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 جبيؼخ :  صيُٕٓع

 كهٛخ :   انزًغٚض 

 قسى  : رًغٚض ثبطُٗ ٔ جغادٗ

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ                                                         

 ثٛبَبد انًقغع-1

 انغيؼ انكٕص٘ :

 

    اسى انًقغع:

 رشغٚخ أصيٗ

انفغقخ/ انًسزٕٖ                               

First year  /first term  

 انزشصص: 

 

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ :   

Theoretical     4 hrs / wk/15 wks = 30 

Practical        1 hr / wk /15hrs= 15           

ْضف انًقغع  -2  

The course is designed to provide the undergraduate nursing students with structures and surface anatomy 

of all body systems and organs. 

 انًسزٓضف يٍ رضعٚس انًقغع:-3

 .a1. List all body systems انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى -ا 
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a2- Recognize purposes of studying human anatomy to nursing students. 

 .b1. Explain different parts of the body in a specific regions انًٓبعاد انظُْٛخ -ة

b2- differentiate between  soft and hard organs. 

انًٓااااااااابعاد انًُٓٛاااااااااخ -ج

 انشبصخ

c1- discover the organs of the body e.g. heart, lungs, stomach, liver, spleen , uterus , 

testis, bones . 

 .d1- Assess the patient physical health status considering underlying body organs انًٓبعاد انؼبيخ -ص 

  Skeletal system يذزٕ٘ انًقغع-4

 Muscular system 

 Circulatory system 

 Lymphatic system 

 Respiratory system 

 Gastro-intestinal system 

 Urinary system 

 Reproductive system: 

o Female genital system 

o Male genital system 

 Nervous system   

 Endocrine system 

 



 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

 .Interactive Lecture - أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -5

- lab  

-Group discussion. 

انقضعاد انًذضٔصح : ٚزى رطجٛا  أسابنٛت انزؼهاٛى ٔانازؼهى طجقاب ٜنٛاخ انكهٛاخ نغػبٚاخ انطاالة انًزؼ اغٍٚ اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى نهطالة طٔ٘  -6

 Open Skill Lab hours                                                                    صعاسٛب ٔانًؼهُخ ثكم قسى ػهًٙ

 

 رقٕٚى  انطالة :-7 

 Written exam : to assess Knowledge  -5.1 األسبنٛت انًسزشضيخ  -ا

5.2- Oral exam:   to assess Knowledge , communication ,  discussion. 

5.3- Practical exam:   to assess skills 

  Semester Work    

   Case study  

   Assignment     

   انزٕقٛذ -ة

Assessment 1  Final oral exam 

 

Week        15 

   

Assessment 2  Final Practical exam Week        15 

   

Assessment 3  Final  written exam Week        16  
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 :Weighting of Assessments رٕػٚغ  انضعجبد-ج

   

Final-term Examination           70 %                    

Oral Examination           20 %      

Practical Exam                         10 % 

                             

 Total(200 degrees)              100%      

قبئًااااخ انكزاااات انضعاساااااٛخ  -8

 ٔانًغاجغ:

 

 Lectures ` notes -  يظكغاد-ا

 Kevin T. Patton, PhD and Gary A. Thibodeau Mosby's Handbook of - كزت يهؼيخ-ة

Anatomy and Physiology – Page burst E-Book on Vital Source By, 

2000. 

 Ian Peate , Muralitharan Nair Fundamentals of Anatomy and - ج كزت يقزغدخ

Physiology for Student Nurses Paperback by  – 4 Mar 2011. 

صٔعٚاااااااااااابد ػهًٛااااااااااااخ  أ -ص

 َشغاد... انز

www.sciencedaily.com 

 www.wiley.com/go/peate 

 

Course professor:   

Head of Department:  

 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ian+Peate&search-alias=books-uk&field-author=Ian+Peate&sort=relevancerank
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جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

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

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

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

 صيُٕٓعجبيؼخ :  

 كهٛخ :   انزًغٚض 

 قسى  : رًغٚض ثبطُٗ ٔ جغادٗ

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ                                                         

 ثٛبَبد انًقغع-1

 انغيؼ انكٕص٘ :

 

    اسى انًقغع:

         فٛؼٚبء دٕٛٚخ

انفغقخ/ انًسزٕٖ                               

First year/first term  

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ :    انزشصص : 

Theoretical   : 2 Hours / wk /15 wks 

Practical      1 hr / wk /15 wks  

ْضف انًقغع  -2  

  The course is designed to assist nursing students in the utilizing of the different law of Physics in 

the nursing management of patients 

     a.1. Describe the reversible and irreversible processes, macroscopic انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى -ا 

           description of fluid, sound and radiation  

a.2- Determine the biomechanics; fluid properties; flow of fluids;  flow of 
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heat  in biological systems and its medical applications 

a.3- Identify the diagrams for use in solving simple problems in the hearing     

        and applications of sound in medicine in oncology 

a 4. List function of DNA, proteins, and radiation. 

 ,b.1- Describe the diagnostic radiology (diagnostic imaging with X-rays انًٓبعاد انظُْٛخ -ة

      ultrasound and   nuclear magnetic resonance: MRI) . 

b.2- Recognize the  theoretical principles of the nuclear medicine (diagnosis  

        using radiation). 

b.3- Illustrate the most common health hazards, radiation protection, and         

        physiological biophysics.  

انًٓاااااااابعاد انًُٓٛااااااااخ -ج

 انشبصخ

c.1- Demonstrate the practical skill in Biophysics.  

c.2- Construct ray diagrams for use  in  solving  simple  Biophysics  problems  

c.3- Apply pressure and its applications to the solution of predictable and         

        unpredictable problems.. 

c.4- Produce a well-structured solution, with clearly- explained  reasoning and          
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        appropriate presentation. 

            d.1- Appraise  how  the  ionizing  radiation  and  nuclear  medicine  can  be انًٓبعاد انؼبيخ -ص 

       represented, and an appreciation of the key concepts relating to the health          

       Physics. 

d.2-Demonstrate capacity for self directed learning. 

d.3- Demonstrate responsibility in using information and communication       

technology. 

d.4- Create  the   chance   for    the   students   to   develop   their     theoretical        

understanding and problem solving skills. 

  :Fluid flow and properties  يذزٕ٘ انًقغع-4

Introduction to biophysics; Laminar and turbulent flow; equation of continuity; 

Bernoulli‟s equation and it‟s applications; Poiseuille‟s law; power dissipation; 

flow resistance 

pressure and its application: 

Blood pressure measurement; surface tension and methods of  measurement; 

capillarity; viscosity and methods of  measurement. 
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Sound waves: 

 Intensity of Sound waves; interaction of Sound waves with a matter; human ear 

and amplification of sound; loudness and hearing test; application of Sound 

waves in medicine. 

Temperature and pressure scales 

Convection Heat Transfer Summary 

The Kinetic theory of gases 

The propagation of light 

Reflection and refraction laws 

Geometric optics for lenses 

Aberrations 

Ionizing radiation and nuclear medicine:  

Types of ionizing radiation; decay law; half life time; activity of radioactive 

material  

Ionizing radiation and nuclear medicine:  

Radiation units; interaction of radiation with a matter. 
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Ionizing radiation and nuclear medicine:  

Radiation dose; biological effects of radiations 

Ionizing radiation and nuclear medicine:  

Application of Ionizing radiation in medicine 

 lecture- اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -5

 -Assignment  

 

اساابنٛت انزؼهااٛى ٔاناازؼهى نهطااالة طٔ٘ انقااضعاد انًذااضٔصح : ٚاازى رطجٛاا  أساابنٛت انزؼهااٛى ٔاناازؼهى طجقااب ٜنٛااخ انكهٛااخ نغػبٚااخ انطااالة  -6

 Open Skill Lab hours         انًزؼ غٍٚ صعاسٛب ٔانًؼهُخ ثكم قسى ػهًٙ                                                            

 انطالة : رقٕٚى -7 

 االسبنٛت انًسزشضيخ  -ا
5-1. Practical  examination     

 To develop the students‟ ability to design and conduct experiments as well as 

to analyze and interpret data.                                                         

5-2. Final term examination              

To assess students‟ understanding of physics of electricity and magnetism 
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5.3 Semester Work    

 Case study  

 Assignment 

 

 Assessment 1- Practical  examination                    week 14 انزٕقٛذ -ة

Assessment 2-  Final term examination                  week 16 

   :Weighting of Assessments رٕػٚغ  انضعجبد-ج

Final-term Examination                       

written examination            80 %    

Practical Exam                     20%       

 

 Total        (100 marks) 100%       

قبئًااااخ انكزاااات انضعاسااااٛخ  -8

 ٔانًغاجغ:

 

 يظكغاد-ا
     Lecturer notes. 

 كزت يهؼيخ-ة
Textbooks: Supplementary 

1) Feynman Lectures on Physics Volume 1,2,3- ) Feynman, Leighton and 
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sands. 

2) Physics for Scientists and Engineering with Modern Physics ( Serwary 

textbook). 

3) Explaining Physics ( Stephen Peple). 

4)  Radiation BioPhysics ( Edward L. Alpen). 

5) BioPhysics concept and Mechanisms ( EJ. Casey)  

6) Foundation of BioPhysics ( A.L. Stanford, JR). 

7) Medical Physics (Johan R. Gameron). 

8) The Physics of Radiology ( Harold E. Johns OC). 

9) International Physics for Medicine and Biology ( Russel K. Hobbie). 

10) Mathematical Physics. 

11) Biostatistical Analysis. 

12) Physiology (Gytoon) 

13) Modern Physics (Blatt). 

 ج كزت يقزغدخ
Introduction in BioPhysics ( Mohamed Suliman Al- Ayed). 

صٔعٚااااااااااابد ػهًٛاااااااااااخ  أ -ص

 َشغد... انز

 http://galileo.phys.virginia.edu/ - 

www.astro.uvic.ca  

http://galileo.phys.virginia.edu/
http://www.astro.uvic.ca/
http://www.astro.uvic.ca/
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www.physics4kids.com/files/thermo intro.html  

handbook.net/partl.httm-http://thermo  

Course professor:  

Head of Department:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.physics4kids.com/files/thermo%20intro.html
http://thermo-handbook.net/partl.httm
http://thermo-handbook.net/partl.httm
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 جبيؼخ :  صيُٕٓع

 كهٛخ :   انزًغٚض 

 صذخ انًجزًغقسى  : رًغٚض 

 اسى انًقغع :  انغيؼ انكٕصٖ : 

Principles of Community Health  

 

 First yearانفغقخ / انًسزٕٖ : 

 

 انزشصص : 

Community 

Health 

Nursing 

 

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ : 

Theoretical    1 hr / week /15 wks. =15   

ْضف انًقغع -2  

To understand the principles of healthful living, promotion of health and prevention of disease in the 

community.  

 انًسزٓضف يٍ رضعٚس انًقغع:-3

  .a1- Identify the concepts of health and diseaseانًؼهٕيااااااااااااااااااااابد  -ا 
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   .a2- Explain the wellness illness continuum ٔانًفبْٛى

a3- Recognize the importance of health to individual, family and community. 

a4- Identify measure that promotes health and prevents diseases. 

 a5- Compare between Urban and rural communities with respect to application of      

       measures for health promotion.  

 a6- Define community and community health. 

 a7- Identify community characteristics. 

 a8- Discuss the importance of community health.  

 a9- List available community health resources.  

 a10- Identify different services rendered by these resources.  

 انًٓبعاد انظُْٛخ -ة
        b2- Plan and implement a project by applying problem solving approach  

b7- Describe community characteristics 

انًٓااابعاد انًُٓٛاااخ -ج

 انشبصخ

c2- Apply problem solving approach 
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   .d1- Computer skills  انًٓبعاد انؼبيخ -ص 

d2- Use communication skills. 

d3- Ethical consideration 

 Concept of health .1 يذزٕ٘ انًقغع-4

2. Health promotion & disease prevention 

3. Infection control 

4. Personal hygiene 

5. Food hygiene 

6. communication 

7. healthy lifestyle 

8. Community health services  

9. Maternal and child health 

10. Chronic disease 

11. Health system in Egypt 

12. Environmental health 

13. family health 

14. Violence  

15. Occupational health  

اساااااابنٛت انزؼهااااااٛى  -5

 ٔانزؼهى

5.1-Lectures 
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5.2-Discussion 

5.3-Brain storming 

5.4- Blackboard 

5.5- Data show 

5.6-Demonstration  

 أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى نهطالة طٔ٘ انقضعاد انًذضٔصح   : -6

 ػهًٙٚرى ذطثٛك أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى  طثما ٜنٛح انكهٛح نغػاٚح انطالب انًرؼصغٍٚ صعاؿٛا ٔانًؼهُح تكم لـى 

         Open Skill / office hours.                          

 رقٕٚى  انطالة :-7 

 Written exam to assess  the ability to remember  -5.1 االسبنٛت انًسزشضيخ  -ا

5.2-  Mid-Term to assess the skills of recalling, analysis and 

discussion 
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 :Weighting of Assessments انضعجبدرٕػٚغ  -ج

Mid-Term Examination       20 %  10 marks  

Final-Term Examination 80 %  40 marks  

Semester Work          ___ %  

Other types of assessment 

 Case study  

 Assignment 

         ___ %  

 

Total =  

 

     100 %  (50 marks) 

 

 
قبئًااااااااااخ انكزاااااااااات  -8

 انضعاسٛخ ٔانًغاجغ:

 

 Lecture handouts يظكغاد-ا

 Community Health Nursing  (Advanced publication) -          كزت يهؼيخ-ة

        - Women Health                       (Advanced publication) 

        - Family Health                        (Advanced publication) 

        - Occupational Health              (Advanced publication) 

        - Epidemiology                        (Advanced publication) 

        - Environmental Health             (Advanced publication) 
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 ثٛبَبد انًقغع-1

 

Course coordinator: Dr. Zizi fikry 

 

Head of Department: Prof. Dr. Nahed EL Sebaya 

 

 

 

 

 

 

 

Pontillas L. Community Health Nursing. 2010, 4 -     ج كزت يقزغدخ
th 

ed. (Advanced publication)              

صٔعٚاااابد ػهًٛااااخ  أ -ص

 َشغد... انز

      - Public Health Nursing Journals. 

      - World Health Organization 
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 جبيؼخ : صيُٕٓع. 

 كهٛخ :   انزًغٚض

 قسى  : رًغٚض ثبطُٗ ٔ جغادٗ

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ                                          

 ثٛبَبد انًقغع-1

 Microbiology   اسى انًقغع: انغيؼ انكٕص٘

  

 انفغقخ/ انًسزٕٖ                          

First year 

انزشصااااااص : رًااااااغٚض ثاااااابطُٙ 

 ٔجغادٙ 

 

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ :   

  

Theoretical 2 hrs / wk / 15 wks = 30 hrs     

Practical      : 1 hr / wk / 15 wks = 15 hrs           

ْضف انًقغع  -2  

The course focuses on the study of micro-organisms and micro-organisms producing diseases. 

Topics like factors related to transmission of infection, preparation and use of various immunizing 

agents, collection of specimens and common diagnostic laboratory tests are also emphasized. 
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 انًسزٓضف يٍ رضعٚس انًقغع:-3

 . a1- Understand  the structure and functions of micro-organisms انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى -ا 

a2- Recognize host interactions. 

a3- Recall sources and modes of infection. 

a4- List hospital associated infections. 

a5- State pathogenic organisms ( viruses, fungi, protozoa, worms). 

 .b1- Identify microbiological investigations of microbial diseases  انًٓبعاد انظُْٛخ -ة

b2- Describe different types of bacteria under microscope. 

b3- Discuss morphology and physiology of bacteria. 

 .c1- Illustrate types of bacteria viruses and fungi انًٓبعاد انًُٓٛخ انشبصخ-ج

c2- Apply different methods of controlling of micro – organisms. 

 .d1- Evaluate sources of nosocomial hospital infection انًٓبعاد انؼبيخ -ص 

d2- Collect specimen from different hospital source. 

  Sources of infection يذزٕ٘ انًقغع-4

 Portals of entry 

 Modes of transmission 

 Hospital acquired infection 

Prevention of infection by: 

 Control of the sources of infection. 

 Cutting the lines of communication. 

 Sterilization and disinfection.  
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 . Illustrated lecture and group discussion أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى  

 Individual and group exercises. 

 Demonstration. 

 Simulation practice. 

 Case studies. 

 Clinical conferences. 

 Clinical practices 

أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى نهطالة 

 Open Skill Lab hours          طٖٔ انقضعاد انًذضٔصِ

  رقٕٚى انطالة :

 Written exam to assess  the ability to remember   األسبنٛت انًسزشضيّ   - أ

  Oral exam to assess the skills of analysis and discussion 

   Mid-Term to assess skills and knowledge 

Semester work:              to assess knowledge 

Assignment. 

 

Mid-Term written exam   Week 8  -1 انزٕقٛذ - ة
th

 

2- Semester work                 All over the course  

3- Final written exam            Week 16
th 

 

 Written exam                                    70%        70 marks .1 رٕػٚغ انضعجبد -ج 

2. Oral exam                                           20%      20 marks 

3. Semester work / Mid-term exam         10%      10 marks 
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 جبيؼخ : صيُٕٓع

 كهٛخ :   انزًغٚض 

 قسى  : رًغٚض ثبطُٗ ٔ جغادٗ

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ                                                         

 ثٛبَبد انًقغع-1

 انغيؼ انكٕص٘ :

 

 اسى انًقغع:

 طفهٛبد طجٛخ

 انًسزٕٖانفغقخ/ 

           First year            /second term   

 

 انزشصص

 

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ :   

Theoretical  2 hrs / wk / 15 wks. 

      Practical 1 hr / wk / 15 wks  

 ْضف انًقغع-2

The course provides the nursing students with overview about different parasitic diseases especially 

those endemic in Egypt and how to control and prevent it .  

 انًسزٓضف يٍ رضعٚس انًقغع:-3
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انًؼهٕيااااااااااااابد  -ا 

 ٔانًفبْٛى

a1- Define terms related to the science of parasitology. 

a2- Identify the intestinal nematodes.  

a3- Outline the different blood tissue dwelling protozoa as malaria. 

a4- List sources of parasitic infection.  

انًٓاااااااااااااابعاد  -ة

 انظُْٛخ

b1- Describe parasitic infections in immune- compromised hosts. 

b2- Differentiate between types of immunodiagnostic techniques. 

b3- Illustrate signs and symptoms of parasitic disease. 

b4- Interpret results of laboratory investigation of patients with communicable disease.  

انًٓااااااااااااااااابعاد -ج

 انًُٓٛخ انشبصخ

c1-  practice examination of stool specimen 

c2- operate r different sampling materials from infected persons. 

c3- Isolate excreta from patient with communicable parasitic disease. 

c4- Apply methods of control of infection while managing patient with communicable 

disease. 

             

 انًٓبعاد انؼبيخ                                                       

d.1. Select  principles of universal precautions during hospital experience.  

d2 value health education  for promotion and restoration of health. 
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 Classification of parasites, with emphasis on those endemic in Egypt يذزٕ٘ انًقغع-4

Helminths (Trematodes, cestodis, nematodes) 

Protozoa 

Arthropods 

Sources of parasitic infection 

Modes of transmission 

Clinical picture 

Methods of sampling materials from infected persons 

Methods of diagnosis 

Management of patients with communicable parasitic diseases 

Methods of control and prevention 

اساابنٛت انزؼهااٛى  -5

 ٔانزؼهى

Lecture. 

Discussion  

Lab practice  

غٍٚ صعاؿةٛا اؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى نهطالب طٔ٘ انمضعاخ انًذضٔصج  : ٚرى ذطثٛك أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى طثما ٜنٛح انكهٛةح نغػاٚةح انطةالب انًرؼصة -6
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                       ٔانًؼهُح تكم لـى ػهًٙ                                                                                                

 : رقٕٚى  انطالة-7 

االساااااااااااااااااااااابنٛت  -ا

  انًسزشضيخ

         

Written exam to assess knowledge and comprehension  

  Oral exam 

 

Term work  

 Case study  

Assignment 

to assess knowledge , communication and 

analysis 

                         

 Assessment 1  Final oral exam Week        15 weeks انزٕقٛذ -ة

Assessment 2  Final written exam  

Term work  

Week        16 weeks 

All over the term 

  

 :Weighting of Assessments رٕػٚغ  انضعجبد-ج
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 أسزبط انًبصح / 

 عئٛس يجهس انقسى انؼهًٙ: أ.ص/ َبْض انسجبػٗ                                ػٚؼٖ فكغٖ  يُس  انقسى: ص/

Term work                                                     10%                            

Final-term Examination                                  70%           

Oral Examination                 20%  

   Total                            100% 

انكزاااااات قبئًااااااخ  -8

 انضعاسٛخ ٔانًغاجغ:

 

 – Parasitology notes for students of Faculty of Nursing by staff of parasitology department - يظكغاد-ا

Faculty of Medicine. 

Edward K M, Vage M, David TJ.  Medical parasitology.  7 كزت يهؼيخ-ة
th

 ed.  Philadelphia, W.B. 

Saunders Co.  2002 

Edward K M, Vage M, David TJ.  Medical parasitology. 7- كزت يقزغدخ-ج 
th

 ed.  Philadelphia, W.B. 

Saunders Co.  2008.  

صٔعٚاابد ػهًٛااخ   -ص

 أ َشغد... انز

www.journalofparasitology.org/  

http://www.journalofparasitology.org/


 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

 صيُٕٓعجبيؼخ :  

 كهٛخ :   انزًغٚض 

 قسى  : رًغٚض ثبطُٗ ٔ جغادٗ

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ                                                         

 ثٛبَبد انًقغع-1

 انغيؼ انكٕص٘ :

 

    اسى انًقغع:

 ػهى اصٔٚخ 

انفغقخ/ انًسزٕٖ     

        First Year  / second term  

                     Theoretical   2 hrs/week/15 wksػضص انٕدضاد انضعاسٙ                        انزشصص

ْضف انًمغع-2  

     This course is designed to provide nursing students with the pharmacological bases of therapeutics, 

clinical Pharmacology and drug interactions. Practical experiments on isolated as well as intact animal 

preparations to understand the mode and site of action of drugs. 

