
 

 مصادر التعليم والتعلم
رسية والتي  تتوفر فيها الوسائل السمعية والبصرية العطاء االمحاضرات  الدا والفصول المحاضرات قاعات .1

 النظرية التي تمد الطالب بالمعلومات االزمة لدعم التدريب العملى

يتعلم  مستلزمات تشغيل المعامل حيثالمعامل المالئمة للعملية التعليمية من حيث الوسائل السمعية والبصرية و  .2

الطالب المهارة فى معمل المهارات عن طريق المالحظة والمشاهدة ثم عمل المهارة بمساعدة المدرب ثم عملها 

قبل نزوله إلى  Dollبمفرده بطريقة صحيحة ومن هنا يصل الطالب الى درجة الكفاءة فى أداء المهارة على 

من هنا يتم التدريب على جميع المهارات قبل نزول الطالب إلى أرض عمله فى المستشفى وعلى المرضى و

 الواقع أثناء العمل الميدانى.

التدريب العملي في المستشفيات حيث يتم تدريب الطالب في وحدات االستقبال و وحدات العناية المركزة على  .3

 كيفية اعطاء المريض العناية التمريضية الشاملة 

لتي تتالءم مع انماط التعلم المستخدمة مثل االنترنت وذللك باعطاء الطالب بعض مصادر التعلم الذاتي و ا .4

تنمية ك لوذل ,المواقع االلكترونية والتي تمكنهم من الحصول على المعلومات الجديدة في مجال العناية الحرجة

وقدراته مستجيبا لميوله واهتماماته والتفاعل الناجح مع مجتمعه عن طريق االعتماد  الطالب استعدادات وامكانات

 :على نفسه والثقة بقدراته فى عملية التعليم و التعلم

http://ajcc.aacnjournals.org/ ) ( http://www.aacn.org http://www.cdc.gov   

المراجع العلمية الحديثة  التي تتوافر في مكتبة الكلية والتي تساعد الطالب في الحصول على المعلومات التي  .5

 يحتجونها وتساعدهم في عمل االبحاث العلمية المطلوبة منهم مثل:

- Critical care Nursing: A Holistic Approach. 9th ed. Philadelphia: PA Lippincot Williams & 

Wilkins,2009 

- Marino's The ICU Book. 4th ed. Paul marino , 2014 

- Clinical Emergency Medicine 2nd. S.v Mahadevan Gusm. Garmel,2012 

- Essential Nursing Skills 4th ed.Mosby Elsevier, 2012 

- Oxford hand book of Emergency Nursing, Robert Cnouch, Alan Charters, Mary Dawood and paula 

Bennett, 2009 

- A Nurse's Survival Guide to Critical Care, Sharon Edwards, Mimma Sabaho, 2005 

- Handbook of evidence based critical care, Paul Ellis Marik. Springer, 2010 

- Introduction to critical care nursing, Mary Lou Sole, Deborah G. Klein, Marthe J. Saunders/ Elsevier, 

2009 
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- Saunders nursing survival guide: critical care & emergency nursing, Lori Shumacher, Cynathia 

Chernecky ,  Saunders/ Elsevier,2010 

- Intensive care: A consise textbook/ Charles Hinds, David Waston. Saunders/ Elsevier, 2008 

- Essential emergency procedures/ editor- in- chief Kaushal Shah; associated Editor Chilembwe. 

Wolters Kluwer Health/ Lippincot Williams, 2010 

 

 
 
 
 
 
 

 


