظات السابقة عن ممارسات الطالب والوثائق  •

 case study conferenceالخاصة بالتدريب كذلك يتم تقييم المهارات الفكرية من خالل 

 وسلوك الطالب اثناء التدريب  

 يتم اعطاء تغذية راجعة للطالب عن مستوى ادائهم •

 يةالزيارات المنزل

 التدريب: 

التي   والريفية الموجودة بمدينة دمنهور, يتم توزيع مجاميع الطالب علي المناطق العشوائية  •

  يصعب وجود رعاية صحية بها ويقوم القائم علي اإلشراف بتوزيعهم علي االسر الموجودة

 بالمنطقة )بنسبة  طالب : اسرة (
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 –دراسة لحالة االسرة من حيث عدد االفراد يقوم الطالب بزيارة االسرة والتعرف عليها وعمل  •

الحالة االجتماعية والصحية لكل فرد ويقوم بتقديم الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع كالمرأة 

واالطفال من كافة االعمار كما يقوم  ومرضى االمراض المزمنةالحامل ومرضي الضغط والسكر

 ضية بإعطاء التثقيف الصحي لكافة الفئات الصحية والمر

 يستخدم الطالب خالل الزيارة شنطة الصحة عامة  •

 short term  مرات ويقوم بعمل خطة لليوم التالي  4-3يقوم الطالب بزيارة األسرة حوالي من   •

plan  . وتأييد ما تم عمله خالل هذا اليوم وتقديمه للمدرب 

 التقويم: •

  يقوم المدرب بكتابة  المالحظات خالل الزيارات المنزلية عن طريقfiled notebooks  وهي

 توضح جميع ممارسات الطالب داخل المنازل من اعطاء تثقيف صحي الو تقديم عناية تمريضية 

  وفي الزيارة االخيرة يتم تقييم الطالب بناء علي المالحظات السابقة عن الممارسات الطالب وكذلك

 supervised visitباستخدام  اثناء الزياراتيتم تقييم المهارات الفكرية وسلوك الطالب 

 يتم اعطاء تغذية راجعة للطالب عن مستوى ادائهم 

 المدراس

 التدريب:

يتم توزيع الطالب علي مدراس مرحلتي االبتدائية واالعدادية ويقوم بدخول الفصول المدرسية  •

اثناء الحصص االحتياطية لدراسة المشكالت واالحتياجات الخاصة بتلك الفئةواعطاء التثقيف 

 مثل صحة المراهقين واحتياجات سن المدرسة والنظافةالصحي المناسب لتلك المرحلة العمرية 

 الشخصية والتغذية والوقاية من الحوادث.

•  

عنها شاملة دراسة الحالة   case studyيقوم الطالب بأختيار حالة مرضية من المدرسة وعمل  •

 والعناية التمريضية التي تم تقديمها 

 التقويم: •
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  filed notebooksيقوم المدرب بكتابة المالحظات خالل الزيارات المدراسية عن طريق  •

جميع ممارسات الطالب داخل المدارس من اعطاء تثقيف صحى او تقديم عناية و هى توضح   •

 تمريضية و كذلك يتم تقييم المهارات الفكرية و سلوك الطالب و الوثائق الخاصة بالتدريب

 يتم اعطاء تغذية راجعة للطالب عن مستوى ادائهم •

  

 المصانع والشركات

 التدريب:

 يقوم المشرف بتقسيم الطالب الي مجاميع حيث يتم توزيع كل مجموعة لزيارة شركة أو مصنع  •

يقوم الطالب  بدراسة المؤسسة من حيث دورها في خدمة المجتمع المشاكل الصحية واإلجتماعية  •

التي تواجه العاملين بهذه الشركة او المصنع  وكتابة  تقرير عن هذه الزيارة وتقديمه للمدرب 

 ضمنا مقترحات الطالب  لحل تلك المشاكل ومت

 التقويم: •

والتقرير   filed notebooks يقوم المدرب بكتابة المالحظات خالل هذه الزيارات  عن طريق  •

 المقدم من قبل الطالب 

 يتم اعطاء تغذية راجعة للطالب عن مستوى ادائهم •

 شنطة صحة المجتمع: •

 تحتوى على : •

انبوبة  –خافض لسان  –ترمومتر  –علبة تعقييم  –ميزان زنبوركى  –كفولة  –مريله مشمع  •

 جفت شريانى  –سماعة طبيب  –مقص طبى  –ماسك انابيب  –اختبار 