 

 انًسزٓضف يٍ رضعٚس انًقغع:-3

 a1 List the principles of pharmacology, therapeutics and therapeutic انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى -ا 

decision making. 

a2 Identify pharmacodynamics of commonly used drugs 
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فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

a3 Outline pharmacokinetics of commonly used drugs 

a4 List Programs to minimize adverse effects of drugs  

 
 b1  Discuss applications of pharmacological basis انًٓبعاد انظُْٛخ -ة

b2 Relate creative thinking to control drug problems  

b3 Recognize problem identification and solving measures 

 
 C3 Apply Knowledge of bases of clinical Pharmacology انًٓبعاد انًُٓٛخ انشبصخ-ج

c2 Demonstrate dispensing and solving drug problems 

c3 Applying pharmacological and therapeutic programs to improve 

health  

 

 d1 Appraise good communications skills in group working انًٓبعاد انؼبيخ -ص 

d2 Use of new technologies in pharmacology 

d3 Develop problem solving ability. 

 
 General pharmacology يذزٕ٘ انًقغع-4

o Pharmacopeias and drug sources 

o Pharmaceutical preparations 

o Drug administration 

o Pharmacodynamics 

o Drug residues and drug resistance 

o Pharmacokinetics 

o Factors affecting drug actions and doses 

Special Pharmacology drugs acting on: 



 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

o Central nervous system 

o Autonomic nervous system 

o Respiratory system 

o Gastrointestinal tract 

 Drugs acting on 

o  Cardiovascular system 

o Reproductive system 

o Eye 

o Skin 

o Tissue metabolism 

Autacoids and anti-inflammatory agents 

Antimicrobials 

Antiseptic and disinfectants 

Antiparasitics 

Drug Toxicology 

Clinical Pharmacology 

 
 .Interactive lecture- اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -5

-Lab. 

Group discussion  

: ٚرى ذطثٛك أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى طثما ٜنٛح انكهٛح نغػاٚح انطالب انًرؼصغٍٚ اؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى نهطالب طٔ٘ انمضعاخ انًذضٔصج   -6

                                                           صعاؿٛا ٔانًؼهُح تكم لـى ػهًٙ 

 رقٕٚى  انطالة :-7 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

 Written Final-exam: To assess the ability to remember and recall  االسبنٛت انًسزشضيخ  -ا

Oral Final-exam: To assess skills of discussion and communication  

 ,Final written exam                16th week انزٕقٛذ -ة

Oral Final exam            15
th

 week, 

 

   Exam  رٕػٚغ  انضعجبد-ج

Assessment 1 Written exam 08  

Assessment 2 Oral exam 20  

Total  100  

 
قبئًاااااااااخ انكزااااااااات انضعاساااااااااٛخ  -8

 ٔانًغاجغ:

 

 Lecture and Practical Notes.  By staff members يظكغاد-ا

The Pharmacological Basis of Therapeutics. 5 كزت يهؼيخ-ة
th

 Ed 

Lewis Pharmacology and Therapeutics. 5 ج كزت يقزغدخ
th

 Ed., 7
th

 Ed 

    /http://www.aspetjournals.org صٔعٚبد ػهًٛخ  أ َشغد... انز-ص

 

 أسزبط انًبصح

 أ.ص/ َبْض انسجبػٗ عئٛس يجهس انقسى انؼهًٙ:       ص/ػٚؼٖ فكغٖ يُس  انقسى:

http://www.aspetjournals.org/
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
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 جبيؼخ / صيُٕٓع

 كهٛخ /انزًغٚض

 قسى: رًغٚض انجبطُٗ ٔ انجغادٗ

 رٕصٛف يقغع صعاسٙ 

 ثٛبَبد انًقغع -1

 

 

 انغيؼ انكٕص٘: 

 

  فسٕٛنٕجٗ  اسى انًقغع :

 

 انفغقّ/انفصم انضعاسٙ

First year/second term   

 انزشصص :

 

انضعاسّٛ :ػضص انٕدضاد    

 

Theoretical                      4 hrs theory/ wk /15 wks 

   ْضف انًقغع  -2

 

 

 

This course is designed to introduce nursing students to understand 

the functioning of tissues and organs in the body and the way in 

which the functioning parts are coordinated and integrated in the 

organism. 

 انًسزٓضف يٍ انًقغع  -3

 

 انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى  - أ

 

 

 

a.1.Recognize  essential facts about physiology. 

a.2.Describe the concepts of the cell as the building unit of the living organism. 

a.3.List the type of human cells. 

a.4.Name the components of the cells. 

a.5.Recognize the different types of blood cells.   

a.6.Identify the importance of immunity system. 
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a.7.Identify the steps of blood clotting. 

a.8.Name the parts of the circulatory system and the function of its part. 

a.9.List  the importance of the circulatory system. 

a.10.State the concepts of excretion. 

a.11.Describe the pathways through which humans can expel waste products. 

a.12.List the parts of the urinary system and role of each in excretion. 

a.13.Outline the importance of respiration to living organisms. 

a.14.Arrange the parts of respiratory system and the role of each part in the 

respiration process.     

a.15.Define the digestion process. 

a.16.List the components of the digestive system in man.   

a.17.State the components of the nervous system. 

a.18.Recognize the importance of special senses. 

a.19.Name the endocrine glands. 

a.20.Describe the parts of reproductive system.     

 انًٓاعاخ انظُّْٛ  - ب

 

 

 

b.1.Discuss facts about physiology. 

b.2.Compare between different types of human cells. 

b.3.Summarize the function of human membrane, nerve and muscles. 

b.4.Distinguish between tissues, organs and systems. 

b.5.Discuss the methods for protecting the health of the circulatory system 
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b.7.Discuss the mechanism of respiration by using a model of a lung. 

b.8.Illustrate the importance of respiration to produce the energy required 

for the human body. 

b.9.Describe the functions of the digestive system organs. 

b.10.Discover the effect of bile on fats. 

b.11.Indicate the effect of saliva on carbohydrates.  

b.12.Describe the function of the nervous system.     

b.13.Discuss the function of endocrine glands and reproductive system.   

 انًٓاعاخ انًُّٓٛ انشاصّ -ض

 

 

 

  

c.1. Draw the cell that you see when using a magnified or a microscope. 

c.2. Show the diversity in different human cells. 

c.3. Demonstrate a prepared slide for human cell. 

c.4. Show the blood circulation on the model of human body. 

c.5. Discover the parts of the following system on a model of human body. 

 Circulatory system. 

 Urinary system.    

 Respiratory system. 

 Nervous system. 

 Gastrointestinal system. 
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 Endocrine and reproductive system. 

 انًٓاعاخ انؼايّ –ص 

 

 

 

d.1.Acquire the positive attitudes towards keeping all the body system 

healthy. 

d.2.Practice team work and positive participation  

 

 

 

 يذزٕ٘ انًقغع -4

 

 

 The cell and general physiology 

 Blood cells, immunity and blood clotting. 

 Membrane physiology, nerve and muscle 

 ANS(nervous system) 

 Endocrines and reproduction 

 The heart and circulation 

 The body fluids and kidneys 

 The respiration 

 Special senses 

 Gastro-intestinal tract 

 أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -5

 

 - Lecture 

-Group discussion 

 

أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى  -6

نهطالة طٔ٘ انقضعاد 

 انًذضٔصِ

 

 

 رقٕٚى انطالة: -7
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 أسزبط انًبصح   

  : أ.ص/ َبْض انسجبػٗ   عئٛس يجهس انقسى انؼهًٗ                          يُس  انًقغع : ص/ػٚؼٖ فكغٖ  

                                                                                                                  

 Written exam  -1 االسبنٛت انًسزشضيّ-أ    

2-  Oral exam 

 انزٕقٛذ -ة     

 

 

2  Final oral exam Week        15
th

  W 

3  Final written exam Week        16
th

  W 
 

 رٕػٚغ انضعجبد –ج     

 

Final-Written Examination             80%                

Final - Oral Examination                20%                

Total                                               100%               

قبئًخ انكزت انضعاسّٛ -8

 ٔانًغاجغ :

 

 

 يظكغاد-أ      

 

Course Notes : 

Lectures in physiology (nursing). 

 كزت يهؼيّ-ة 

 

- Elaine NM.  Human anatomy and physiology.  3
rd

 ed.  New York, 

Benjamin, Cummings Publishing Company, 2003 

 كزت يقزغدّ-ج

 

- Rodney R, Richard P.  Human physiology.  3
rd

 ed.  W.B. Saunders 

Co.  2002. 

صٔعٚبد ػهًّٛ أٔ -ص

 َشغاد ....إنز

 

http://www.springer.com/biomed/human+physiology/journal/12576 

http://www.springer.com/biomed/human+physiology/journal/12576
http://www.springer.com/biomed/human+physiology/journal/12576
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 جبيؼخ :  صيُٕٓع 

 كهٛخ :   انزًغٚض 

 قسى  : رًغٚض ثبطُٗ ٔ جغادٗ

 

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ                                                         

 ثٛبَبد انًقغع-1

    اسى انًقغع: انغيؼ انكٕص٘ : 

   انكًٛٛبء انذٕٛٚخ                             

انفغقخ/ انًسزٕٖ      

First year / second term  

 

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ :    انزشصص : 

  
Theoretical  2 hrs / wk / 15 wks    

Practical      1 hrs / wk / 15 wks                
ْضف انًقغع -2  

 The course provides fundamental knowledge about the biochemistry of carbohydrates, lipids and 

proteins.  The applicability of such knowledge to nursing is emphasized. 

 انًسزٓضف يٍ رضعٚس انًقغع:-3

انًؼهٕيااااااااااابد  -ا 

 ٔانًفبْٛى

a1- Identify the biochemistry of carbohydrates, lipids and proteins. 

a2- List the food composition. 

انًٓاااااااااااابعاد  -ة

 انظُْٛخ

b.1. Discuss the digestion, absorption and metabolism of carbohydrate, lipids and protein .  

 . c1- Apply assessment of patient's nutritional statusانًٓااااااااااااااابعاد -ج
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اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 

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

 .c2- Discover nutritional alterations among patients انًُٓٛخ انشبصخ

انًٓااااااااااااابعاد  -ص 

 انؼبيخ

d1- Interpret the normal level of some enzymes. 

d2- Interpret some compounds in blood, urine and biological fluids. 

 Carbohydrate chemistry يذزٕ٘ انًقغع-4

Carbohydrate metabolism 

Lipid chemistry 

Lipid metabolism 

Protein chemistry 

Protein metabolism 

اسبنٛت انزؼهٛى  -5

 ٔانزؼهى

      Interactive Lecture 

 

غٍٚ اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى نهطالة طٔ٘ انقضعاد انًذضٔصح  : ٚزى رطجٛا  أسابنٛت انزؼهاٛى ٔانازؼهى طجقاب ٜنٛاخ انكهٛاخ نغػبٚاخ انطاالة انًزؼ ا -6

 صعاسٛب ٔانًؼهُخ ثكم قسى ػهًٙ                                                          

  :                                                                                                                                                        رقٕٚى  انطالة-7

االسااااااااابنٛت  -ا

 انًسزشضيخ 

   

Final written exam to assess  knowledge ,comprehension  

Practical Exam  to apply  knowledge in practice  
 

Assessment 1  Final written exam                Week        16  انزٕقٛذ -ة
th

  

Assessment 2  Practical Exam                     Week        15
th

  

 Assessment 3 Semester Work                    all over the course 
 

رٕػٚاااااااااااااااغ  -ج

 انضعجبد

Weighting of Assessments:   

Final-term Examination                 70 %                   



 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

 

 أؿراط انًاصج:

 

 عئٛؾ يجهؾ انمـى انؼهًٙ: أ.ص/ َاْض انـثاػٗ                 يُـك انمـى : ص/ ػٚؼٖ فكغٖ

 

 

Practical Exam                                20 %              

 Semester Work          10 %              

 Case study  

 Assignment. 

  Total                        100%          

قبئًاااااااااااااااخ  -8

انكزااااااااااااااااااااااات 

انضعاساااااااااااااااٛخ 

 ٔانًغاجغ:

 

 Course notes          يظكغاد-ا

 Garry John. Clinical Biochemistry Department Version 10; 2008 كزت يهؼيخ-ة

ج كزاااااااااااااااااااات 

 يقزغدخ

- Shantaram Manjula. Biochemistry and Nutrition for BSc (Nursing) Textbook 2011 

 

صٔعٚااااااااااااابد -ص

ػهًٛاااااااااااااخ  أ 

 َشغد... انز

http://www.biochemj.org/bj/default.htm                                          

http://www.biochemj.org/bj/default.htm


 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

 جبيؼخ : صيُٕٓع

 كهٛخ: انزًغٚض

 قسى  :رًغٚض ثبطُٗ ٔ جغادٗ

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ

 ثٛبَبد انًقغع -1

 انفغقّ/ انًسزٕٖ : 

First year /second term 

 اسى انًقغع : 

                       2نغخ اَجهٛؼٚخ   

              

 انغيؼ انكٕصٖ : 

 

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ 

Theoretical     2 hrs/wk/15wks                

      

 انزشصص : 

 ْضف انًقغع -2

   The course is designed to assist the student to gain skills in preparation of material 

using English language, learning experience are planned to give the student opportunities 

to read English literature, to practice pronunciation and grammar to enrich their 

vocabulary. 

 انًسزٓضف يٍ رضعٚس انًقغع: -3

a.1. Recognize a scientific writing skills. 

a.2. Select information from different sources. 
 انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى - أ



 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

b.1. To enable students to improve their mental abilities. 

b.2. The ability to argue and discuss. 
 انًٓبعاد انظُْٛخ - ة

c.1. Speaking 

c.2. Writing. 

c.3. Listening. 
 انًٓبعاد انًُٓٛخ انشبصخ - د

d.1. Use expression in daily conversational language and 

specialist anatomical terms of position. 
 انًٓبعاد انؼبيخ - س

 Hernia. 

 Pain the chest. 

 The eyeball. 

 Infectious disease. 

 Types of wounds. 

 Skin, The heart, Tenses. 

 Related grammar, passive, reported speeches. 

 يذزٕٖ انًقغع -4

Lectures 

Hearable material 
 أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -5

         أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى نهطالة طٖٔ انقضعاد انًذضٔصح -6

 رقٕٚى انطالة : -7

Oral Examination:  to assess their skills in listing and 

communication. 

Written examination:  to assess their skills of writing and 

using vocabulary. 

 األسبنٛت انًسزشضيخ - أ

Assessment 1- Oral exam (15
th

 week) 

Assessment 2-Final written Examination (16
th

 week) 
 انزٕقٛذ - ة



 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

Weighting of assessments: 

Final-term Examination (written)    80% 

Oral Examination                             20% 

Total                                                 100%    

 رٕػٚغ انضعجبد - ج

English book. يظكغاد - أ 

English guide 2 volumes: 

Vol.1; All you need in grammar. 

Vol.2; A guide to conversation. 
 كزت يهؼيخ - ة

TOEFL books كزت يقزغدخ - ح 

 ال ٕٚجض
صٔعٚبد ػهًٛخ أٔ َشغاد  - ر

 ...انز

 

 

                 عئٛس يجهس انقسى انؼهًٙ:  أ.ص/ َبْض انسجبػٗ                                  أسزبط انًبصح ص/ عٚى يجغٔك
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فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

 

 صيُٕٓعجبيؼخ :  

 كهٛخ :   انزًغٚض 

 قسى  :انزًغٚض انجبطُٗ ٔ انجغادٗ

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ                                                         

 ثٛبَبد انًقغع-1

 انغيؼ انكٕص٘ :

 

    اسى انًقغع:

 يٓبعاد انزٕاصم ٔ انؼالقبد االَسبَٛخ

انفغقخ/ انًسزٕٖ                               

First year 

 انزشصص

 

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ :   

  

Theoretical 2 hrs/wk / 15 wks (Total: 30 hrs  )   

  

Practical    -------------             

ْضف انًقغع  -2  

Understand the concept underlying human behavior and factors influencing it. 

 انًسزٓضف يٍ رضعٚس انًقغع:-3

 .a1-Discuss basic concepts underling human behavior انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى -ا 

a2-Explain developmental theories and its importance in understanding human 

behavior. 

 .b1-Appraises the importance of learning in human being development انًٓبعاد انظُْٛخ -ة

b2-Discuss the basic interpersonal skills, and its importance in human behavior. 

 c.1. Utilize basic concept of interpersonal for self-understandingانًٓااااااااابعاد انًُٓٛاااااااااخ -ج
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

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

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

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

 انشبصخ

 d.1. Use Problem solving skills انًٓبعاد انؼبيخ -ص 

  .Course objective introduction يذزٕ٘ انًقغع-4

Basic concepts underlying human behavior.  

Personality development. 

Learning 

Mental health 

Communication. 

Interpersonal relationship. 

Self-awareness / understanding. 

Stress and adjustment disorder. 

Physical illness and its psychological impact. 

   Lectures and discussion                       اؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى -5

نغػاٚح انطالب انًرؼصغٍٚ صعاؿٛا اؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى نهطالب طٔ٘ انمضعاخ انًذضٔصج  : ٚرى ذطثٛك أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى طثما ٜنٛح انكهٛح  -6

  Discussion                                                                                                                             ٔانًؼهُح تكم لـى ػهًٙ

 رقٕٚى  انطالة :-7 

                           االسبنٛت انًسزشضيخ  -ا

Assessment 1- Written exam  Week  16 انزٕقٛذ -ة
th

   

Assessment 2- Semester Work          all over the course 

 :Weighting of Assessments رٕػٚغ  انضعجبد-ج

Mid-term Examination                            

Final-term Examination              80%           40 marks                
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

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

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

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

 

 عئٛس يجهس انقسى انؼهًٙ: أ.ص/  َبْض انسجبػٗ                            يُس  انقسى :ص/ ػٚؼٖ فكغٖ 

 

 

Oral Examination          %         

Practical Exam                                %        

Semester Work         20% 10 marks      

 Case study                        % 

 Assignment.                      % 

Other types of assessment            %  

        Total   100%            50 marks            

قبئًاااخ انكزااات انضعاساااٛخ  -0

 ٔانًغاجغ:

 

 Lectures handout يظكغاد-ا

Weileh W.  Psychology: “themes and variations”. 5 كزت يهؼيخ-ة
th
 ed.  Canada: Wads Worth, 2001. 

 Rychorman R M.  Theories of personality.  California, Brootoscole Publishing - ج كزت يقزغدخ

Company, 2000.  

      - Varcarolis M.  Foundation of psychiatric mental health nursing: A clinical 

approach.  4
th

 ed.  NewYork, W B. Saunders Company, 2002 

صٔعٚاااااااااابد ػهًٛااااااااااخ  أ -ص

 َشغد... انز

 ال ٕٚجض 



 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

 كهٛخ / انزًغٚض

 قسى : انزًغٚض انجبطُٙ ٔانجغادٙ

 رٕصٛف يقغع صعاسٙ

 ثٛبَبد انًقغع - أ

 انفغقخ/

First Year – Second term 

 اسى انًقغع رًغٚض ثبطُٗ ٔجغادٗ 

(1)       

 انغيؼ انكٕص٘ :  

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ 

Theoretical       

4 hrs theory/ wk /15 wks 

Practical      12 hrs clinical / wk /15 wks  

 انزشصص : 

 

This course is designed to assist the nursing students to provide 

appropriate nursing management to different disease in hospital 

setting through application of nursing process. 

 ْضف انًمغع

 انًـرٓضف يٍ انًمغع 

a1 : Identify the relationship between critical thinking , 

problem solving and nursing process. 

a2 :Recognize the process of developing nursing diagnoses 

collaborative problem, goals, expected outcomes and patient 

care.  

a3 : List essential components of nursing care plan. 

a4 : Describe pathophysilogy of pressure ulcer. 

a5 :Identify risk factors and prevention of pressure ulcer 

a6 : Define osmosis, diffusion, filtration and active transport. 

a7 : State the role of the kidneys, lungs, and endocrine glands 

 انًؼهٕياخ ٔانًفاْٛى -أ
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان
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in relation of the body's fluid composition and volume and in 

maintenance of acid-base balance. 

a8 :Outline the cause of each type of acid-base imbalance. 

a9 :List the etiology, clinical manifestations, management and 

nursing interventions for the following imbalances : calcium 

deficit and excess, sodium deficit and excess, potassium 

deficit and excess and magnesium deficit and excess. 

a10 : Describe the structure and functions of organs of the 

GIT (liver, gallbladder, biliary tract and pancreas).  

a11 : Describe pathophysiology, clinical manifestation, and 

collaborative care of peptic ulcer. 

a12 Explain etiology, phathophysiology, clinical 

manifestation, complications and collaborative care of 

patients with liver cirrhosis and hepatitis. 

a15: List signs and symptoms of  the different types of 

jaundice. 

 a16 : Describe pathophysiology, clinical manifestation, 

complication and collaborative care of patients with 

cholecystitis and cholelithiasis. 

a15 : Identify the common characteristics and function of 

each endocrine hormone. 

a16 : Identify the location of the endocrine glands. 

a17 : Describe pathophysiology, clinical manifestation, 

complication and collaborative nursing care for patients with 

thyroid gland disorders (hyper and hypothyroidism). 

a18 : Describe pathophysiology, clinical manifestation, 

complications and collaborative care for patient with D.M. 

a19 :List basic routes of medication administration 

a20: Name basic diagnostic studies 

a21: recognize range of motion and isometric exercises  

b1 : Explain appropriate principles relevant to nursing 

process. 

 انًٓاعاخ انظُْٛح - ب
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b2 : Select the presented nursing diagnoses with NANDA. 

b3 : Discuss risk of pressure ulcers in different medical-

surgical conditions 

b4 : Constuct nursing care plan for patient with pressure ulcer 

b5 : Compare between metabolic acidosis and alkalosis with 

regards to causes, clinical manifestations, diagnosis and 

management. 

b6 : Compare respiratory acidosis and alkalosis with regards 

to causes, clinical manifestations, diagnosis and management. 

b7 : Explain compensatory mechanisms that maintain acid 

base balance  

 b8 : Detect arterial blood gases findings in formulating a plan 

of care for patients with acid-base imbalance. 

b9 : Discuss the significant subjective and objective data 

related to GIT that should be obtained from medical-surgical 

patient.. 

b10 : Discuss common diagnostic tests related to patient with  

GIT complains 

b11 : Compare between gastric and duodenal ulcers including  

etiology, Pathophysiology, clinical manifestations, 

complications and collaborative care. 

b12 : Compare the various types of hepatitis and their causes, 

prevention, clinical manifestations, management, prognosis 

and home health care. 

b13 : Plan the nursing process of patient with cirrhosis of liver 

and hepatitis 

b14:List different types of biliary disorders, manifestations 

and treatment 

b15 Differentiate between normal and abnormal findings in 

the assessment of the endocrine glands. 

b16.Compare between hypothyroidism and hyperthyroidism 

in relation to definition, pathophysiology, clinical 
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manifestation, and collaborative care and nursing 

management. 

b17 Compare between hyperglycemia and hypoglycemia in 

relation to definition, pathophysiology, clinical manifestation, 

and collaborative care arid nursing management. 

b18: Differentiate between different routes of medication 

administration 

b19: Discuss the different types of common diagnostic studies  

b20: Compare between range of motion exercises and 

isometric exercises 

c1 : Apply a nursing care plan using nursing process at for 

different medical-surgical patients. 

:  

c3 : Employee practical activities using techniques and 

procedures appropriate to care of patient with pressure ulcer. 

c5 : Apply activities related to care of patients with fluid, 

electrolytes and acid-base imbalance. 

c6 : Practice nursing measures according to changes within 

the patient's health status based on fluid and electrolyte 

elements.  

c7 : Demonstrate nursing assessment for gastrointestinal, 

biliary and hepatic disorders. 

c8 : Practice nursing management for patient with 

gastrointestinal and biliary hepatic disorders. 

c9  : Apply practical skills activities related to patients 

Undergoing thyroidectomy. 

c11 : Apply nursing assessment for diabetic patient. 

c13 : Practice nursing management for diabetic patient. 

c14: Apply patients' rights in medication administration 

c15: Prepare medication card 

c16: Demonstrate medications with different routes as 

prescribed 

 انًٓاعاخ انًُٓٛح انشاصح -ض
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c17: practice nursing care in medication administration 

c19: Apply related nursing care according to the diagnostic 

studies 

c20: Use results of common diagnostic study within nursing 

care plan 

c21: Demonstrate different types of exercises 

c22: Use different types of exercises within nursing care plan 

d1 : Applying problem solving approach. 

d2 : Demonstrate abilities of communication skills with health 

team and patients in hospital setting and colleagues. 

d3 .Apply moral, ethical and safety issues while 

implementing the care plan. 

 انًٓاعاخ انؼايح -ص

 

- Nursing process: assessment, planning, Implementation, and 

evaluation. 

- Pressure ulcer. 

- Fluid and electrolytes balance and imbalance. 

- Acid-base balance. 

- Assessment and management of patient with fluid and 

electrolyte imbalance. 

- Assessment and management of patient with acid-base 

imbalance. 

- Anatomy of GIT system. 

- Assessment and management of patient with gastro-

intestinal disorder Peptic ulcer. 

- Assessment and management of patient with hepatic 

disorders (cirrhosis and hepatitis). 

- Anatomy of biliary system 

- Anatomy of endocrinal system. 

- Assessment and management of patient with endocrinal 

 يذرٕٖ انًمغع
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disorder: hypo and hyperthyroidism. 

- Assessment and management of patient with diabetes 

mellitus. 

- Different routes of medication administration 

- Common diagnostic studies 

- Different types of common exercises 

 Interactive lecture 

  Group discussion and small group activities. 

 Individual and group exercises. 

 Demonstration and redemonestration. 

 Simulation. 

 Case studies. 

 Clinical conferences. 

 Clinical practices. 

 Self-learning activities 

 Open skill lab 

 أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى

 Single and small group discussion for the specific 

difficulties 

 Self-learning activities as preparing seminars 

 Daily brain storming for the planned tasks 

أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى نهطالب طٖٔ 

 انمضعاخ انًذضٔصج

 

 :Term work - خ

    a-Practical  

Hospital observation during practice and clinical exam. 

     b-Continuous evaluation: 

- Peer to peer evaluation 

- Self evaluation 

    c- Instructor evaluation. 

    d-Presentation of assignment. 

    e-Actual practice on the Nursing care. 

 ذمٕٚى انطالب:

 األؿانٛة انًـرشضيح - أ
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 .Lab exam (evaluate student skills competency) - ز

 Oral exame (evaluate student understanding, medical - ض

language competency). 

 ,Final written exam (evaluate student understanding - ح

medical language, thinking and writing abilities). 

4- Mid-Term written exam   Week 8
th

 

5- Hospital evaluation           Week 5
th

 

6- Continues  :           All over the course 

7- Final written exam            Week 16
th

 

8- Oral exam                          week 15
th

  

 انرٕلٛد - ب

Written exam                                               50%     

Oral exam                                                    10% 

 Practical                                                      10%      

Term  work                                                  30%     

   Total                                                   300 marks 

 ذٕػٚغ انضعجاخ -ض  

قبئًخ انكزت انضعاسٛخ  - ر 

 ٔانًغاجغ :

Medical surgical 1 lecture 

 

Medical surgical 1 procedure manual 

 يظكغاد - أ

- Hinkle J, Cheever K. Text Book of Medical-Surgical 

Nursing. 13 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins, 2014. 

- Berman A, Snyder S, Kozier B, Erb G, Abdalrahim M, Abu-

Moghli F, Saleh M. Fundamentals of Nursing: Concepts, 

Process, and Practice, Arab World Edition; 2012:244-67 

- Smeltzer C., Bare B. Burner and suddarth's textbook of 

Medical surgical nursing. Philadelphia; J.B. Lippincott Co., 

2008. 

 كزت يهؼيّ - ة
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- Perry G, Potter A.  Clinical Nursing Skills and Techniques.  

3ed ed. St-Louis,    Mosby, 2010 

- Jaince E. Nursing in today's world New York, Lippincott 

Williams & Wikins, 2009 

 كزت يقزغدّ - د

http://www.aacn.org/ 

www.americanheart.org/ 
صٔعٚبد ػهًّٛ أٔ  - س

 َشغاد...إنز.

 

 عئٛؾ يجهؾ انمـى انؼهًٗ                     : ص/ ػٚؼٖ فكغٖ   انمـىيُـك 

                           

 أ.ص/ َاْض انـثاػٗ                                                                                      
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 جبيؼخ :  صيُٕٓع 

 انزًغٚض.كهٛخ :   

 قسى  : رًغٚض ثبطُٙ ٔ جغادٙ

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ                                                         

 ثٛبَبد انًقغع-1

انغيااااااااااااااااااؼ انكاااااااااااااااااإص٘                  

            111154  

 English 3           Second year First term اسى انًقغع:             

 انزشصص

 

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ :   َظغ٘   

Theoretical                      2 hour / week/15wks  

Practical                          - 

ْضف انًمغع  :      -2  

 To assist the student to gain skills in preparation of material using English language.  Learning 

experiences are planned to give the student opportunities to read English literature, to practice 

pronunciation and grammar to enrich their vocabulary 

 انًسزٓضف يٍ رضعٚس انًقغع:-3

انًؼهٕيااااااابد  -ا 

 ٔانًفبْٛى
a.1. Recognize purposeful reading and thus help students read faster.   

a.2. Outline the reading text. 

a.3. List medical terms useful in the study of medicine.  

a.4. Name of the five components of medical words.  

انًٓاااااااابعاد  -ة
b.1. Translate both written and oral texts and from visually presented material 
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 such as            tables and diagrams in order to give practice in using انظُْٛخ

language both active and receptively. 

b.2. Locate for specific information within reading passages. 

b.3.Express information transfer from text to label a diagram or fill in a table and 

vice versa.  

b.4.Paraphrase words or sentences. 

b.5.  Extend the reader‟s overall competence of reading. 

b.6. Summaries and expand notes to reinforce what they have read. 

b.7. Convert reading to an active process through encourage students to guess, 

predict, give evidence from the text and discuss their answers in groups. 

b.8. Classify signs and symptoms and practice giving and recording information 

about patients.  

b.9. Express the vocabulary used in making statement about a number of 

common signs and symptoms of diseases.  

b.10. Express the vocabulary which refer to position and location. (using locative 

adjectives/locative verbs/locative prefixes) 

b.11.  Describe of some things that concerns a patient‟s condition. 

b.12.  Extend the ways of describing human anatomy by introducing the language 

used in describing its structure. 
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b.13. . Describe the functions of parts of the body; what they do and what 

they enable a human being to do. (using present simple and passive tenses).  

b.14. Select statements about ability: what a patient can and cannot do.  

b.15. Review the relationship between verbs and nouns. 

b.16.  Distinguish between active and passive voice in physiological description 

and the relationship between sentences.  

b.17. Express ability to build and edit sentences correctly.  

b.18. Give example of medical words using (WR/CF) in addition to suffixes and 

prefixes. 

انًٓااااااااااابعاد -ج

 انًُٓٛخ انشبصخ
 c.1.Actively use of the English by motivating studentd . 

c.2. Apply locative expressions in daily conversational language and 

specialist anatomical terms of position. 

 

انًٓااااااااابعاد  -ص 

 انؼبيخ

d.1. Working in groups. 

d.2. Develop communication skills. 

يذزااااااااااااااإ٘ -4

 انًقغع

a. Properties (expression of property, nouns/adjectives pertaining to properties, 

technical vocabulary, models, grammar) 

b. Location (locative verbs, prepositions, prefixes, anatomical terms and their 

application) 

c. Structure (verbs associated with structure and related technical differences) 



 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

d. Measurement (figures, mathematical expressions/symbols, statements of 

measurements, abbreviations used in prescriptions)  

e. Process (function and ability) 

f. Process (actions in sequence) 

g. Related grammar 

 

اساااااااااااااابنٛت  -5

 انزؼهٛى ٔانزؼهى

1-Lecture 

 ---------                                               اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى نهطالة طٔ٘ انقضعاد انًذضٔصح -6 .1

 رقٕٚى  انطالة :-7 

االسااااااااااااااااااابنٛت  -ا

 انًسزشضيخ 

 1- Written exam.............................    

2- Oral exam ...................................   

Oral exam              15 انزٕقٛذ -ة
th

 week 

Final term                              16
th 

week 

رٕػٚااااااااااااااااااااااااغ  -ج

 انضعجبد

Weighting of Assessments: 

Final-term Examination  80% (40 mark)    

Oral Examination   20%  (10 mark)  

 

  

        Total   100% 

قبئًاااااخ انكزااااات  -8

انضعاسااااااااااااااااااااااااٛخ 
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 ٔانًغاجغ:

 Course Notes- يظكغاد-ا

  - English book 

  :English Guide, 2 Volumes - كزت يهؼيخ-ة

  Vol. 1: All you need in grammar. 

  Vol. 2: A guide to conversation 

 TOEFL books -                ج كزت يقزغدخ

 

صٔعٚااابد ػهًٛاااخ  -ص

 أ َشغد... انز

 Tapes and recorders especially in oral exams. 

 

Course coordinator: Dr. Zizi fikry  

Head of Department: Pro. Dr. Nahed El sabai 
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

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

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

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

 جبيؼخ :  صيُٕٓع.

 كهٛخ :   انزًغٚض  

 قسى  : رًغٚض ثبطُٙ ٔ جغادٙ

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ                                                         

 ثٛبَبد انًقغع-1

 انغيؼ انكٕص٘

 

انفغقخ/ انًسزٕٖ        اسى انًقغع: رغظٚخ ػالجٛخ   

Second year /first term  

 انزشصص

 

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ :   َظغ٘   

  

Theoretical                      2 hour / week/15ws  

Practical                          -  

ْضف انًمغع  :              -2  

            This course is designed to introduce the undergraduate student to clinical dietary and nutritional 

principles, basic concepts of adequate nutrition, the importance and function of food and a well balanced 

diet, daily requirement of nutrients for different age group and as well as maintenance of health. This 

course  focusing  on diseased in relation to nutrition and it is management .Through the processes of 

understanding and application students will learn how these factors influence a patients overall health 

status across the life span. 

  

                                         By the end of this course the students will be able to انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ انًمغع:-3 

انًؼهٕيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ  -ا 

 ٔانًفاْٛى

      a.1  Define terms used in study of nutrition  

 a.2. Identify the basic concepts of adequate nutrition   
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عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني
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 a.3. Outlines the function of food and nutrients . 

 a.4. Identify factors affecting eating habits. 

      a. 5. Recognize different types of  nutritional assessment.  

      a .6. Identify the nutritional requirements of each age group to support   

health.  

                 a .7. Recognize the factors which alter nutrient needs and influence dietary 

                     intake at each stage .  

  

 b.1. Discuss different daily requirements with different life stage  nursing       انًٓاعاخ انظُْٛح -ب

process to plan adequate nutrition for healthy individual. 

     b. Describe different nutritional plan for different nutritional related health 

problems  

     b.3.Discuss nursing process for persons with different nutritional related 

problems . 

     b.4-Memorize the nutritional requirements of each age group in the human 

life cycle to support health, as well as the various nutritional problems 

related aspects. 

انًٓاابعاد انًُٓٛااخ -ج

 انشبصخ

 c.1.Develop suitable nutritional plan  nutritional for patients with related nutritional  

symptoms as  constipations       

        c.2.Explain different causes of nutrition related disease  

  d.1. Work in groups انًٓبعاد انؼبيخ -ص 

d.2. Apply communication skills 



 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

 Nutrition and health .1 يذزٕ٘ انًقغع-4

2. Basic nutrients  (macronutrients ) 

3. Basic nutrients (micronutrients ) 

4. Nutritional  assessment 

5. Nutritional  needs during  pregnancy  

6. Nutritional  needs during  lactation 

7. Nutritional  needs during  neonate and infancy period 

8. Nutritional  needs during  childhood and adolescent  period  

9. Nutritional  needs during  adulthood and elderly period 

10. Dietary  management of  Diabetes  mellitus 

11. Dietary  management of  certain  diseases (hepatic) 

12. Dietary  management of  certain  diseases (renal) 

13. Enteral and parenteral nutrition 

              

اساااابنٛت انزؼهااااٛى  -5

 ٔانزؼهى

1-Lecture 

.2- Discussion 

3. Illustrated video  

   

 اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى نهطالة طٔ٘ انقضعاد انًذضٔصح -6

 رقٕٚى  انطالة :-7 

 5.1Written exam االسبنٛت انًسزشضيخ  -ا

5.2- Oral exam  
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 انزٕقٛذ -ة

 

a. Assessment 1 oral exam                Week           15 

b. Assessment 2 written exam           Week           16 

 %ـــــــ  Mid-term Examination رٕػٚغ  انضعجبد-ج

Final-term Examination  80%    

Oral Examination   20%    

 

Total                                                 100 %    

قبئًاااااخ انكزااااات انضعاساااااٛخ  -8

 ٔانًغاجغ:

 

 -----                يظكغاد-ا

 , Nutritional course notes كزت يهؼيخ-ة

 Dudeck, SG. Nutrtion essentials for nursing practice .7
th

 edition. Wolters 

Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins , Philadelphia ,London. 2014. 

   Kathleen M., Janice L R,& Sylvia E S. Krause's Food & the Nutrition ج كزت يقزغدخ

Care Process, 13th Edition. Saunders, an imprint of Elsevier Inc. St. 

Louis, Missouri. 2013. 

 Grodner M & Roth S. Nutritional Foundations and Clinical Applications: 

A Nursing Approach  5th Edition.  Mosby. (2011) 

 Brown, J.E. 2005. Nutrition Through the Life Cycle. 2nd edition. 

Wadsworth / Nelson Thomson Learning, Toronto, Ontario. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=L.+Kathleen+Mahan+MS++RD++CDE&search-alias=books&field-author=L.+Kathleen+Mahan+MS++RD++CDE&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Janice+L+Raymond+MS++RD++CD&search-alias=books&field-author=Janice+L+Raymond+MS++RD++CD&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Sylvia+Escott-Stump+MA++RD++LDN&search-alias=books&field-author=Sylvia+Escott-Stump+MA++RD++LDN&sort=relevancerank
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 انًُس  انؼهًٗ :

Dr. Zizi Fikry Mohamed 

 

 اسزبط انًبصح                                                                                                           عئٛس انقسى 

Prof Dr. Nahed EL Sebaya                                                     Assist. prof.  : Doaa  Abd El Salam                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عٚبد ػهًٛخ  أ َشغد... صٔ-ص

 انز

       www.clinicalnutritionjournal.com/ 

      www.journals.elsevier.com/clinical-nutrition 

       ajcn.nutrition.org 

www.nutritioncare.org 

http://www.health.gov/dietaryguidelines/dga2005/recommendations.htm 

http://www.nutrition.gov         

 

http://www.clinicalnutritionjournal.com/
http://www.journals.elsevier.com/clinical-nutrition
http://www.nutritioncare.org/
http://www.health.gov/dietaryguidelines/dga2005/recommendations.htm
http://www.health.gov/dietaryguidelines/dga2005/recommendations.htm
http://www.nutrition.gov/
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

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

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

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

    

 جبيؼخ :  صيُٕٓع.

 كهٛخ :   انزًغٚض 

 قسى  : رًغٚض ثبطُٙ ٔ جغادٙ

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ                                                         

 ثٛبَبد انًقغع-1

 انغيؼ انكٕص٘ :

 

    اسى انًقغع:

  جغادخ

انفغقخ/ انًسزٕٖ                               

 Second years/second term. 

 انزشصص

 

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ :   

  

Theoretical                      2hour/ week  

Practical                          -  
ْضف انًقغع  -2  

This course designed to provide nursing students with  information about general 

surgery course and different types of diagnosis that indicate surgery and its 

related management. 

 انًسزٓضف يٍ رضعٚس انًقغع:-3

     a.1.  Recognize  causes and different types of wounds and related انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى -ا 

        treatment. 

a.2. List degrees of burns and scalds surgical interference. 
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الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني
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a.3. Identify causes, signs and symptoms and surgical interference of        

fractures. 

a.4. Describe hemorrhage, causes and treatment.       

a.5. Identify different types of shock. 

a.6. Mention indication, precaution and management of blood 

transfusion. 

a.7. Mention pre-operative preparation. 

a.8. Identify sterilization and disinfection. 

a.9. Define gangrene and gas gangrene and signs and symptoms. 

a.10. Mention venous disorders and pulmonary embolism. 

a.11. Describe different types of hernia. 

a.12. Identify disorders of thyroid gland. 

 .b.1.discuss fluid and electrolyte balance انًٓاعاخ انظُْٛح -ب

b.2. Explain postoperative complications. 

b.3. Recognize between benign and malignant tumors and related 

surgical management 

 .c.1. Apply pre-operative preparation and post operative management انًٓاعاخ انًُٓٛح انشاصح-ض

c.2 Demonstrate sterilization and disinfection. 

c.3. Practice wound care  
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c.4. Manipulate different types of drains.   

  .d.1   Work among group of students, and hospital personnel انًٓبعاد انؼبيخ -ص 

d.2.  Value  communication skills 

  Fluid and electrolytes يذزٕ٘ انًقغع-4

 Surgical infection 

 Inflammation  

 Hernia and scrotal conditions 

 Thyroid surgical diseases 

 Gastro-intestinal surgical conditions 

 Intestinal obstruction 

 Common ano-rectal conditions 

 Acute abdominal conditions 

 Burn  

 Common tumors 

 Bleeding and shock 

 Lecture .1 اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -5

2. Discussion 

 --------                     اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى نهطالة طٔ٘ انقضعاد انًذضٔصح                                       -6

 رقٕٚى  انطالة :-7 
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 أسزبط انًبصح:        

 عئٛس انقسى:أ.ص.َبْض انسجبػٙ                                  يُس  انقسى: ص. ػٚؼٖ فكغ٘ ػجض انغسٕل                                   

 

 

 .Written exam .1 االسبنٛت انًسزشضيخ  -ا

2. Oral exam.  

Assessment 1- Oral exam              Week 15 انزٕقٛذ -ة
th

   

Assessment 2- Written exam                              Week 16
th 

  

 :Weighting of Assessments رٕػٚغ  انضعجبد-ج

Final-term Examination                      80% 

Oral Examination   20%  

 Case study  

 Assignment. 

        Total   100%  

قبئًاااااااااخ انكزااااااااات انضعاساااااااااٛخ  -8

 ٔانًغاجغ:

 

 Surgery handout يظكغاد-ا

    .Scott D. clinical surgery 2010 with modification    كزت يهؼيخ-ة

 Scott D. clinical surgery 2007 ج كزت يقزغدخ

 www.msncb.org صٔعٚبد ػهًٛخ  أ َشغد... انز-ص

http://www.msncb.org/
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 خ : صيُٕٓع جبيؼ

 كهٛخ :   انزًغٚض 

 قسى  : رًغٚض ثبطُٙ ٔ جغادٙ

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ                                                         

 ثٛبَبد انًقغع-1

 انغيؼ انكٕص٘ :

 

    اسى انًقغع:

  أسبسٛبد ػهى االجزًبع

انفغقخ/ انًسزٕٖ                               

second year/second term 

 انزشصص

 

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ :   

Theoretical   2 hrs / wk       

Practical                 

ْضف انًمغع  -2  

صعاؿح ػهى األجرًاع نهرًغٚض ًٚصم دهمح انٕصم تٍٛ ػهًٙ )األجرًاع ٔ انرًغٚض( ٔ ْٕ ٚضعؽ انمضاٚا انشاصح تانصةذح ٔ انًةغ  

 فٗ ضٕء ػاللرٓا تانُظى األجرًاػٛح فٗ انًجرًغ.

 انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ انًمغع:-3

  االجرًاع ٔ يجاالذّ.ٚرؼغف انطانة ػهٗ ػهى  -a1 انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى -ا 

a2- .ٗٚصف انؼاللح تٍٛ انًًغضاخ ٔ انًغض  
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 -a3     . ٚؼغف األصٕل انراعٚشٛح، انُظغٚح ٔ انًُٓجٛح نؼهى االجرًاع 

a4- .ِٚرؼغف ػهٗ َشأج ػهى االجرًاع ٔ عٔاص 

a5 –.ٖٚصف انؼاللح تٍٛ ػهى االجرًاع ٔ انؼهٕو االجرًاػٛح األسغ 

a6- هى االجرًاع.ذصُٛف لٕاػض انثذس فٗ ػ 

a7- .ذصُٛف انًجرًغ ٔ يمٕياذّ انثُائٛح ٔ انصمافٛح 

 ٚشغح انطثمح ٔ انرضاعب االجرًاػٗ. -b1 انًٓبعاد انظُْٛخ -ة

b2- .ٚثغػ انصمافح ٔ انششصٛح 

b4- .ٚفذص انؼاللح تٍٛ ػهى االجرًاع ٔ صعاؿح انُظى االجرًاػٛح 

b5- . ٚرؼغف ػهٗ األؿغج 

b6- .ٚصُف َظى انرؼهٛى 

B7- .ٚفغق تٍٛ االَذغاف ٔ انرغٛغ االجرًاػٗ ٔ انرًُٛح 

 ذطثٛك انضثظ االجرًاػٗ  -c1  انًٓبعاد انًُٓٛخ انشبصخ-ج

C2--  .ٚذهم انؼاللح تٍٛ انؼًم ٔ انفغاؽ 

 ٚـرشضو يٓاعاخ انرٕاصم ٔٚرؼايم فٙ فغٚك انًٓبعاد انؼبيخ -ص 

 يجاالذّيمضيح ػايح ػٍ يٛضاٌ ػهى األجرًاع ٔ   يذزٕ٘ انًقغع-4

 ٗانؼاللح تٍٛ انًًغضاخ ٔ انًغض 

  ٗانرغٛغاخ انرٗ طغأخ ػهٗ انؼاللح تٍٛ انًًغضح  ٔ انًغٚض  ٔ انًغض 

 انؼاللح انثُاَٛح نضٔع انًغٚض 

 صٔع انًًغضح  فٗ ذًُٛح انٕػٗ انصذٗ نضٖ انًغٚض 

 ّانرًغٚض ٔ أًْٛر 

 ّيفٕٓو انًغ  ٔ أؿثاتّ ٔ َظغٚاذ 
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  األؿكُضعٚحشثاخ انُـك انؼالجٗ فٗ يضُٚح 

 ٗانًؼٕلاخ انرٗ ذصاصف انُـك انؼالج 

 انماء يذاضغج اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -5

 اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى نهطالة طٔ٘ انقضعاد انًذضٔصح                                                            -6

 رقٕٚى  انطالة :-7 

 Final written exam                                               to assess  knowledge   االسبنٛت انًسزشضيخ  -ا

 Assessment 1-Final written exam Week                      16th week انزٕقٛذ -ة

 :Weighting of Assessments رٕػٚغ  انضعجبد-ج

Final-term Examination      80 %                             

 Semester Work            20%    

 Case study  

 Assignment. 

        Total   100%   

قبئًاااااااااخ انكزااااااااات انضعاساااااااااٛخ  -8

 ٔانًغاجغ:

 

 كراب / ػهى األجرًاع انطثٗ يظكغاد-ا
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Hess B, Marks on stein.  Sociology.  3 كزت يهؼيخ-ة
rd

 ed.  1988. 

 . 1790انشٕنٗ ؽ.  يضسم إنٗ ػهى األجرًاع.  صاع انًؼغفح انجايؼٛح.   - ج كزت يقزغدخ

1700انؼغتٗ ع.  انًضسم فٗ األَصغٔتٕنٕجٛا انرطثٛمٛح.  صاع انًؼغفح انجايؼٛح.   -  

 --------------------------- صٔعٚبد ػهًٛخ  أ َشغد... انز-ص

                   انًبصح:أسزبط 

                                                                                                        يُس  انقسى: ص. ػٚؼ٘ فكغ٘ ػجض انغسٕل

 عئٛس انقسى انؼهًٙ: أ.ص.َبْض انسجبػٙ                                                                                               
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 جبيؼخ : صيُٕٓع

 كهٛخ   :  انزًغٚض

 قسى   :  انزًغٚض انجبطُٗ ٔانجغادٗ

 

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ

 

 ثٛبَبد انًقغع  -1

 

 

 ْضف انًمغع -2

The Overall aim of the course is to help students to provide comprehensive nursing care 

to adult patients with urological, neurosurgical, orthopedic disorders and those with burn 

injury based on scientific knowledge of related definitions, pathophysiology, causes, 

complications, and nursing process.  

 انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ انًمغع :  -3

 

انًؼهٕيبد  - أ

 ٔانًفبْٛى 

 

 

 

 

a.1. Define common urological, orthopedic, neurological disorders 

and burn injury.  

a.2.  list the stages of  acute & chronic renal failure, lumbar disc 

herniation and osteomyelitis  

a.3.outline the types of : dialysis, urinary calculi, urinary tract 

infection, transplanted kidney rejection, fracture, 

musculoskeletal injuries and care modalities; cast and traction, 

hip replacement surgery, osteoarthritis   

a.4. state the classification of seizures, burn injury and phases of 

burn treatment.  

رًغٚض ثبطُٗ ٔ  اسى انًقغع :  انغيؼ انكٕصٖ : 

 3جغادٗ

 secondانفغقخ / انًسزٕٖ :  

year/second term  

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ   انزشصص : 

Total credits/semester =    

Theoretical                      4 hours/week  

Practical                         16  hours/week 
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a.5. mention signs and symptoms of :urinary calculi, urinary tract 

infection, osteomyelitis, osteoarthritis rheumatoid arthritis, 

lumbar disc herniation, increased  intracranial pressure, 

seizures  

a.5.1.mention the criteria of donor selection and rules for 

calculating body surface area burned    

a.6. describe the anatomy and physiology of renal system, 

musculoskeletal system, nervous system and skin 

a.7.list the most common diagnostic procedures for urological, 

orthopedic, neurological disorders 

a.8. name the most common terminologies used in clinical practice 

related to urological, orthopedic, neurological disorders 
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 انًٓبعاد انظُْٛخ  -ة 

 

 

 

 

b.1. Discuss the causes of : acute & chronic renal failure, urinary 

tract infection, urinary calculi, increased intracranial pressure, 

seizures, burn injury 

b.1.2. discuss the risk factors for osteomyelitis, osteoarthritis and 

lumbar disc herniation  

 b.2. describe the pathophysiological changes underlying : renal 

failure, urinary stones (calculi), urinary tract infections,  

osteomyelitis, rheumatic diseases, lumbar disc herniation, 

increased intracranial pressure, seizures, and burn injury. 

b.3. Describe the physiologic principles underlying dialysis 

(hemodialysis & peritoneal dialysis). 

b.4. Compare different approaches of intracranial surgery in 

relation to site and incision. 

b.5. summarize the first aids for sprains, strains, fractures and 

seizures . 

b.6. explain the complications associated with dialysis, kidney 

transplantation, fractures, seizures. 

 

b.7. recognize indications and contraindications of treatment 

modalities and surgical interventions related to urological, 

orthopedic, neurological disorders and burn injury . 

b.8. Differentiate between skin and skeletal traction. 

 

انًٓبعاد انًُٓٛخ  -ج

 انشبصخ ثبنًقغع 

 

 

 

 

c.1. perform assessment for patients with urological, orthopedic, 

neurological disorders in hospital wards. 

c.2. demonstrate correct skills in applying skin traction. 

c.3. demonstrate different types of exercises and gaits with assistive 

devices for patients according to assessment findings 

c.4. perform under strict aseptic technique: catheterization, dressing 

for different surgical incisions, external fixators and skeletal 

tractions    

c.5. demonstrate correct skills in positioning patient undergone 
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spinal, intracranial and different orthopedic surgeries 

c.6. apply seizure precautions for patients with seizure history. 

 c.7. appraise the affected limbs against the criteria of neurovascular 

and neuromuscular assessment. 

c.8. Apply the nursing process for care of patients with urological, 

orthopedic, neurological disorders   

c.9. develop individualized nursing care plan for patients with 

urological, orthopedic, neurological disorders. 

c.10. categorize the health teaching topics for patients with 

urological, orthopedic, neurological disorder.  

 انًٓبعاد انؼبيخ  -ص

 

 

 

 

1. Demonstrate abilities of communication skills with health team 

in hospital setting and colleagues 

2. Work among group of students, and hospital personnel.  

3. Apply problem-solving approach to complete student tasks in 

hospital setting.  

4. provide appropriate level of guidance to patients to maximize 

health outcomes 

5. Apply professional behaviors, and ethical nursing behavior in 

clinical settings. 

6. Demonstrate accurate reporting & recording of assessment 

findings, nursing interventions and collaborative interventions 

with other health care professionals during clinical hours 

 

 يذرٕٖ انًمغع  -4

 

 

 

 

 

 

MEDICAL SURGICAL NURSING III : Theory 

1- Nursing management of urinary system disorders: 

1-1. renal failure 

1-2. urinary stones (calculi) 

1-3. urinary tract infections 

1-4. kidney transplantation 

2- Nursing management of urinary system disorders:  
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2-1. fracture 

2-2. cast 

2-3. traction 

2-4. total hip replacement 

2-5. osteomyelitis 

2-6. rheumatoid disorder  

3- Nursing management of neurological disorders: 

3-1. lumbar disc herniation 

3-2. patients undergoing intracranial surgery 

3-3. patients with convulsive disorders 

4- Nursing management of patients with burn injury 

MEDICAL SURGICAL NURSING III : CLINCAL  

1-NEUROLOGICAL NURSING 

1-1. anatomy and physiology of the nervous system 

1-2. .neurological terminology 

1-3.  diagnostic procedures of the nervous system 

1-4. neurological assessment 

1-5. neurological assessment sheet 

…………………………………. 

 أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى  -5

 

 

 

1. Active Lectures 

2. Role-plays. 

3. Role-model. 

4. Demonstration. 

5. Patient-centered conference 
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6. Clinical conference.  

7. Clinical practice. 

أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى نهطالة -6

 طٖٔ انقضعاد انًذضٔصح 

 

 

Make up exams  

 رقٕٚى انطالة :  -7

 األسبنٛت انًسزشضيخ  –أ 

 

 

7.1-Written exam: to assess students‟ knowledge, 

comprehension, analysis, synthesis and evaluation.  

7.2- Oral exam to assess the students‟ comprehension 

and detect misconceptions.  

7.3- Clinical exam every rotation: to assess the students‟ 

performance related to rotation  specialty    

7.4- Final Clinical exam : to assess the students‟ 

performance in a predetermined specialty  

7.5- Checklists:  to assess the students‟ skills 

 انزٕقٛذ  - ة

 

 

Assessment 1- Oral exam  Week 15
th  

Assessment 2- Written exam    Week 16
th

 

 رٕػٚغ انضعجبد  -ج

 

 

Assessment 

Weighting of Assessments: 

Semester Work/ Mid-term Examination 30 % 

Oral/ Practical Exam                                     20 % 

Final-term Examination                                 50%    

        Total                          100% 
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 قبئًخ انكزت انضعاسٛخ ٔانًغاجغ  -8

 يظكغاد  - أ

 

Medical-surgical Nursing III ( theory and clinical 

procedures) 

 كزت يهؼيخ  -ة 

 

 

- - Weber J, Kelley J H. Health Assessment in Nursing. 

5
th

  ed: New York. Wolter Kluwer Health, 2014 

- Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth's 

Textbook of Medical-Surgical nursing. 13th ed. 

Philadelphia: Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & 

Wilkins, 2014.  
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- Dehn  RW, Asprey DP. Essential Clinical Procedures: 

Expert Consult -3
rd

 ed. 2013 

- Fauci AS, Kasper DL, Longo DL, Braunwald E, 

Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison`s 

principles of internal medicine. 17
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 ed. New York:  Mc 

Graw Hill companies, 2008; 2158-65 
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 انزًغٚضكهٛخ: 

 رًغٚض انؼُبٚخ انذغجخ ٔانطٕاعئقسى : 

 

  (2018-2017) رٕصٛف يقغع صعاسٙ

 

 ثٛبَبد انًقغع -1

 انفغقخ / انًسزٕٖ : انفغقخ ان بَٛخ :   رًغٚض انطٕاعئ اسى انًقغع : ---------انغيؼ انكٕصٖ : 

 ٔ انذغجخ انؼُبٚخ رًغٚض انزشصص :

 انطٕاعئ

 َظغٖ                 ػًهٗ                          ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ :  

 

 

 ْضف انًمغع : -2

 

 

 

 

This course is designed to give students in depth understanding of the nature of 

emergency nursing and identify the role of the nurse in meeting different needs 

of emergency patients and provides students with the knowledge and skills that 

help them to provide efficient nursing care during emergency and disaster 

situations 

 انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ انًمغع: -3

 

 انًؼهٕياخ ٔانًفاْٛى: - أ

 

 

 

 

 

 

 

 

A  1. Recognize basic concepts of emergency nursing care& core concepts of 

triage 

A  2. Discuss priority emergency measures instituted for the patient with an 

emergency condition. 

A  3. Discusses clinical pictures and diagnostic measures for patient acute 

coronary syndrome.  
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A  4. Identifies clinical pictures and diagnostic measures for patients with 

gastrointestinal tract bleeding 

A  5. Describes clinical pictures and diagnostic measures for patients with 

different respiratory emergencies care settings (e.g. pulmonary edema, and 

pulmonary embolism). 

A  6. Lists nursing interventions for patients with a spinal cord injury. 

A  7. Discusses nursing management for patients with stroke. 

A  8. Identifies different types of fatal dysrhythmias 

A  9. Discusses nursing management for patients with endocrine emergencies. 

A  10. Labels medications used in emergency care (action, indications, side 

effects, and nursing implications).  

A  11. Explain the chain of survival.  

A  12. Recall the algorithms of basic and advanced life support. 

A  13.  Discuss the management of patients suffering from an emergency 

situation.  
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B1 .Compare and contrast different emergency patient conditions based on 

functional body systems and priority of emergency care.  

B2 . Categorizes patients with emergencies using triage process. 

B3 .Prioritizes nursing care for different emergency conditions 

B4 .Analyze selected scenarios of emergency situations to demonstrate an 

appropriate emergency nursing care.  

B5 .Correlate emergency patients complain with assessment findings to 
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identify life threatening injuries and develop an appropriate management 

strategy. 

B6 .Interprets different types of dysrhythmias. 

B7 .Demonstrates critical thinking skills when making decisions for different 

emergency conditions. 

B8 .Uses reasoning skills in prioritizing action 

انشاصح انًٓاعاخ انًُٓٛح  -جـ

 تانًمغع :

 

 

 

 

C1 .Apply emergency nursing principles learned in real situations and in the 

clinical area. 

C2 . Apply appropriate nursing management principles based on assessment 

findings.  

C3 .Assesses patients with immediate life threatening conditions using 

primary and secondary surveys. 

C4 .Document patient‟s chief complain, assessment findings, management 

carried out, and other related findings on nursing notes and patients records. 

C5 .Demonstrate the ability to carry out basic life support skills within a team 

in cardiac arrest situations. 

C6 .Implements the American heart association guidelines of basic life support 

measures in emergency sittings. 

C7 .Demonstrate technical skills in managing patients with different types of 

trauma 

C8 .Provides safe patient nursing care. 

C9 .Demonstrates skills in handling various equipment utilized in emergency 
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care settings. 

C10 .Demonstrates writing skills in recording of implemented nursing actions. 

C11 .Measures accurately the outcome of nursing actions which can be 

reflected by cardiac monitoring, vital signs or improvement in patients' 

condition. 

C12 .Implements bag mask ventilation in emergency situation. 

C13  .Insert oropharyngeal airway and nasogastric tube. 

C14 .Monitor hemodynamic, oxygenation, blood chemistry and acid base 

balance of critically ill patient. 

C15 .Develop technical skills necessary to function competently within 

emergency care as a professional nurse. 

C16 .Demonstrate technical skills in dealing with advanced technology in 

emergency setting. 

 

 انًٓاعاخ انؼايح : - ص

 

 

 

 

 

D1 .Demonstrate   effective   communication   and   decision making skill 

regarding critical care emergency situations. 

D2 .Behave leadership skills and teamwork. 

D3 .Utilizes legal and ethical principles for emergency care nursing. 

D4 .Manage time effectively in emergency settings. 

D5 .Be aware of information technology in emergency nursing practice   . 

D6 .Use different information resources to provide comprehensive preventive, 

curative, and rehabilitative health care in emergency Settings. 
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D7 .Share peers and expertise knowledge and experience. 

D8 .Seek feedback from emergency patients/their families, peers and 

expertise. 

D9 .Demonstrate positive attitude towards the profession, patient, health 

personnel and colleagues. 

D10 .Protect patient‟s rights, respect, confidentiality, and access to updated 

data. 

D11 .Document data reflecting emergency patient‟s conditions. 

 يذرٕٖ انًمغع:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principles of Emergency Nursing &Triage 

 Acute Coronary Syndrome 

 GIT Bleeding 

 Respiratory Emergencies 

 Pulmonary edema 

  Pulmonary embolism  

 Spinal Cord Injuries 

 Chest Trauma 

 Multiple Trauma 

 Cerebrovascular Stroke 

 Cardiac Dysrhythmia 

 أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -5

 

 

 

 

 Interactive lecture  

 Simulation  

 Role play 
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 Clinical training in hospitals. 

 Case study 

 Self-learning strategies  

 Problem based learning strategies  

 Projects- based learning strategies  

 

أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى  -6

 نهطالة طٖٔ انقضعاد انًذضٔصح

 

 Using different methods for presenting information that looks 

appropriate for all types of learners. 

 Meeting with them in office hours and sometimes in extra hours rather 

than the office hours. 

 Allowing them to practice in open skill lab hours.  

 رقٕٚى انطـــالة :   -7

 

 األؿانٛة انًـرشضيح - أ

 

 

 Written exams. 

 Continuous clinical assessment in real situations using observational 

checklist. 

 Objective Structured Clinical Examination (OSCE). 

 Oral exam. 

 Written assignments. 

 Project. 

 Portfolio. 

 Use of log book. 
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 انرٕلٛد - ب

 

 

 Midterm exam 7th weeks 

 Final (practical/ oral exam) 14th week 

 Final written exam 15th week 

 ذٕػٚغ انضعجاخ -جـ

 

 

 

 Final written exam (50%) 

 Final oral exam (10%) 

 Final (practical exam) (10%) 

 Midterm exam (5%) 

 Summative clinical work (25%) 

• 1st Evaluation in 5
th

 weeks (10%) 

• 2nd Evaluation in 9
th

 weeks (10%)                         

• Student's project (5%)    

                                         

 قبئًخ انكزت انضعاسٛخ ٔانًغاجغ : -8

 

 يظكغاخ - أ

 

 

 Hand out prepared by lecturers 

 Manual of critical care nursing 

 Student guide 

 كرة يهؼيح - ب

 

 

 

 

 

 

 Essential emergency procedures/ editor- in- chief Kaushal Shah; 

associated Editor Chilembwe.Wolters Kluwer Health/Lippincot Williams, 

2010. 

 Oxford hand book of Emergency Nursing, Robert Cnouch, Alan Charters, 

Mary Dawood and paula Bennett, 2009. 
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  Emergency Nursing Made Incredibly Easy! By Lippincott Williams & 

Wilkins; 2007. 

 كرة يمرغدح -جـ

 

 

 

 

 Janet RW, Jane HK. Health Assessment in Nursing. 5
th

ed Philadelphia 

Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2014. 

 Saunders nursing survival guide: critical care & emergency nursing, Lori 

Shumacher, Cynathia Chernecky ,  Saunders/ Elsevier,2010. 

صٔعٚاخ ػهًٛح أٔ َشغاخ ...  -ص
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 Journal of the American Heart Association: www.ahajournals.org 

 Journal of Emergency Nursing http://www.jenonline.org  

 Emergency Nurses Association https://www.ena.org  

 American psychological association disaster response network. http:// 

www.apa.org/practice 

 Canadian center for emergency preparedness  http:// www.ccep.Ca 

 Center for disaster management  http:// www.cendim.boun.edu.tr 

 Disaster medicine and mental health  http:// www.udel.edu/drc 

 International nursing coalition for mass casualty education http:// 

www.vanderbit.edu/nursing 

 Internet disaster information network  http:/www.disaster.net/index.btml 

 World health organization  http:// www.who.org 

 

 عئٛس يجهس انقسى انؼهًٗ                                                                               يُس  انقسى

 ا.ص/ ػؼح دًض٘ انسٕسٙ                                                              ا.و.ص/سذغ َٕٚس ػ ًبٌ 

http://www.ahajournals.org/
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 جايؼح: صيُٕٓع

 انرًغٚضكهٛح: 

 ذًغٚض انؼُاٚح انذغجح ٔانطٕاعئلـى : 

 

  (2018-2017) يقغع صعاسٙ رٕصٛف
 

 تٛاَاخ انًمغع -1

 انفغلح / انًـرٕٖ : انفغلح انصانصح ( 1) انذغجح انؼُاٚح ذًغٚض اؿى انًمغع : انغيؼ انكٕصٖ : 

 ٔ انذغجح انؼُاٚح ذًغٚض انرشصص :

 انطٕاعئ

 َظغٖ                 ػًهٗ                          ػضص انٕدضاخ انضعاؿٛح :  

 

 

 ْضف انًمغع : -2

 

 

 

 

This course is designed to introduce critical care nursing practice, assist 

students in developing expertise and in- depth knowledge in the field of critical 

care nursing and provide insight into the patient's experience of illness, the role 

of the critical care nurse and the context of critical care nursing practice. In 

addition this course makes students able to provide the foundation skills in 

caring for critically ill patients/family in collaboration with the other health 

team members. 

 ذضعٚؾ انًمغع:انًـرٓضف يٍ  -3

 

 انًؼهٕياخ ٔانًفاْٛى: - خ

 

 

 

 

A. 1.  Describe the scope of critical care nursing practice.  

A. 2. Indicate   evidence   based   nursing   practices for mechanically 

ventilated patients. 
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A. 3. Identify the different modes of mechanical ventilator. 

A. 4. Discuss the criteria for initiation of mechanical ventilation. 

A. 5. List types of  acute respiratory failure. 

A. 6. Discuss the barriers of communication with critically ill patients. 

A. 7. List factors contributing to the experience of pain & post-traumatic stress 

in critical care settings. 

A. 8. Tell causes of sleep & sensory deprivation in critical care settings. 

A. 9. Discuss contributing factors for the development of delirium in critical 

care settings. 

A. 10. Describe common ICU related infection. 

 : انًٓاعاخ انظُْٛح - ز

 

 

 

 

 

 

 

B. 1. Derive the interaction between the three scope elements to ensure 

competent nursing practice and optimal patient outcomes.  

B. 2. Select a range of solutions to solve problems of critically ill ventilated 

patient. 

B. 3. Integrate the pathophysiology of critical illness into nursing assessment 

and management of patients with acute respiratory failure. 

B. 4. Create a communication program for unconscious patients. 

B. 5. Synthesize communication methods to interact with critically ill patients. 

B. 6. Apply effective problem solving and decision making techniques in 

critical care settings. 

B. 7. Relate the principles of universal precautions in breaking the chain of 

infection. 
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B. 8. Use the FANCAPSS framework to attain the expected outcomes of 

critically ill patients/families in the context of the holistic approach in 

delivering care. 

B. 9. Find best evidence fits into clinical decision making. 

انًٓاعاخ انًُٓٛح انشاصح  -جـ

 تانًمغع :

 

 

 

 

C. 1. Assess the patient for signs and symptoms of pulmonary aspiration.  

C. 2. Use nursing process in meeting comprehensive needs of the critically ill 

patient on mechanical ventilation including emotional and spiritual needs. 

C. 3. Perform tracheal suctioning using a septic technique according to 

procedure checklist. 

C. 4. Use effective communication strategies with critically ill patients and 

their families according to their special needs. 

C. 5. Monitor hemodynamic, oxygenation, and fluid balance of critically ill 

patient. 

C. 6. Demonstrate measures to confirm nasogastric tube placement. 

C. 7. Implement measures to prevent aspiration during administration of 

enteral nutrition. 

C. 8. Demonstrate safe accessing of long term central venous catheter ensuring 

aseptic technique. 

C. 9. Assess self and critically ill patient/family‟s needs for education, taking 

into considerations cultural and ethnical diversity. 

C. 10. Creat healing environment to reduce sleep deprivation, stress and pain 

in ICU. 
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 انًٓاعاخ انؼايح : - ط

 

 

 

 

 

D. 1. Demonstrate   effective   communication   and   decision  making skill 

regarding critical care emergency situations. 

D. 2. Behave leadership skills and teamwork. 

D. 3. Manage time effectively in critical care settings. 

D. 4. Be aware of information technology in practice critical care nursing. 

D. 5. Use different information resources to provide comprehensive 

preventive, curative, and rehabilitative health care in Critical Care Settings. 

D. 6. Share peers and expertise knowledge and experience. 

D. 7. Seek feedback from critically ill patients/their families, peers and 

expertise. 

D. 8. Demonstrate positive attitude towards the profession, patient, health 

personnel and colleagues. 

D. 9. Protect patient‟s rights, respect, confidentiality, and access to updated 

data. 

D. 10. Document data reflecting critically ill patient‟s conditions. 

 يذرٕٖ انًمغع:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scope of critical care nursing 

 Mechanical ventilation  (part I & II) 

 Acute respiratory failure 

 Communication with critically ill patient 

 Pain in critical care 

 Stress in ICU 

 Sleep deprivation in critical care 
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 Sensory perception alteration 

 Delirium 

 ICU related infection 

 أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -5

 

 

 

 

 Interactive lecture  

 Simulation  

 Case study 

 Self-learning strategies  

 Clinical training in hospitals. 

  Projects- based learning 

أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى  -6

 نهطالة طٖٔ انقضعاد انًذضٔصح

 

 Using different methods for presenting information that looks 

appropriate for all types of learners. 

 Meeting with them in office hours and sometimes in extra hours rather 

than the office hours. 

 Allowing them to practice in open skill lab hours.  

 رقٕٚى انطـــالة :   -7

 

 األؿانٛة انًـرشضيح - خ

 

 

 Written exams. 

 Continuous clinical assessment in real situations using observational 

checklist. 

 Objective Structured Clinical Examination (OSCE). 

 Oral exam. 
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 Written assignments. 

 Project. 

 Portfolio. 

 Use of log book. 

 انرٕلٛد - ز

 

 

 Midterm exam 7th weeks 

 Final (practical/ oral exam) 14th week 

 Final written exam 15th week 

 ذٕػٚغ انضعجاخ -جـ

 

 

 

 Final written exam (50%) 

 Final oral exam (10%) 

 Final (practical exam) (10%) 

 Midterm exam (5%) 

 Summative clinical work (25%) 

• 1st Evaluation in 5
th

 weeks (10%) 

• 2nd Evaluation in 9
th

 weeks (10%)                         

• Student's project (5%)                                            

 قبئًخ انكزت انضعاسٛخ ٔانًغاجغ : -8

 

 يظكغاخ - خ

 

 

 Hand out prepared by lecturers 

 Manual of critical care nursing 

 Student guide 

 كرة يهؼيح - ز

 

 

 Morton P, Fontaine D. Critical care nursing: a holistic approach. 10
th

 ed, 

Philadelphia: Lippincott Williams & wilkins; 2013. 
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 صيُٕٓع جبيؼخ :  

 كهٛخ :   انزًغٚض.

 قسى  : رًغٚض انُسبء ٔ انزٕنٛض

 ذٕصٛف يمغع صعاؿٗ                                                         

 تٛاَاخ انًمغع-1

 انغيؼ انكٕص٘ :

 

ذًغٚض أيغا  انُـاء ٔ    اؿى انًمغع:

 انرٕنٛض

انفغلح انصانصح :انفغلح  

انًـرٕٖ:   

 انرشصص: ذًغٚض انُـاء ٔ انرٕنٛض

 

 ػضص انٕدضاخ انضعاؿٛح :   

  

Lecture: 4 hrs /wk/ 15 wks         Total: (60)   

 Practical: 12hrs/wk/15wks       Total: 180 hr             

ْضف انًمغع  -2  

The course focuses on providing the students with necessary knowledge, skills and attitude that enable 

them to provide quality nursing care for women during the maternity cycle as well as those who suffer from 

gynecological problems and those who seek family planning services  

 

 

 انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ انًمغع :-3

 انًؼهٕياخ ٔانًفاْٛى  - أ

 

 

 

 

a.1Define obstetric & Gynecologic Nursing 

a.2List the causes of maternal mortality & its reduction 

a.3.Recognize the RH needs of couples during the pre-

conceptional period 

a.4.Identify the anatomical structures & functions of male & 

female pelvis &genital organs   

a.5.Understand the physiology of menstruation and menstrual 

hygiene  
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                      a.6.Identify physiology of pregnancy  

                      a.7.Recognize ante natal care 

                      a.8.Understand high risk pregnancy and nursing management 

                      a.9.Identify process of labor, abnormal labor and their nursing 

management 

                      a.10.Identify normal post partum, abnormal postpartum  and      

their management 

                      a.11.Recognize introduction of gynecological nursing and 

common gynecologic diseases and their management   

a.12.Ellaborate introduction and different  methods of family 

planning  

 

 

 

 انًٓاعاخ انظُْٛح  -ب

 

 

 

 

b.1.Discuss why women's health is neglected 

b.2.Describe the RH needs of couples during the pre-

conceptional period 

b.3.Differentiate between male and female pelvis& genital 

organs  

b.4.Explain the physiology of menstruation, conception, labor, 

newborn & puerperium  

b.5.Discuss the components of menstrual hygiene, nursing 

management during normal & abnormal pregnancy, labor & 

puerperium 

b.6. Explain the different family planning methods. 

         b.7.Describe the common gynecologic diseases and their                          

management 

 انًٓاعاخ انًُٓٛح   -ض

 

 

 

 

c.1.Counsel girls about menstrual hygiene  

c.2.Assess the RH needs of couples during the pre-

conceptional period 

c.3.Provide care for couples during the pre-conceptional 

period 

c.4.Formulate nursing process for normal and high risk 
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pregnancy. 

 c.5.Apply nursing process for normal and abnormal labor. 

c.6.Design nursing process for normal and abnormal post 

partum. 

           c.7.Demonestrate nursing process for common gynecologic 

diseases  

          c.8 Counsel clients about different family planning methods   

 انًٓاعاخ انؼايح   -ص

 

 

 

d.1.Demonstrate personal and social responsibilities while 

working in a group.    

d.2.Demonstrate capacity for self directed learning.   

d.3.Demonstrate responsibility in using information and 

communication technology and in communicating conclusion 

and recommendations related to maternal and newborn issues/ 

problems. 

 يذرٕٖ انًمغع  -1

 

 

 

 

 

 

- Introduction to the course  

- Anatomy & physiology of male & female reproductive system    

- Physiology of pregnancy  

- Ante natal care  

 - High risk pregnancy 

- Labor and delivery 

- Abnormal labor 

- Normal post partum 

- Abnormal post partum 

- Introduction to Gynecology & Gynecologic nursing 

-  Female gynecological diseases 

- Introduction to Family Planning  

- Family planning methods 

 أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى -4

 

 

 

- Active lecture                                         - Reading assignment  

- Demonstration and re-demonstration 

- Clinical conference                       -Role play  

- Case study                                     - Library research 

- Presentation-                                   - Group project  

-Portfolio                                          -  Nursing care plan 
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-  -observation of the student e.g team work and communication skills. 

- Brain storming                   - Discussion 

- White board                       - Smart board 

- Flip chart                           - Simulation 

- Clinical round                   - video 

 أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى نهطالب -5

 طٖٔ انمضعاخ انًذضٔصج 

- Lecture                                         - Reading assignment  

- Demonstration and re-demonstration (open skill lab) 

- Small group discussion 

 

  ذمٕٚى انطالب:  -6

 األؿانٛة انًـرشضيح  –أ 

 

 

- Written exam                  to assess knowledge 

- Oral exam                        to assess knowledge 

- Practical exam                 to assess practical skills 

-Clinical exam at end      to assess knowledge and practice 

 انرٕلٛد  - ب

 

 

- Assessment  

1. Periodic clinical exam       every 2 weeks         

2. Midterm exam                   8th     week  

3. Oral exam                          15th   week 

4. Final practical exam          15th Week       

5. Final written exam             16th Week         
 

 ذٕػٚغ انضعجاخ  -ض

 

 

 Final written Examination     50%   

 Final Oral Examination         10 %   

 Final Practical Examination   10 %   

 Semester Work                      30 % 

 Total                                     100 %     

 لائًح انكرة انضعاؿٛح ٔانًغاجغ -7

 يظكغاخ  - أ

 

 

-  Maternity Nursing  

-  Gynecologic Nursing and family planning 

-  Procedure manual 

 كرة يهؼيح  -ب 

 

 

- Perry S, Lowdermilk D. Maternity Nursing. 10
th

 ed. St. Louis: Mosby, 

2012.. 

- Fraser D, Cooper M. Myles text book for midwives. 14th ed. London: 

Churchill Living Stone, 2013. 
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- Ricci S. Essentials of maternity, newborn and women's health nursing. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. 

- Pillittri A. Maternal & Child Health Nursing Care of the child bearing 

and child rearing family. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams& 

Wilkins, 2015: 81-4. 
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- Hart D. Gynecology Illustrated. 9
th

 ed. London: Churchill Living Stone, 

2015. 

- Hanretty K. Obstetrics illustrated. 10
th

 ed. London: Churchill Living 

Stone, 2013. 

- Amert A. Professional issues in midwifery. Sudbury: Jones & Bartlett 

Publishers, 2016. 

- Malcolm E. Ian M. Essential obstetrics & gynecology. 14
th

 ed, London: 

Churchill Living Stone, 2015; 243-54. 

- Drife J. McGowan B. Clinical obstetrics & gynecology. London:  Elsevier 

Science, 2014; 207-14 
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 جايؼح:صيُٕٓع

 كهٛح: انرًغٚض

 لـى : ذًغٚض االطفال

 

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ

 ثٛبَبد انًقغع  -2

 

 ْضف انًمغع -3

This course is designed to prepare nursing student to use different methods of studying 

children's normal and abnormal behavior. 

 انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ انًمغع :  -4

After completion of this course, the student will be able to: 

 انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى  - د

1. Knowledge and understanding 

a.1 Define scientific terms in child developmental theories. 

a.2 Recognize the concepts of each developmental theory (psychosocial, psychosexual, 

cognitive and moral theory).  

a.3 Explain the concepts of behavior learning theories.  

a.4 Report behavior modification of children. 

a.5 Identify stages of attachment theory. 

 انًٓبعاد انظُْٛخ  -ة 

2. Intellectual skills: 

b.1 Conduct critical evaluation of the emotional, social, cognitive, psychosexual and 

moral development of the child from infancy to adolescence. 

b.2 Analyze the major changes that occur from childhood to adolescence in the light of 

Freud, Erickson, Piaget, and Kohlberg theories. 

b.3 Interpret the children's behavior according to attachment and learning behavior 

 انفغلح : انصانصّ  اؿى انًمغع : ػهى َفؾ انًُٕ انغيؼ انكٕصٖ : 

   انرشصص : 

 ػًهٗ  ػضص انٕدضاخ انضعاؿٛح  َظغٖ 

 
- 30 hrs  
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theories. 

 انًٓبعاد انًُٓٛخ انشبصخ ثبنًقغع -ض

3. Professional and practical skills:  

c.1 Apply psychoanalytic theories in nursing practice. 

c.2 Use behavior modification theories for children. 

c.3 Apply moral development theory in nursing practice. 

c.4 Design an environment that would facilitate children's cognitive, emotional and 

social development. 

 انًٓبعاد انؼبيخ  -ص

4. General and transferable skills: 

d.1  Use verbal communication skills to explain developmental stage. 

d.2  Explain to the caregivers how they can enhance different aspects of 

development of their children. 

 

يذرٕٖ -4

 انًمغع 

 

 

 

 

 

 

1. Developmental theories (cognitive, psychosocial, psychosexual) 

2. Emotional development 

3. Spiritual and moral development 

4. Behavioral learning theory 

5. Attachment theory 

6. Developmental disorder 

7. Child abuse 

8. Treatment modalities 

أؿانٛة -5

انرؼهٛى 

 ٔانرؼهى 

  

1. Interactive lectures.     

2. Group discussion. 

3. Case studies.      
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أؿانٛة -6

انرؼهٛى 

ٔانرؼهى 

نهطالب 

طٖٔ 

انمضعاخ 

 انًذضٔصج 

1. Interactive lectures 

2. Group discussion. 

3. Case studies. 

4. Videos. 

5. Role plays. 

Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group ذمٕٚى انطالب : -9

Discussion  

Weekly / 15 wk 

 –أ 

األؿانٛة 

 انًـرشضيح 

 

 

1. Written examination to assess the ability to remember and understand the 

scientific background. 

2. Case study to assess the skills of solving problems, presenting data and 

discussion. 

3. Assignments: To assess the ability to work in group. 

On rotation 

-ب

 انرٕلٛد 
 First assessment (final written examination)        15

th
 week  Week 16

th
  

ذٕػٚغ  -ض

 انضعجاخ 

Semester Work 20 % 

(case studies and presentations) 

Final-term Examination 80% 

Total:                50 marks   100% 

A formative only assessment 

 

 

 لائًح انكرة انضعاؿٛح ٔانًغاجغ  -0

 يظكغاخ -أ
- Course notes: 

 Developmental psychology book 
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كرة  -ب 

 يهؼيح 

 

 

 Mash EJ, Wolfe DA, Abnormal child psychology, 3rd Ed, USA, Wads 

Worth Company; 2005. 

 Schaffer HR, child psychology 1st Ed, UK, Blackwell publishing; 2004. 

كرة  -ض 

 يمرغدح 

 

 

 Roberts MC, Hand book of pediatric psychology, 2
nd 

Ed, USA, 

Guifford publishing, Inc; 1995. 

 Vasta R , Haith MM , Miller SA , child psychology the modern  

science , 2
nd

 Ed, Canada , von Hoffmann press , Inc ;1992. 

 Marsh DT, Fristad MD, hand book of serious emotional disturbance in 

children and adolescent, 3rd Ed, USA, John wiles & sons, Inc ;2002. 

 Barnes P, Personal, social and emotional development of children, 2
nd

 

Ed, UK, black well; 1995. 

 Hoare P, Essential child psychiatry, 1st Ed, UK, Associated 

companies; 1993. 

 –ص 

صٔعٚاخ 

ػهًٛح أٔ 

َشغاخ 

 ....إنز 

 

www.devpsy.org/ 

www.childdevelopmentinfo.com 

www.learningandteaching.info/learning/piaget.htm 

www.bps.org.uk/dps/ 

www.bpsjournals.co.uk/bjdp 

 

 :  انقسى يُس 

 

                                                            

 عئٛس انقسى :

 

 أ.ص/ ػؼِ صعٔٚش
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 صيُٕٓع جبيؼخ :  

 كهٛخ :   انزًغٚض.

 قسى  : رًغٚض انُسبء ٔ انزٕنٛض

 ذٕصٛف يمغع صعاؿٗ                                                         

 تٛاَاخ انًمغع-1

 انغيؼ انكٕص٘ :

 

ذًغٚض أيغا  انُـاء ٔ    اؿى انًمغع:

 انرٕنٛض

انفغلح انصانصح :انفغلح  

انًـرٕٖ:   

انرشصةةةص: ذًةةةغٚض انُـةةةاء ٔ 

 انرٕنٛض

 

 ػضص انٕدضاخ انضعاؿٛح :   

  
Lecture: 4 hrs /wk/ 15 wks         Total: (60)   

 Practical: 12hrs/wk/15wks       Total: 180 hr             

ْضف انًمغع  -2  

The course focuses on providing the students with necessary knowledge, skills and attitude 

that enable them to provide quality nursing care for women during the maternity cycle as 

well as those who suffer from gynecological problems and those who seek family planning 

services  

 انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ انًمغع :-3
 انًؼهٕياخ ٔانًفاْٛى  - خ

 

 

 

 

a.1 Define obstetric & Gynecologic Nursing 

a.2 List the causes of maternal mortality & its 

reduction 

a.3. Recognize the RH needs of couples during the 

pre-conceptional period 

a.4.Identify the anatomical structures & functions of 

male & female pelvis &genital organs   

a.5. Understand the physiology of menstruation and 

menstrual hygiene  

                      a.6.Identify physiology of pregnancy  

                      a.7.Recognize ante natal care 
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                      a.8.Understand high risk pregnancy and nursing 

management 

                      a.9.Identify process of labor, abnormal labor and 

their nursing management 

                      a.10.Identify normal post partum, abnormal 

postpartum  and      their management 

                      a.11.Recognize introduction of gynecological 

nursing and common gynecologic diseases and 

their management   

a.12.Ellaborate introduction and different  methods 

of family planning  

 

 

 

 انًٓاعاخ انظُْٛح  -ب

 

 

 

 

b.1.Discuss why women's health is neglected 

b.2.Describe the RH needs of couples during the pre-

conceptional period 

b.3.Differentiate between male and female pelvis& 

genital organs  

b.4.Explain the physiology of menstruation, 

conception, labor, newborn & puerperium  

b.5.Discuss the components of menstrual hygiene, 

nursing management during normal & abnormal 

pregnancy, labor & puerperium 

b.6. Explain the different family planning methods. 

         b.7.Describe the common gynecologic diseases and 

their                          management 

 انًٓاعاخ انًُٓٛح   -ض

 

 

 

 

c.1.Counsel girls about menstrual hygiene  

c.2.Assess the RH needs of couples during the pre-

conceptional period 

c.3.Provide care for couples during the pre-

conceptional period 

c.4.Formulate nursing process for normal and high 
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risk pregnancy. 

 c.5.Apply nursing process for normal and abnormal 

labor. 

c.6.Design nursing process for normal and abnormal 

post partum. 

           c.7.Demonestrate nursing process for common 

gynecologic diseases  

          c.8 Counsel clients about different family planning 

methods   

 انًٓاعاخ انؼايح   -ص

 

 

 

d.1.Demonstrate personal and social responsibilities 

while working in a group.    

d.2.Demonstrate capacity for self directed learning. 

  

d.3.Demonstrate responsibility in using information 

and communication technology and in 

communicating conclusion and recommendations 

related to maternal and newborn issues/ problems. 

 يذرٕٖ انًمغع  -5

 

 

 

 

 

 

- Introduction to the course  

- Anatomy & physiology of male & female reproductive system    

- Physiology of pregnancy  

- Ante natal care  

 - High risk pregnancy 

- Labor and delivery 

- Abnormal labor 

- Normal post partum 

- Abnormal post partum 

- Introduction to Gynecology & Gynecologic nursing 

-  Female gynecological diseases 

- Introduction to Family Planning  

- Family planning methods 

 أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى -4

 

 

- Active lecture                                         - Reading assignment  

- Demonstration and re-demonstration 

- Clinical conference                       -Role play  
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 - Case study                                     - Library research 

- Presentation-                                   - Group project  

-Portfolio                                          -  Nursing care plan 

-  -observation of the student e.g team work and communication 

skills. 

- Brain storming                   - Discussion 

- White board                       - Smart board 

- Flip chart                           - Simulation 

- Clinical round                   - video 

أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى -5

 نهطالب 

 طٖٔ انمضعاخ انًذضٔصج 

- Lecture                                         - Reading assignment  

- Demonstration and re-demonstration (open skill lab) 

- Small group discussion 

 

  ذمٕٚى انطالب:  -6

 األؿانٛة انًـرشضيح  –أ 

 

 

- Written exam                  to assess knowledge 

- Oral exam                        to assess knowledge 

- Practical exam                 to assess practical skills 

-Clinical exam at end      to assess knowledge and practice 

 انرٕلٛد  - ز

 

 

- Assessment  

6. Periodic clinical exam       every 2 weeks         

7. Midterm exam                   8th     week  

8. Oral exam                          15th   week 

9. Final practical exam          15th Week       

10. Final written exam             16th Week         
 

 ذٕػٚغ انضعجاخ  -ض

 

 

 Final written Examination     50%   

 Final Oral Examination         10 %   

 Final Practical Examination   10 %   

 Semester Work                      30 % 

 Total                                     100 %     

 لائًح انكرة انضعاؿٛح ٔانًغاجغ -7

 يظكغاخ  - ب

 

 

-  Maternity Nursing  

-  Gynecologic Nursing and family planning 

-  Procedure manual 
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 كرة يهؼيح  -ب 

 

 

- Perry S, Lowdermilk D. Maternity Nursing. 10
th

 ed. St. Louis: 

Mosby, 2012.. 

- Fraser D, Cooper M. Myles text book for midwives. 14th ed. 

London: Churchill Living Stone, 2013. 

- Ricci S. Essentials of maternity, newborn and women's health 

nursing. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. 

- Pillittri A. Maternal & Child Health Nursing Care of the child 

bearing and child rearing family. 7th ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams& Wilkins, 2015: 81-4. 

 

 

 كرة يمرغدح  -ض 

 

 

 

 

 

 

- Hart D. Gynecology Illustrated. 9
th

 ed. London: Churchill 

Living Stone, 2015. 

- Hanretty K. Obstetrics illustrated. 10
th

 ed. London: Churchill 

Living Stone, 2013. 

- Amert A. Professional issues in midwifery. Sudbury: Jones & 

Bartlett Publishers, 2016. 

- Malcolm E. Ian M. Essential obstetrics & gynecology. 14
th

 ed, 

London: Churchill Living Stone, 2015; 243-54. 

- Drife J. McGowan B. Clinical obstetrics & gynecology. London:  

Elsevier Science, 2014; 207-14 
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 جايؼح:صيُٕٓع

 كهٛح: انرًغٚض

 لـى : ذًغٚض االطفال

 

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ

 ثٛبَبد انًقغع -1

 

 ْضف انًمغع -2

 

The course is designed to prepare nursing 

students to deal with the normal as well as sick 

children. 

 انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ انًمغع :  -3
After completion of this course, the student will be able to: 

 انًؼهٕياخ ٔانًفاْٛى  - ز

1. Knowledge and understanding:  

a.1 Identify growth and development from infants to adolescence.  

a.2 Recognize the characteristics of normal and high risk neonates.  

a.3 List the health problems of neonatal period. 

a.4 Describe vaccinations needed in the first two years of infant's life.  

a.5 Identify Nutritional requirements of infant and children.  

a.6 Describe causes ,manifestations and line of treatment of the following: 

 Vitamins deficiencies. 

 Protein energy malnutrition. 

 Diseases of respiratory system. 

 انفغلح : انصانصّ اؿى انًمغع : طة االطفال انغيؼ انكٕصٖ : 

   انرشصص : 

 ػًهٗ  ػضص انٕدضاخ انضعاؿٛح  َظغٖ 

 
- 30 hrs 
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 Diseases of cardiovascular system. 

 Diseases of digestive system. 

 Diseases of urinary system. 

 Blood diseases. 

 Diseases of nervous system. 

 Infectious diseases 

 انًٓاعاخ انظُْٛح  -ب 

b. Intellectual skills: 

b.1 Explain stages of growth and development from infancy to adolescence. 

b.2 Categorize newborn according to gestational age and size. 

b.3 Describe problems and line of treatments of neonates.  

b.4 Formulate the line of treatment of common pediatric medical problems. 

 

 

 

 انًٓاعاخ انًُٓٛح انشاصح تانًمغع  -ض

c. Professional and practical skills: 
-------------------------------- 

 انًٓاعاخ انؼايح  -ص

d. General and transferable skills: 

d.1 Practice team work and positive participation among professional health team.  

d.2 Appreciate the role of vaccination on combating the common communicable 

diseases. 
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 يذرٕٖ انًمغع -4

 

 

 

 

 

 

1. Growth  and development 

2. Neonatology 

3. Nutrition and feeding of infants 

4. Preventive pediatrics 

5. Nutrition disorders 

6. Respiratory diseases. 

7. Cardiovascular system 

8. Gastro enteritis 

9. Urinary system 

10. Blood diseases 

11. Central nervous system disorders 

12. Infectious diseases. 

13. Revision 

أؿانٛة انرؼهٛى -5

 ٔانرؼهى 

1. Lectures: using power point. 

2. Overhead projector. 

أؿانٛة انرؼهٛى  -6

ٔانرؼهى نهطالب 

طٖٔ انمضعاخ 

 انًذضٔصج

1. Lectures: using power point. 

2. Overhead projector. 

3. Group discussion. 

4. Videos. 

5. Slide projector. 

  ذمٕٚى انطالب -9

االؿانٛة  - أ

 انًـرشضيح

1. Oral examination: to assess the skills of analysis and discussion. 

2. Written examination: To assess the ability to remember and understand 

scientific background. 

 First assessment (oral exam)                 14 انرٕلٛد - ب
th

 week 

 Second assessment (written exam)        15
th

 week   

  رٕػٚغ انضعجبد -ض

 

 

Written examination 80% 

Oral examination  20% 
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 ثٛبَبد انًقغع  -4

 

 ْضف انًقغع -5

This course focuses on providing knowledge and developing skills and attitude toward 

pediatric nursing care. It involves growth and development, feeding of infants and 

children, congenital anomalies, nursing management of different medical conditions, 

physical assessment, and current concepts in pediatric nursing. 

 انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ انًمغع : -6

 After completion of this course, the student will be able to: 

 ٔانًفبْٛى :انًؼهٕيبد  - ج

a- Knowledge and understanding 

a.1 Describe growth and development through infants to adolescence. 

a.2 Recognize importance of nursery school. 

a.3 Label the different issues in child rearing. 

 انغيؼ انكٕصٖ: 
 اسى انًقغع:

Pediatric Nursing  

 

 انفغقخ انضعاسٛخ :

Third year 

 :انزشصص 
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 108ػًهٗ:  68ػضص انٕدضاخ انضعاؿٛح  َظغٖ: 
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a.4 Label the different issues in child rights. 

a.5 Explain psychological aspects of hospitalization. 

a.6 Discuss feeding of infants and children 

a.7 Discuss nursing management of normal newborn. 

a.8 Discuss nursing management of high risk infant 

a.9 label problems of high risk infants 

a.10 Recognize most common congenital anomalies. 

a.11 Identify gastrointestinal disorders in infants and young children 

a.12 Describe nursing management of children with malnutrition disturbance 

a.13 Identify nursing management of respiratory diseases 

a.14 Discuss nursing care of endocrine disorders. 

a.15 Label most common blood disorders. 

a.16 Explain nursing management for children with cardiovascular problems. 

a.17 Explain nursing management for children with urinary diseases. 

a.18 Discuss nursing management of some disorders in central nervous system. 

a.19 Recognize main communicable diseases in children 

a.20 Explain nursing management of skin and parasitic diseases 

 انًٓبعاد انظُْٛخ  -ة 

b- Intellectual Skills 

b.1 Describe the current trends in child health care. 

b.2 Interpret different stages of growth and development. 

b.3 Discuss the importance of nursery school experience for the children. 
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b.4 Compare learning achievements of children at different age groups with normally 

expected. 

b.5 Identify proper techniques for child rearing practices. 

b.6 Discuss the child‟s rights. 

b.7 Describe the psychological aspects of hospitalization. 

b.8 Interpret importance of feeding in growth of children. 

b.9 Find out the effect of congenital anomalies in quality of life. 

b.10 Interpret different health problems or needs at various age groups and their 

management. 

 ًقغع انًٓبعاد انًُٓٛخ انشبصخ ثبن -ج

c- Professional and practical skills 

c.1  Conduct a systematic physical assessment technique for infants and children. 

c.2  Assess child‟s anxiety level during hospitalization and provide adequate support. 

c.3  Assess the nutritional status of infants and children. 

c.4  Practice nursing assessment and management techniques for newborns and high 

risk infants. 

c.5  Formulate comprehensive nursing care plan for infants and children with various 

medical conditions and different body systems dysfunctions. 

 انًٓبعاد انؼبيخ  -ص

d- General and Transferable Skills 

d.1 Conduct proper communication and counseling for children and their families. 

d.2 Guide children and encourage independence. 

d.3 Practice team work and positive participation. 
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d.4 Promote the child-family coping practices during illness. 

d.5 Appraise the role of follow up in preventing further children's complications. 

 

 يذزٕٖ انًقغع  -7
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18- Nursing management of urinary disease 

19- Nursing management of some disorders and 

diseases of nervous system 

20- Communicable diseases of children 

21- Nursing management of skin and parasitic 

disorders. 
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Teaching and Learning Methods: 

1- Seminars presentation and group discussion. 

2- Internet/Online learning methods. 

3- Reading assignments. 

4- Clinical practice in different pediatric 

settings. 

5- Textbooks and periodicals available at the 

library. 

6- Handout, data show, and films. 

طٖٔ  أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى نهطالة-6

 انقضعاد انًذضٔصح 

1- Seminars presentation and group discussion. 

2- Internet/Online learning methods. 

3- Reading assignments. 

4- Clinical practice in different pediatric 

settings. 

5- Textbooks and periodicals available at the 
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library. 

6- Internet services at the Faculty. 

7- Handout, data show, transparencies, slides 

and films. 

8- Open skill lab. 
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Student Assessment Methods: 

1- Presentations. 

2- Case study. 

3- Child study. 

4- Mid-term exam. 

5- Final practical exam. 

6- Final oral exam. 

7- Final written. 

 انرٕلٛد  - ح

 

 

1- First assessment (mid-term exam): At 7
th

 week. 

2- Second assessment (final oral and practical 

examination): At 14
th

 week. 

3- Third assessment (Final written examination): 

At 15
th

 week. 

 

 ذٕػٚغ انضعجاخ  -ض

 

 

Mid-term Examination 5%   

Final-term Examination 50%    
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Oral Examination 10% 

Practical examination 10%    

Semester Work 25% 

(Clinical rotations exams, child study, case 

study, and presentations)    

      Other types of assessment         

      Total: 300 marks (100%)   
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 جبيؼخ:صيُٕٓع
 كهٛخ: انزًغٚض

 قسى : رًغٚض االطفبل

 

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ

 ثٛبَبد انًقغع  -1

 

 ْضف انًمغع: -2

The course is designed to prepare nursing students to care for infants and children with 

different surgical conditions. 

 

 انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ انًمغع :  -3

After completion of this course, the student will be able to: 

 انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى - ر

1. Knowledge and understanding:  

a.1 Identify methods of transporting the new born to the surgical unit 

a.2 Identify the newborn cases with surgical conditions that need for transportation.  

a.3 List types of I.V. fluids. 

a.4 Recognize the pre and post-operative care needed for children undergoing surgery. 

a.5 Recognize common surgical conditions that lead to respiratory distress. 

a.6 Describe common types and manifestations of intestinal obstruction and their line of 

treatment. 

a.7 Discuss different types of neonatal intestinal obstructions. 

 انفغلح : انصانصّ اؿى انًمغع : جغادّ االطفال انغيؼ انكٕصٖ : 

   انرشصص : 

 ػًهٗ  ػضص انٕدضاخ انضعاؿٛح  َظغٖ 

 
- 15 hrs  
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a.8 Explain management of infant with congenital and acquired intestinal obstruction. 

a.9 Identify the common congenital defects of the anterior abdominal wall. 

 انًٓبعاد انظُْٛخ  -ة 

2. Intellectual skills: 

b.1 Describe the line of management of surgical respiratory problems such as 

tracheoesophageal fistula and congenital diaphragmatic hernia. 

b.2 Formulate the line of treatment of congenital defect of the anterior abdominal wall and 

intestinal obstructions. 

 انًٓاعاخ انًُٓٛح انشاصح تانًمغع  -ض

------------------------------------------------- 

 انًٓبعاد انؼبيخ  -ص

d. general and transferable skills: 

d.1 Practice team work and positive participation. 

 

يذرٕٖ -4

 انًمغع 

 

 

 

 

 

 

1. Neonatal transportation 

2. Pre and Post – operative neonatal and pediatric surgical care 

3. respiratory distress 

A. Oesophageal  Atresia with or without  Tracheoesophageal Fistula 

b. Congenital diaphragmatic hernia 

4. Neonatal intestinal obstruction 

5. Meconium illeus 

6. Hirschsprung`s disease 

7. Intussusception 

8. Congenital hypertrophic pyloric  stenosis  

9. Abdominal wall defects 
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أؿانٛة -5

انرؼهٛى 

 ٔانرؼهى 

 

 

 

  

1. Lectures: using power point. 

2. Overhead projector. 

3. Slide projector. 

 

أؿانٛة -6

انرؼهٛى 

ٔانرؼهى 

نهطالب 

طٖٔ 

انمضعاخ 

 انًذضٔصج 

 

 

 

1. Lectures: using power point. 

2. Overhead projector. 

3. Slide projector. 

4. Group discussion. 

5. Videos. 

Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group ذمٕٚى انطالب :  -9

Discussion  

Weekly / 15 wk 

 –أ 

األؿانٛة 

 انًـرشضيح 

 

 

Students assessment methods: 

1. Oral examination: to assess the skills of analysis and discussion. 

2. Written examination: To assess the ability to remember and 

understand scientific background. 

On rotation 

-ب

 انرٕلٛد 

 

 

 First assessment (final oral examination)              14
th

 week 

 Second assessment (final written examination)      15
th

 week   

Week 16
th

  

ذٕػٚغ  -ض

 انضعجاخ 

  

Final written exam     80%  

Oral exam            20% 
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Total                   100% (50 marks) 

 

 لائًح انكرة انضعاؿٛح ٔانًغاجغ  -0

 يظكغاخ -أ

 

 

Course notes:  

Pediatric Surgery Notes. 

كرة  -ب 

 يهؼيح 

 

 

 Behraman ER, Kliegman RM, Jenson HB, Nelson Textbook of 

Pediatrics. 16
th

 ed. Saunders Co., 2000 

كرة  -ض 

 يمرغدح 

 

 

 Mortitz.Z.M. Operative Pediatric Surgery.Boston: Ma Graw Hill.2003 

Periodicals, Websites...etc:      

 John G. Swenson‟s pediatric surgery.5th edition. Appleton, Lange. A 

publishing division of prentice hall.1990. 

 Robert A. Macmahon. An aid to pediatric surgery. 2nd edition. Churchill 

livingstone.1991. 

 –ص 

صٔعٚاخ 

ػهًٛح أٔ 

َشغاخ 

 ....إنز 

 

www.cdc.com- 

www.eapsa.org 

.ucla.edu/surgerywww. 

www.pedisurg.com/ 

www.atlpedsurg.com/ 

 

 

http://www.cdc.com/
http://www.eapsa.org/
http://www.eapsa.org/
http://www.surgery.ucla.edu/
http://www.surgery.ucla.edu/
http://www.pedisurg.com/
http://www.pedisurg.com/
http://www.atlpedsurg.com/
http://www.atlpedsurg.com/


 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

 عئٛؾ يجهؾ انمـى انؼهًٗ :                                         :أؿراط انًاصج 

 ا.ص/ ػؼِ صعٔٚش           ص. سٛغ٘ دـٍ
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 جبيؼخ/ صيُٕٓع

 كهٛخ/ انزًغٚض 

 انقسى: رًغٚض صذخ انًجزًغ

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ

2117  /2118 

 ثٛبَبد انًقغع: -1

 انًجرًغ اؿى انًمغع : صذح انفغلح انضعاؿٛح:  انصانصح

 ػضص انٕدضاخ انضعاؿٛح

Theoretical: 2Hrs/wk/15wks 

Practical:   ----------- 

 انرشصص : ذًغٚض صذح انًجرًغ

 ْضف انًمغع -2

- To understand the principles of healthful living, promotion of 

health and prevention of disease in the community. 

 

 انًقغع:انًسزٓضف يٍ رضعٚس  -3

 By the end of the course, the student will be able انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى - أ

to: 

 

a.1. Discuss the importance of community health 

nursing. 

a.2. Define community and community health. 

.a.3. Recognize community health assessment 

process 

a.4. Identify  benefits of community partnerships 

a.5. Explain the means of maintaining the health 
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status of women and children 

a.6. . Compare between endemic and epidemic 

diseases. 

 a.7. List components of women empowerment  

a.8. Recognize the vulnerable groups of special 

concern to nurses. 

a.9. Identify predisposing factors of chronic 

illness.    

a.10.  Memorize benefits of nursing informatics. 

a.11.  Recognize the benefits of evidence-based 

nursing practice. 

  .b.1. How to develop a project انًٓبعاد انظُْٛخ - ة

b.2. Plan a project by applying problem solving 

approach.  

b.3. Analyze the causes and effects of the major 

health problems and issues that confronting 

children in Egypt. 

b.4. Discover women‟s and reproductive  health 

problems relative to its public health 

implications. 

b.5. Evaluate published research and other 

evidence based materials. 

 .c.1. Recording, reporting and documentation انًٓبعاد انًُٓٛخ انشبصخ ثبنًقغع - د

c.2. Apply community health assessment process. 

c.3.  Apply problem solving approach. 

c.4. Employ the steps of evidence-based nursing 
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practice process. 

 .d.1. Computer skills انًٓبعاد انؼبيخ - س

d.2. Use communication skills. 

d.3. Ethical consideration. 

 Community health nursing practice and -1 يذزٕٖ انًقغع -4

organization. 

2- Community health assessment 

3- Community health partnership. 

4- Child health. 

5- Issues confronting children in Egypt 

6- Reproductive health 

7- Endemic diseases. 

8- Women empowerment 

9- Vulnerable population groups. 

10- Chronic diseases 

11- Nursing informatics 

12- Evidence based ng practices. 

 .Lecture -5.1 أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -5

5.2- Discussion. 

5.3- Brian storming. 

أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى نهطالة طٖٔ  -6

 انقضعاد انًذضٔصح :

6.1-  traditional lecture 

6.2- Role play. 

 رقٕٚى انطالة : -7

 األسبنٛت انًسزشضيخ: - أ

7.1- Drills, quizzes to assess student learning. 

7.2- Case studies, clinical scenarios to assess 

students' abilities for client problems 

management. 
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7.3- Objective written final term exam to assess 

student knowledge. 

 Within 15weeks انزٕقٛذ - ة

 رٕػٚغ انضعجبد - د

 

 Final-term Examination   80% 

 

 Oral Examination  20% 

 

 Total =  100% 

 

 لائًح انكرة انضعاؿٛح ٔانًغاجغ: -0

7.1- Course notes 

- Course Notes o Faculty of Nursing- Alexandria University. 

- Community Health Nursing- Undergraduate program-Nursing. 

Faculties-Supreme Council of Universities- Ministry of Higher Education and 

Scientific Research. 

7.2- Essential Books (Text Books) 

- According to different areas of training and requested assignment. 

7.3- Recommended Books 

7.4- Periodicals, Web Sites, ….etc. 

 Course Note يظكغاد - أ

 كزت يهؼيخ - ة

Essential Books (Text Books) 

- According to different areas of training 

and requested assignment. 

 كزت يقزغدخ -ج - د

Recommended Books. 

- Community Health Nursing- (Advanced 

Publication). 

 صٔعٚبد ػهًٛخ أٔ َشغاد ...إنز - س
 الٕٚجض -

 

Head of Department 
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 رقغٚغ يقغع صعاسٙ 

 

 
 

 يؼهٕيبد أسبسٛخ  -أ

 طة شغػٗ ٔؿًٕو اؿى انًمغع ٔعيؼِ انكٕصٖ :  -1

 ذًغٚض انُـا ٔانرٕنٛض انرشصص : -2

 انصانصّ انفغلح / انًـرٕٖ : -3

 َظغٖ    4 ػضص انٕدضاخ/ انـاػاخ انًؼرًضِ :  -4

 ٚرى يشاعكّ يًرذٍُٛ ساعجٍٛٛ انُظاو انًرثغ السرٛاع نجُح االيرذاَاخ  -5

 

 

  َظاو انًغاجؼح انشاعجٛح ناليرذاٌ  -6

 يرٕافغ        غٛغ يرٕافغ      

 1 ػضص انمائًٍٛ تانرضعٚؾ  -9

 

 يؼهٕيبد يزشصصخ  -ب

 االدصائٛاخ :   -1

 313 ػضص انطالب انًهرذمٍٛ تانًمغع  -

 318 ػضص انطالب انظٍٚ أصٔا االيرذاٌ  -

 صيُٕٓع جايؼح / أكاصًٚٛح  :

 انرًغٚضكهٛح / يؼٓض : 

 ذًغٚض انُـا ٔانرٕنٛضلـى :  
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 . %(3)1%(        ػضص 77.9) 387ػضص  َرثجح االيرذاٌ  -

  

 َاجخ                              عاؿة  

 جٛض جضا       يًراػ               % نهُاجذٍٛ طثماً نهرمضٚغاخ انذاصهٍٛ ػهٛٓا  -
 

 يمثٕل جٛض             

 ذضعٚؾ انًمغع :  -2

  انًٕضٕػاخ انرٙ ذى ذضعٚـٓا  -
-Wound 

-Abortion 

-Burn 

-Head injury 

 

 %  05اكرغ يٍ  % نًا ذى ذضعٚـّ يٍ انًذرٕٖ االؿاؿٙ نهًمغع  -
 05< 04-68 68>  يضٖ انزؼاو انقبئًٍٛ ثبنزضعٚس ثًذزٕٖ انًقغع  -

 
 

 05< 04 -68  68>  يضٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد انًقغع  -

 
 

  أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى  -

 يذاضغاخ َظغٚح             ذضعٚة ػًهٙ          
 

 
 

 صعاؿح دانح                 اَشطح فصهٛح          

 

148 95 

50 16 
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 -األػًال انفصهٛح )ذظكغ( : 

assignment-lecture 
  طغٚقخ رقٕٚى انطالة  -

 َظغ٘                    شفٕ٘            

 
 أػًال فصهٛح          ػًهٙ              

 
 االيكبَٛبد انًزبدخ نهزضعٚس :  -3

 يرٕافغج تضعجح يذضٔصج       غٛغ يرٕافغج       يرٕافغج      انًغاجغ انؼهًٛخ   -

 

 تضعجح يذضٔصج         غٛغ يرٕافغجيرٕافغج        يرٕافغج      انٕسبئم انًؼُٛخ  -

  انًسزهؼيبد ٔانشبيبد  -
 يرٕافغج تضعجح يذضٔصج         غٛغ يرٕافغج        يرٕافغج     

 ...........يذضٔصِ.............................. قٕٛص إصاعٚخ ٔرُظًٛٛخ : -4
%( طكغٔا   85انطالة)اكزغ يٍ انغبنجّٛ انؼظًٗ يٍ  َزٛجخ رقٕٚى انطالة نهًقغع )%( :  -5

اٌ انًُٓج نّ أْضاف ٔاضذّ ٔيشٕقّ ٔٚذزٕٖ ػهٗ 

يؼهٕيبد دضٚ ّ ٔاٌ األيزذبٌ ٚغطٗ اغهجّٛ انًقغع 

 ٔأٌ ٔقذ األيزذبٌ يُبست
%( يٍ انطالب يٍ 78اشركٗ انغانثّٛ انؼظًٗ)

 ضٛك انًكاٌ تانكهّٛ فٗ انًضعجاخ 

 
 ذذضٚس انًمغع .1 يقزغدبد رذسٍٛ انًقغع  -6

اؿرشضاو يضعجاخ فٗ كهٛاخ اسغٖ  .2



 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

نرٕفٛغ انًُار انًالئى نهطانة نالؿرٛؼاب 

 ٔانرذصٛم

 

 
  .1 يالدظبد انًغاجؼٍٛ انشبعجٍٛ ) إٌ ٔجضد (  -7

2.  

3.  
 

 .ذذضٚس انًمغع1 يب رى رُفٛظِ يٍ يقزغدبد انزطٕٚغ فٙ انؼبو انسبث   -8

2. 

3. 

 
  يب نى ٚزى رُفٛظِ يٍ يقزغدبد ) ٔيب ْٙ األسجبة (  -9

 .اؿرشضاو انكهّٛ نًكاٌ جضٚض1

 .ػٚاصِ دجى ٔػضص انًضعجاخ2

 

 
 سطخ انزطٕٚغ نهًقغع نهؼبو انقبصو  – 11

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛظ  رٕقٛذ انزطٕٚغ رٕصٛف انزطٕٚغ يجبالد انزطٕٚغ
رذضٚش انًبصِ انؼهًّٛ ػهٗ  يقغاعاد

دست َظبو انجٕصِ ثًب ُٚبست 

 ػقهّٛ انطبنت ٔادزٛبجبرّ

0-2819  
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              اسزبط انًبصح: ا. ص/  
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 جبيؼخ صيُٕٓع

 كهٛخ انزًغٚض

 قسى: انزًغٚض انُفسٙ ٔانصذخ انُفسٛخ

 

 انضعاسٙرٕصٛف انًقغع 

 

 تٛاَاخ انًمغع–1

 انفغلح/ انًـرٕ٘: psychiatric nursing and mental healthاؿى انًمغع: 

4
th

 year,1
st
 term 

 ػضص انٕدضاخ انضعاؿٛح:

90hours =6 credit hours /week(15 weeks) 

  

 :At the end of the course the student will be able to ْضف انًمغع -2

a- Understand the underlying human behavior and the concepts 

behind mental illness causation. 

b- Assess adult clients with emotional and/or psychiatric 

problems, plan and implement appropriate nursing intervention 

for these clients. 

 

 انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ انًمغع: -3
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 انًؼهٕياخ - أ

 ٔانًفاْٛى

At the end of the course the student will be able to: 

     A.1 Explain concepts of mental health and mental illness. 

A.2 Explain developmental theories and its importance in 

understanding human behavior in different age groups. 

A.3 Discuss the most important theories that explain mental illness 

and their application in psychiatric nursing practice. 

A.4 Discuss basic concepts underling normal and abnormal human 

behavior. 

A.5 Describe etiology, clinical picture, diagnosis and complications 

of common and life threatening psychiatric emergencies. 

A.6 Illustrate principles and different psychiatric treatments 

modalities for psychiatric patients. 

A.7 Justify the different psychiatric nursing interventions for 

psychiatric patients 

A.8 Relate the concept of prevention to mental health and 

psychiatric nursing. 

 

 

  :At the end of the course the student will be able to انًٓاعاخ انظُْٛح - ب

   B.1 Develop observation skills to determine psychiatric symptoms in 

his/her clients. 

   B.2 Plan nursing process in care of psychiatric clients. 

   B.3 Apply the principles of psychiatric nursing in the care of 

psychiatric clients.  

   B.4 Apply psychosocial skills in the care of psychiatric clients. 

   B.5 Apply reasoning skills in prioritizing actions. 

   B.6 Formulate a plan of care for patients with different psychiatric 

problems. 

   B.7 Explore the appropriate psychiatric treatment modality to her 

client in accordance with best evidence-based practices. 

  B.8 Develop awareness of appropriate community resources. 

  B.9 Construct informal and formal methods of patient psycho 

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

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

 B.10 Use professional judgment and decisions making in the care of 

psychiatric patients. 

 B.11  Measure the outcomes of nursing activities 

 B.12 Utilize concepts of interpersonal relations for self-understanding 

in different health care settings. 

 

انًٓاعاخ انًُٓٛح  -ض

 انشاصح تانًمغع

At the end of the course the student will be able to:  

 C.1 Formulate nursing diagnosis and intervention through critical 

thinking 

 C.2 Formulate specific nursing care plan to meet needs/problems 

taking into account time frame, workload and available resources 

within the context of holistic care. 

 C.3 Synthesize knowledge derived from the basic, medical, nursing, 

humanities courses for the development of decision nursing in practice. 

 C.4 Assist patient/client to make informed health care decisions. 

 C.5 Synthesize clinical evidence in order to solve problems related to 

management of patient care. 

  C.6 Use teaching/learning principles in implementing educational 

activities to patient/ client and subordinates. 

 

 ض

  :At the end of the course the student will be able to انًٓاعاخ انؼايح -ص

D.1 Work effectively with a team. 

D.2 Manage effectively time, resources and set priorities. 

D.3 Apply communication skills and implement counseling skills. 

D.4 Participate in ongoing educational activities related to professional 

issues. 

D.5 Use information technology. 

D.6 Use problem solving skills. 

  :At the end of the course the student will be able to هٕكٛحانًٓاعاخ انـ -ِ

E.1 Demonstrate positive attitudes towards the psychiatric 

patients/clients. 
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E.2 Demonstrate positive attitude towards the profession, clients, 

health personnel and colleagues. 

E.3 Protect patients' rights, respect, confidentiality, and access to 

updated data. 

 

 

 . Introduction/ course objectives يذرٕ٘ انًمغع -4

 Criteria determining mental health. 

 Philosophy of psychiatric nursing. 

 Legal aspects. 

 Communication skills. 

 Nurse-patient relationship. 

 Anxiety/Defense mechanisms. 

 Theoretical approach of psychiatric mental health 

nursing/Nursing process. 

 Schizophrenic disorders. 

 Mood disorder/Depression. 

 Mood disorder/Mania. 

 Delusional disorder. 

 Anxiety disorders 

 Somatoform disorders 

 Dissociative disorder 

 Community mental health 

 Treatment modalities/ role of nurse in: 

 Pharmacotherapy 

 Somatic  

 Milieu 

 Psychotherapies 

  Lecture اؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى -5

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

 Small group discussion 

 Role play 

 Library assignment and internet search 

 Written assignment 

 

اؿانٛة انرؼهٛى ٔ انرؼهى  -6

نهطالب طٔ٘ انمضعاخ 

 انًذضٔصِ

 Meetings with them in office to identify the learning problems 

and planning ways to manage it. 

 

 ذمٕٚى انطالب -9

  Oral exam to assess knowledge, critical thinking, problem انًـرشضيّ االؿانٛة -أ

solving 

 Written exam to assess knowledge, attitude, problem solving, 

and critical thinking 

 Practical exam to assess psychosocial skills, attitude, 

knowledge applicability 

 Library assignment/ internet search 

 presentation  

  Assessment 1- practical : continuous assessment &at the end of انرٕلٛد - أ

the 4
th

 week of practice 

 Assessment 2- practical : continuous assessment &at the end of 

the 7
th

 week of practice 

 Assessment 3- Written mid-term exam, at about the 9
th

 week of 

the semester 

 Assessment 4- Final oral exam, at the end of the semester 

(week16) 

 Assessment 5- Final written exam, at the end of the semester 

(week16) 

 Assessment 6- Final practical exam, at the end of the semester 

(week16) 
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 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

ذٕػٚغ  -ض

 انضعجاخ

Mid-term Examination and clinical evaluation  30% 

Final-term written examination                          50% 

Oral examination                                                10% 

Practical examination                                         10% 

Total                                                                   100% 

 

 لائًح انكرة انضعاؿٛح ٔ انًغاجغ -0

 Lecture handout - يظكغاخ - أ

 :Varcarolis M. Foundation of psychiatric mental health nursing -1 كرة يهؼيح - ب

A clinical approach.7
th

 ed. New York, WB. Saunders 

Company, 2014. 

 Boyd MA, Nihart MA. Psychiatric nursing: Contemporary -1 كرة يمرغدح -ض

practice,5
th  

 ed. Philadelphia: Lippincott company, 2014 

2- Stuart GW, Laraia MT. Principles and practice of psychiatric 

nursing. 10
th

 Ed. ST. Louis, MO: Mosby, 2013. 

3- Mohr WK. Johnson's psychiatric-mental health nursing. 8
th

 ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins, 2012. 

4- Townsend M. Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, 

3
th 

Ed. Davis Co, Phladelphia,2008. 

5- Fortinash, &Holoday-Worret. Psychiatric Mental Health 

Nursing. 6
th

 Ed. St. Louis, MO: Mosby, 2006 

 

صٔعاخ ػهًٛح أٔ َشغاخ  -ص

 ... انز.

 

- Journal of psychosocial nursing 

- Archives of psychiatry 

Department coordinator: Prof.Dr. Sanaa Abdel Aziz Imam 

 

Course coordinator:   Dr. Nagia Ibrahim Hassan 
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 جبيؼخ /أكبصًٚٛخ : صيُٕٓع 

 كهٛخ : انزًغٚض

 انزًغٚضقسى : إصاعح 

 
 رٕصٛف يقغع صعاسٗ

 2117/2118انؼبو انجبيؼٗ 

 ثٛبَبد انًقغع

 

ْضف  -6

 انًمغع

 

 

 

The course aims to provide the fourth year nursing students with 

necessary knowledge and attitude which enable them to provide quality 

nursing care following the ethical principles and using proper ethical 

decision making model in order to solve problems in ethical way.  

 انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ انًمغع :  -9

 

انًؼهٕياخ  - أ

 ٔانًفاْٛى 

Knowledge 

&understanding 

 

 

 

 

a. 1. Define ethics, bioethics and moral. 

a. 2. Identify the concepts of rights, responsibility, negligence and 

malpractice. 

a. 3. Determine the different ethical principles. 

a. 4. Explain the steps of ethical decision making.. 

a. 5. Enumerate the different code of ethics. 

 a. 6. Identify basic concepts of health and basic 

                     انغيؼ انكٕص٘ : 

         

انفصم  –انفغلح / انًـرٕٖ : انفغلح انغاتؼح  اؿى انًمغع : آصاب انًُٓح 

 انضعاؿٗ انصاَٗ

 ػضص انٕدضاخ انضعاؿٛح: انرشصص : إصاعج انرًغٚض

Theoretical: 2 hrs/wk/15 wks = 30 hrs.                         َٖظغ  

Practical: ----- 
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human needs.  

a.7. Define bioethical issues. 

a.8. Recognize ethical principles in nursing research. 

a.9.Identify legal safe guards of nurses  

 انًٓاعاخ انظُْٛح  -ب 

Intellectual skills 

 

 

 

b. 1. Discuss ethical dilemma. 

b. 2. Differentiate between moral and ethics. 

b. 3. Compare between malpractice and negligence. 

b. 4. Comprehend the steps of ethical decision making.                     

b. 5.  Discuss the patient‟s rights. 

b. 6. Discuss the nursing ethics. 

b.7.Understand legal safe guards of nurses. 
انًٓاعاخ انًُٓٛح  -ض

 انشاصح تانًمغع 

Professional 

&practical skills 

c. 1. Analyze different ethical dilemmas. 

c. 2. Apply ethical decision making process. 

c. 3. Use ethical principles and code of ethics in solving ethical 

dilemmas. 

c. 4. Evaluate risk and benefits ratio in each inherent situation 

having ethical dilemmas. 

c. 5. Demonstrate problem-solving abilities. 

 انًٓاعاخ انؼايح  -ص

General 

&transferable 

skills 

d.1. Develop ethical behavior and use ethical principles in solving 

ethical dilemmas. 

d.2. Appreciate the importance of acting in ethically manner with 

patient and colleagues. 
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 يذرٕٖ انًمغع -4

 

 

 

 

 

 

1. Introduction 

2. Ethical concepts 

3. Ethical Principles  

4. Legal and ethical implications in nursing practice  

5. Egyptian Laws governing nurses  

6. Code of Ethics in nursing practice 

7. Code of Ethics in nursing education  

8. Ethical Dilemma  

9. Ethical Decision making 

10. Bioethical issues. 

11. legal safe guards of nurses  
12. Ethical principles in nursing research  

13. Apply of different code of ethics in health care organization. 

14. Revision.  

 أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى -5

 

 

- Active lecture  

-Group discussion   

-Brain storming 

- Case study. 

Self-learning assignment (Group work to apply international code 

of ethics in health care organizations (e.g. ANA code of ethics, 

Canadian code of ethics, ICN code of ethics). 

أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى -6

نهطالب طٖٔ انمضعاخ 

 انًذضٔصج 

 ؿاػاخ يكرثٛح ػائضج  .1
 انغٚاصج انطالتٛح  .2
3. Small group discussion 

4. Encourage them to ask more questions. 
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5. Clear and continuous feedback. 

 ذمٕٚى انطالب :  -9

 األؿانٛة انًـرشضيح  –أ 

 

 

Semester work   to assess knowledge & understanding; intellectual 

& professional, practical and general & transferable skills. 

       

Written exam   to assess knowledge & understanding and 

intellectual & professional skills.                                                   

 انرٕلٛد -ب

 

 

Assessment 1 : Semester work             week 8 

Assessment 2 : Final written exam     week  16 

 ذٕػٚغ انضعجاخ  -ض

 

 

80 %           40    marks Final Written Examination 

20 %           10   marks Semester Work 

 

100 %          50  marks 

 

Total 
 

 لائًح انكرة انضعاؿٛح ٔانًغاجغ  -0

 Course notes   : Nursing ethics  يظكغاد-أ

 كرة يهؼيح  –ب 

 

Fowler S. Ethics in Nursing: Cases, Principles, and Reasoning. 4
th 

ed. 2011 

Kurzen C. Contemporary practical /vocational nursing. 4
th
 ed. New 

York: Lippincott: company 

Ellis J.hartely C.nursing in today's world challenges, issues and 

trends .5
th
 ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins: 2004 
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Course Matrix 

 

Course title: آصاب انًُٓح                                                       Code No: ---------             
No Content No/ 

wee

k 

Intended learning outcomes of course 

Knowledge 

&understanding 

a 

Intellectual 

b 

Professional 

&practical skills 

c 

General 

&transferable 

d 

1 Introduction 1 a.1 b.2 - - 

2 Ethical concepts 2 a.1 

a.2 

b.2 c.2 d.1 

3 Ethical Principles  3 a.3 b.2 c.1 

c.2 

d.1 

d.2 

4 Legal and ethical 

implications in 

nursing practice 

4 a.4 b.3 c.4 d.2 

5 Egyptian Laws 

governing nurses  

5 a.5 b.6 

b.7 

c.3 d.1 

6 Code of Ethics in 

nursing practice 

6 a.5 

a.6 

 

b.3- b.5 

b.6- b.7 

 

c.2 

c.3 

 

d.1 

d.2 
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No Content No/ 

wee

k 

Intended learning outcomes of course 

7 Code of Ethics in 

nursing education 

7 a.7 

a.8 

b.7 c.4 d.2 

8 Ethical Dilemma  8-9 a.7 b.2 c.1-c.4 d.1 

9 Ethical Decision 

making 

10 a.4 b.4 c.2 d.1-d.2 

10 Bioethical issues. 

 

11 a.7 b.6 c.4 d.1-d.2 

11 legal safe guards of 

nurses 

12 a.9 b.7 c.4 d.1 

12 Ethical principles in 

nursing research  

13 a.8 - c.5 d.2 

13 Apply of different 

code of ethics in 

health care 

organization. 

14 -- ---- c.2-c.3 

c.4-c.5 

d.1 

d.2 

14 
Revision  

15 ----- ----- ----- ------ 

 و.ص/ عٚى يثغٔن ػثض انغدًٍ                              .أ :يُس  انًبصح

 

 و.ص/ عٚى يثغٔن ػثض انغدًٍ.أ   :عئٛس يجهس انقسى

   2819/  28/18انراعٚز:   
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 جبيؼخ :  صيُٕٓع 

 كهٛخ :   انزًغٚض 

 قسى  : رًغٚض صذخ انًجزًغ

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ

 ثٛبَبد انًقغع -1

    اسى انًقغع: 

 Community Health Nursing  

انفغقخ       

4th Year 

 

 انزشصص

Community 

health nursing  

 ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ :   

 Lectures:   4 hrs/wk x 15 wks =60 

Tutorial / Practical: 15 hrs/wk x 15 wks 

Total : 270 hrs / 15 wks                 

 :انٓضف انؼبو نهًقغع

 This course aims at developing student's scientific capabilities and creative thinking. This will 

enable  

them to gain broader knowledge, practical skills and experience in the field of community health 

nursing, deliver comprehensive health care of individuals, families and communities and apply 

community health nursing principles to develop strategies for illness prevention, health maintenance 

and promotion in a variety of community health nursing settings. 

    

:انًسزٓضف يٍ رضعٚس انًقغع-3  
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انًؼهٕياااااااااااااااااااااااابد  -ا 

 ٔانًفبْٛى

a.1. Identify basic concepts of community health nursing.  

 a.2. List major goal for community health nursing.  

 a3- Identify  the community health needs, problems and management. 

a.4. Identify basic characteristics of rural health nursing. 

a.5. Out line role of school health nurse. 

a.6. Explain the means of maintaining the  health status of women and children. 

a.7. Describe process of home visit. 

a.8. list most common  communicable  diseases in Egypt. 

a.9. Underline important chronic disease, which affect community health. 

a.10. Identify trends affecting health system in Egypt. 

a.11. Explain one example of biologic, chemical, environmental/mechanical,  

physical, and psychosocial workplace hazards in a variety of work 

environments. 

a.12. Identify the component (types) of  environmental sanitation. 

a.13. State methods of dealing with disasters. 

a.14. Outline the characteristics of healthy family 

a.15. list types of skin diseases. 

a.16. Identify roles of community health nurse needed to develop community 

health interventions. 
 b.1. Design family -centered plan of care based on the needs identified during انًٓبعاد انظُْٛخ -ة

home visits. 

b.2. Analyze trends affecting health care system. 

b.3. Compare between rural and urban communities. 

b.4. Evaluate the implementation of care in different health care setting. 

b.5. Analyze the assessment tool that using in clinical practice area. 

b.6. Explore the possible ways to incorporate nursing diagnosis, nursing 

intervention classification of nursing outcome within nursing care practice. 

b.7. Classify health indicators. 
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b.8. Apply comprehensive of the care of the ill client in non-hospital settings 

and how that care involves the individual client, the family, and the 

community. 

b.9. Use appropriate interpersonal communication skills. 

b.10.Apply basic principles of health education and counseling (group       

and individual) 

b.11.Apply principles of advocacy, empowerment, ethics, human rights, and 

gender issues to care provision. 

انًٓااااابعاد انًُٓٛاااااخ -ج

 انشبصخ

c.1. Provide clients with culturally sensitive nursing care. 

c.2. Utilize the available community resources effectively in order to provide 

holistic nursing care to individuals, families, or groups. 

c.3. Apply the levels of prevention for different types of diseases. 

c.4.. Demonstrate health promotion models in a community setting. 

c.5. Conduct networking skills to meet health needs of the community. 

c.6. Provide appropriate age- specific nursing care in rural health clinics 

and primary health care centers. 

c.7. Implement nursing care based on ethical issues. 

c.8. Refer clients with certain health needs and or  problems to the appropriate 

community resources. 

c.9. Use critical thinking and professional communications to provide caring 

services to clients in the community. 

c.10. Utilize documentation in all aspects of nursing  process in proper way. 

c.11.integrate illness prevention ,health promotion and wellness diagnosis into 

practice of nursing. 

 

 

 

 

 

 

 انؼبيخانًٓبعاد  -ص 
d.1. d1- Prepare a Community profile. 
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d.2. Conduct a home visit. 

d.3. Provide health education to individuals, families, and other        

specific groups within the community, such as women during reproductive age, 

youth and adolescence, based on identified needs. 

d.4. Manage appropriate age-specific nursing care for individuals/families and 

other specific groups having the following communicable diseases. 

d.5. Apply problem solving techniques at different situation faced at different 

clinical setting. 

d.6. Establish appropriate professional attitudes and behaviors in different. 

d.7. Use appropriate interpersonal communication skills with individual,  

family, and groups. 

  Community health nursing يذزٕ٘ انًقغع-4

 Rural health &development 

 School Health 

 Maternal and child health care 

 Home Visiting 

 Communicable Disease  

 Diabetes mellitus as chronic diseases 

 Health system in Egypt 

 Occupational Health 

 Disaster management  

 Environmental sanitation and pollution  

 Urban development 

 Family health assessment and practice 

 Skin diseases 

 Advanced role of community health nursing  
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اسااااااابنٛت انزؼهاااااااٛى  -5

 ٔانزؼهى

  Active lectures and group discussion, using power point. 

 Small Group discussions: this is within the clinical settings. 

 Seminars: The use of seminars in the Community Health Nursing course  

 Case studies and written assignments & presentations. 

 Web -based/Internet (self-directed) student activities, various audio-Visual 

media may be used as deemed appropriate by class facilitators. 

 Health Education classes: the students will conduct these classes in various 

clinical settings as MCH center, schools, and rural health unit. 

 Nursing care plans for both long and short-term care: each student is 

responsible for her client's plan. 

 Field trips: this includes trips to various community resources that 

contribute to the health of the population as rehabilitation centers, schools 

of the disabled, occupational health services, and health office. 

 

                               اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى نهطالة طٔ٘ انقضعاد انًذضٔصح                           -6

Small Group discussions/ using power point/ Seminars /Active lecture. 

  رقٕٚى  انطالة :-7 

االسبنٛت  -ا  

                                                                                                                               انًسزشضيخ

        

9.1 Drills, quizzes and practice tests to assess student learning either  Knowledge and skills. As 

well teachers could decide student progress.  

9.2- Case studies, clinical scenarios to assess students abilities for patient management problems. 

9.3-Objective written examination as mid term and final term to assess student knowledge of 

theoretical achievement . 
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9.4.Structured practical examinations to assess Students acquired skills and abilities for problem 

solving. 

9.5 Oral examination to assess students‟ abilities to express self and discuss logically. 

9.6. Semester work and log books to assess clinical achievements. 

 

 انزٕقٛذ -ة

Semester 

work 

Anecdotal record and clinical check list on a daily basis during clinical practice 

First clinical After completion of first clinical area. 

Second 

clinical 

After completion of second clinical area. 

Mid-term 

 

Written exam. On the 8th week of the semester. 

Third clinical After completion of third clinical area. 

Final practical After week 14
th

  

Oral exam after the 15th week, One oral examination station with 2 members (15-20 

minutes: 4- 

5 questions). 

Final written after the 15thweek 

 
 

 :Weighting of Assessments رٕػٚغ  انضعجبد-ج

Mid-term Examination      6%  
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Final-term Examination      40%                 

Oral Examination       30%   

Practical Exam                   24%                     

Semester Work    

 Case study  

 Assignment. 

Other types of assessment        %  

        Total   100%  

قبئًاااااااااخ انكزااااااااات  -0

انضعاسااااااااااااااااااااٛخ 

:ٔانًغاجغ  

 

يظكغاد-ا  Course Notes of the Faculty of Nursing – Damanhor University. 

       -Community Health Nursing – Undergraduate program- Nursing  

         Faculties-Supreme Council of Universities- Ministry of Higher  

         Education and Scientific Research. 

 

كزت يهؼيخ-ة  Text books: 

- Allender J and Kristine D.Promoting the puplic health.8thed.2015 

- Janes K and Luundy Sh. Caring for the puplic`s health.3rd.2016 

- Allender J and Kristine D.Promoting the puplic health.8thed.2015 
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Health Nursing: Promoting the Public‟s Health, 8thed., 

Philadelphia, Wolters Kluwer/Lippincott com., 2014; P. 329. 

2-  Foda, L., H.A. Abou-Esha N.(2015).Community health nursing: 

theory and practice. Faculty of nursing, community health nursing 

department. Tanta University, Egypt. 

3-Saucier, K.L. &Janes, S. (2016). Essentials of community based 

nursing. Boston: US. 

4- Jones &Bacllett Publications.-Saucier, K.L. &Janes, SCommunity 

health nursing: Caring for the public‟s health. Massachusetts: 
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5- Community health education and promotion: A guide to program 
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 جبيؼخ : صيُٕٓع 

 كهٛخ : انزًغٚض

 قسى : إصاعح انزًغٚض

  
 رٕصٛف يقغع صعاسٗ

 
 ثٛبَبد انًقغع

                    2810-2819انؼاو انضعاؿٗ:                                                           

 ْضف انًقغع -4
 

 

 

  The course is designed to prepare competent nurse managers who are able to 

meet the health care needs of the society within the international standards of 

nursing education by providing efficient, safe and competent nursing 

administration practices, and who are able to develop leadership skills in the 

management of patient care and nursing services.  

 
 :  انًسزٓضف يٍ رضعٚس انًقغع -5

 

انًؼهٕيبد  - ة

 ٔانًفبْٛى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.1. Define  managerial levels 

a.2. Describe  managerial responsibilities 

a.3. Recall scope of the head nurse role 

a.4. Identify the characteristics of good managers  

a.5. Define assignment 

a.6. List principles of assignment 

a.7. Define staffing and scheduling. 

a.8.Define quality concepts 

a.9.Recognize different types of standards 

a.10.Define staff appraisal performance 

a.11.List different tools for staff appraisal. 

a.12.Describe needs for staff development 

 : انفغلح انغاتؼحانفغقخ انضعاسٛخ : اإلصاعج فٙ انرًغٚض  اسى انًقغع :  انغيؼ انكٕص٘
 : ػضص انٕدضاد انضعاسٛخ : إصاعج انرًغٚض انزشصص

Theoretical: 4 hrs/wk/15 wks = 60 hrs   َٖظغ 
Practical: 12 hrs/wk/15 wks = 180 hrs   ٗػًه 
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 a.13.Identify different types of documentation 

a.14. List different styles of leadership 

a.15.List the steps of decision making and problem solving 

a.16.Define risk and risk management 

a.17. Define change and change management 

a.18.State the sources and types of power 

a.19.Describe characteristics of a good team 

 انًٓبعاد انظُْٛخ  -ة 
 

 

 

b.1. Differentiate between managerial levels 

b.2. Demonstrate management roles 

b.3.Explain different principles of personnel assignment 

b.4.Restate the principles of scheduling. 

b.5.Explain the development of nursing audit 

b.6. Apply an accreditation process to an organization 

b.7.Give examples of staff performance appraisal tools 

b.8.Interpret needs assessment for staff development 

b.9.comments on methods of documentation 

b.10.Enumerate leadership characteristics 

b.11.Discuss organizational models of decision making 

b.12.Discuss risk management process 

b.13. Explains barriers to change 

b.14. Distinguish between power and empowerment 

b.15. Discuss importance of team work 

انًٓبعاد انًُٓٛخ  -ج

 انشبصخ ثبنًقغع 

 

c.1. Use different roles of  nurse  manager . 

c.2. Apply different methods of assignment 

c.3.Apply different methods to calculate staffing requirements. 

c.4.Compare staffing in two different hospitals 

c.5.Structure a time plan 

c.6.Construct a quality assurance program . 

c.7.Utilize various methods of performance appraisal in the work. 

c.8.Develop staff development program 

c.9.Carry out the documentation procedures 

c.10.Role model different styles of leadership in different situations 
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
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c.11.Apply different decision making techniques 

c.12.Prepare a risk management model 

c.13.Utilize measures for manage change 

c.14.Analyze different sources of power 

c.15. Practice team work 

 انًٓبعاد انؼبيخ  -ص

 d.1. Think critically 

d.2. Solve problem  

d.3. Make  right decision 
 يذزٕٖ انًقغع -4

 

 

 

 

 

 

Theoretical content: 
a. Introduction  
b. Head nurse role 
c. Methods of organizing patient care (Patient care 

assignment) 
d. Staffing 
e. Scheduling 
f. Quality of patient care and accreditation 
g. Performance appraisal 
h. Staff development 
i. Documentation 
j. Leadership 
k. Decision making and problem solving 
l. Risk management 
m. Change management 
n. Power and Empowerment 
o. Team building and group dynamics 

 
Practical content: 

1. Unit assessment.                                                                                           
2. Kardex.                                                                                                           
3. Methods of organizing patient care (Assignment).                                          
4. Records and reports, e.g. Shift Report.                                                           
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عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

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

اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى 
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5. Management of unit materials.                                                                        
6. Staffing needs.                                                                             
7. Time scheduling.                                                                                             
8. Staff Performance appraisal.                                                                          
9. Quality of patient care.                                                                                     

أسبنٛت انزؼهٛى -5

 ٔانزؼهى 

 

 

1. Active lecture. 

2. Discussion method. 

3. Brainstorming. 

4. Case study 

5. Demonstration and re-demonstration 

أسبنٛت انزؼهٛى -6

ٔانزؼهى نهطالة طٖٔ 

 انقضعاد انًذضٔصح 

 ؿاػاخ يكرثٛح ػائضج  .6
 انغٚاصج انطالتٛح  .7
8. Small group discussion 

9. Encourage them to ask more questions. 

10. Clear and continuous feedback. 

 :  رقٕٚى انطالة -7
 األؿانٛة انًـرشضيح  –أ 
 

 

- Semester work:  

Clinical evaluation and Mid-Term Exam     to assess knowledge & 

understanding; intellectual & professional, practical and general & transferable 

skills. 

- Final written exam   to assess knowledge & understanding and intellectual skills.                                                   

- Final clinical exam     to assess knowledge & understanding; intellectual & 

professional, practical and general & transferable skills. 

- Final oral exam        to assess knowledge & understanding; intellectual & 

professional, practical and general & transferable skills. 
 انرٕلٛد -ب
 

 

Assessment 1 : Semester work (- clinical evaluation week 8, 14 – 

                                                    - Mid-Term Exam        week 9) 

Assessment 2 : Final oral exam          week 15 

Assessment 3 : Final practical exam   week 15 

Assessment 4 : Final written exam     week  16 
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 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 ذٕػٚغ انضعجاخ  -ض
 

 

13.3 %                          40  marks Mid-Term Examination       

16.7 %                           50 marks Clinical evaluation.     

50 %                            150  marks Final Written Term Examination 

10 %                             30 marks Final Oral Examination  

10 %                             30 marks Final Practical Examination 

---- % Other types of assessment 

 

100 %                        300   marks 

 

Total 
 

 قبئًخ انكزت انضعاسٛخ ٔانًغاجغ  -8
 Lecture notes: Nursing administration book  يظكغاد-أ

Nursing Administration: Clinical book 

Roussol L.  Management and Leadership For Nurse Administrators. 8-1 كرة يهؼيح  –ب 
th

 ed. 

New Jersey: Wolters Klwuers, 2016 

2 -Whitehead D, Weiss S. Essentials of Nursing Leadership and 

Management. 6
th

 ed. F. A. Davis Company, 2015 

 .Introduction leadership Roles and management function in nursing 2011 كرة يمرغدح  –ض 

صٔعٚاخ ػهًٛح أٔ  –ص 

 َشغاخ 
 

 

1. Journal of nursing administration. 

2. Journal of educational resource. 

3. Journal of nursing management. 

4. www.nursingcenter.com   

 

 انـٛض يذًض أ.ص. َؼًاخ  أؿراط انًاصج :

 و.ص/ عٚى يثغٔن ػثض انغدًٍ.أ
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 أ.و.ص / َٛفٍٛ دـٍ ػثض انؼال

 ٔفاء دـٍ يصطفٗ./ ص

 ص. / غاصج ؿًٛغ انذصٕٖٛ

 ص. / يٛغفد ػثض انًُؼى َؼًاٌ

 و.ص/ عٚى يثغٔن ػثض انغدًٍ.أ  :عئٛؾ يجهؾ انمـى انؼهًٗ :                         
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 جايؼح :  صيُٕٓع

 كهٛح :   انرًغٚض 

 صذح انًجرًغلـى  : ذًغٚض 

 رٕصٛف يقغع صعاسٗ                                                         

 تٛاَاخ انًمغع -1

 اؿى انًمغع : 

 إدصاء دٕٛ٘
 fourth yearانفغلح انضعاؿٛح: 

 

 ػضص انٕدضاخ انضعاؿٛح :  انفغقخ انغاثؼخ                  انرشصص :

Theoretical: Lecture: 2 hrs for 15 wks 

    

   Total  (30hrs) 

 ْضف انًمغع  -2

This course is intended to provide the 4
th

 year nursing students with a conceptual 

overview of statistical methods with emphasis on applications commonly used in 

nursing and epidemiological research.  

 انًمغع:انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ  -3

 -ا 

انًؼهٕياخ 

 ٔانًفاْٛى

a1- Define statistics, data, and biostatistics.  

a2- Explain types of statistics  

a3- List the uses of medical statistics. 

a4- Describe the difference between census and sample survey 

      a5- Recognize the types of graphics presentation. 

  

 -ب

انًٓةةةاعاخ 

 p1- Understand types of variables  

p2- Comprehend census and sample surveys. 
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 p3- Recognize the role of statisticians in research project  انظُْٛح

p4- Differentiate between types of simple and complex tables 

p5- Discuss advantages and disadvantages of census and sample 

surveys  

P6- Explain  basic methods used in data analysis  

-ض

انًٓةةةاعاخ 

انًُٓٛةةةةةةةةةح 

 انشاصح

  c1- Use sample and census surveys for data. 

 c2- Apply different types of data presentation  

 c3- Analyze data using common methods for data analysis 

 -ص 

انًٓةةةاعاخ 

 انؼايح

       d1- Make  right decision about the most suitable type of data analysis 

and presentation 

يذرٕ٘ -4

 انًمغع

16. Introduction to statistics (Data, statistics, types of statistics, 

biostatistics) 

17. Uses of medical statistics. 

18. Variables (Types of variables) 

19. Sources of data. 

20. Census and sample survey. 

21. Data presentation:  

22. Tabular presentation. 

23. Graphical presentation. 

24. Mathematical presentation (measures of central tendency / measures 
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of dispersion) 

25. Basic methods used in data analysis. 

5- 

اؿةةةةةةةةةانٛة 

انرؼهةةةةةةةةةةةٛى 

 ٔانرؼهى

      5.1-Active Lectures 

      5.2-Discussion 

      5.3-Brain storming 

      5.4-Self learning 

      5.5-Problem solving approach 

 انًذضٔصج   :اؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى نهطالب طٔ٘ انمضعاخ  -6

 ٚرى ذطثٛك أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى  طثما ٜنٛح انكهٛح نغػاٚح انطالب انًرؼصغٍٚ صعاؿٛا ٔانًؼهُح تكم لـى ػهًٙ

6.1-Small group discussion . 

6.2-Working with them to solve these problems. 

6.3-Motivation. 

6.4-Peer learning 

6.5-Self-learning and encouragement of creativity. 

            6.6-Encourage asking more questions.       

 ذمٕٚى  انطالب :   -9 

 -ا

االؿةةةةةانٛة 

 انًـرشضيح 

5.1-  Written exam at the end of    

the course (15th week) 

                 to assess  the ability to remember 

           5.2- Semester work:  at 4
th

 ,5
th

,10
th

  

week. 

 

                 to assess the skills of recalling,     

analysis and discussion 
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ذٕػٚةةةةغ  -ض

 انضعجاخ

Weighting of Assessments: 

Mid-Term Examination       20 %  (10 marks)  

Final-Term Examination 80 % (40 marks)   

Semester Work          ___ %  

Other types of assessment 

 Case study  

 Assignment 

         ___ %  

 

Total =  

 

     100 %  (50 marks) 

 

 

لائًةةةةةح  -0

انكرةةةةةةةةةةةةة 

انضعاؿةةةةةٛح 

 ٔانًغاجغ:

 

 

 .Course lectures - يظكغاخ-ا

كرةةةةةةةة -ب

 يهؼيح

- Frederrick J.essential of statistics for the behavioral 

siences.www.fao.org 

- Arsham's., H., Statistical Data Analysis for Managerial Decisions, 

University of Baltimore, 4
th

 ed. 2007. 

- 1 Kalbfleisch, J.D., and Street, J.O. (2009), “Survival Analysis”. In 

Statistical Methodology, (D.A. Berry, ed.). New York: Marcel 

Dekker.  
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- Ryan, G., Bernard H. Data Management and Analysis Methods, "in 

N. Denzin and Y". Lincoln, eds., Hand book of Qualitative 

Research, 2nd ed., Thousand Oaks, Calif, Sage, 2014. 

 

ض كرةةةةةةةةةة 

 يمرغدح

- Frank E, Dehmer S. Medical biostatistics for complex 

diseases. Willy-Blackwell.2014. 

- Polit DF, Beck C. Nursing Research: principles and 

methods. 7th ed. New York: Lippincott Williams & Wilkins, 

2013 

 

صٔعٚةةاخ -ص

ػهًٛةةةح  أ 

َشةةةةةغخ... 

 انز

- Journal of statistics education. 

- Journal of official statistics. 

- Internet Research Journal 

Head of Department 

Dr. Abeer Abd El-Aziz Madian 

 

Course coordinator 

Dr.Amel Youssif  

Dr. Sally Fayed 
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 صيُٕٓعجبيؼخ :          

 كهٛخ: انزًغٚض         

 انقسى : رًغٚض انُفسٙ ٔانصذخ انُفسٛخ        

 ذٕصٛف يمغع صعاؿٗ

 تٛاَاخ انًمغع -1

انفغلّ/ انًـرٕٖ : انفغلح 

 انغاتؼح

               اؿى انًمغع :طة َفـٙ

                   

 انغيـــــــــــؼ انكــــــٕصٖ : 

100535 

 ػضص انٕدضاخ انضعاؿٛح 

Lecture:      2 hrs/wk/15wks  Total : 60hrs                

Practical         ---------------------------- 

انرشصص : ذًغٚض َفـٙ 

 ٔصذح َفـٛح

 ْضف انًمغع -2

 The course is designed to prepare nursing students to be able to 

understand the clinical and presentation of different psychiatric, 

emergency situations and psychiatric disorders. 

 انًـرٓضف يٍ ذضعٚؾ انًمغع: -3

a.1. Identify psychiatric disorders classifications. 

a.2. Recognize the psychiatric signs and symptoms. 

a.3. Name the psychiatric emergency situations. 

a.4. Describe different psychiatric disorders. 

a.5. Identify the clinical picture and presentation of 

different psychiatric disorders. 

 انًؼهٕياخ ٔانًفاْٛى - أ
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b.1. Categorize psychiatric disorders. 

b.2. Describe clinical examination of psychiatric 

patient. 

b.3. Formulate the line of treatment of common 

psychiatric problems. 

 انًٓاعاخ انظُْٛح - ب

c.1. not applicable. 
انًٓاعاخ انًُٓٛح  - ض

 انشاصح تانًمغع

d.1. Practice team work and positive participation 

among professional health team. 

 

 انًٓاعاخ انؼايح - ص

 Introduction of Philosophy disorders 

classifications. 

 Philosophy signs and symptoms. 

 Clinical examination of psychiatric patient. 

 Depression. 

 Bipolar disorders. 

 Schizophrenia. 

 Eating disorders. 

 Dissociation & Somataization disorders. 

 Suicide and violence. 

 Anxiety disorders. 

 يذرٕٖ انًمغع -4

- Lecture . 
أؿانٛة انرؼهٛى  -5

 ٔانرؼهى

 أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى نهطالب طٖٔ انمضعاخ انًذضٔصج : -6

ٜنٛح انكهٛح نغػاٚح انطالب انًرؼصغٍٚ صعاؿٛا ٔانًؼهُح ٚرى ذطٛثك أؿانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى طثمم  -

 تكم لـى ػهًٗ.

 ذمٕٚى انطالب : -9
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- Oral Exam.  

- Written tests. 
 األؿانٛة انًـرشضيح - أ

 Assessment 1 (oral)    15
th

 week 

 Assessment 2 (written)    16
th

 week 
 انرٕلٛد - ب

 

Final-term Examination                   80% 

Oral Examination                             20% 

Total                                     100% 

 ذٕػٚغ انضعجاخ - ض

 
لائًح انكرة انضعاؿٛح  -0

 ٔانًغاجغ:

- Lecture handout. 7- يظكغاخ 

 كرة يهؼيح -18 ال ٕٚجض 

- Fortinash, Holoday  - Worrect. Textbook of 

psychiatric medicine, St. Louis, MO: Mosby, 

2006. 

كرة  -11

 يمرغدح

 ال ٕٚجض 
صٔعٚاخ  -12

ػهًٛح أٔ َشغاخ 

 ...انز

 عئٛس يجهس انقسى انؼًهٗ: أ.ص/ سُبء ػجض انؼؼٚؼ أسزبط انًبصح: ص/ أسبيخ انشٕنٗ 
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 جايؼح :  صيُٕٓع

 كهٛح :   انرًغٚض 

 صذح انًجرًغلـى  : ذًغٚض 

 ذٕصٛف يمغع صعاؿٗ

 

 

6- ِ 

 ْضف انًمغع
 

 

At the end of this course students are expected to: 

   Acquire knowledge about the nature of epidemiology, its 

methods ,and uses in health field                                  

 

 

3- 

انًسزٓضف 

يٍ رضعٚس 

 انًقغع : 

انًؼهٕيبد  -

 1ٔانًفبْٛى 

 

 

 

 

 

a.1. State knowledge about the nature of epidemiology and 

its uses in health field . 

a.2- Recognize the importance of epidemiology in disease 

prevention and in a well-clinical practice. 

a.3-. Identify the epidemiological methods in studying 

causes of disease. 

 

epidemiology اؿى انًمغع :   

 

fourth year                           انضعاسٛخانفغقخ         

 

انزشصص :      

Community Health Nursing 

  

 Theoretical:   2 hours  per week |15 weeks 
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 a.4- Classify the types of epidemiological studies . 

a.5 -List the components of cycle of infection. 

a.6- Label the vaccination types . 

a.7- List the role of epidemiology in the evaluation of the 

effectively of health care and its competency . 

a.8- List the methods of disease prevention and health 

promotion. 

 

 

انًٓبعاد انظُْٛخ  -ة   

 

 

 

 

 b.1- Categorize the epidemiological methods in studying 

causes of disease. 

b.2- Apply the levels of prevention  

b.3- Formulates specific nursing care plan to meet needs/ 

problems taking into account time frame, workload and 

available resources within the context of holistic care 

b.4- Synthesizes clinical evidence in order to solve 

problems related to the management of patient care 

and the organization 

 

انًٓبعاد انًُٓٛخ  -ج

 انشبصخ ثبنًقغع 

 

 

 

 

c.1- Use a range of assessment techniques appropriate to the 

situation to identify relevant determinants of health; 

physical, psychosocial and cultural needs/problems. 

 

c.2- Conduct appropriate nursing activities skillfully 

and in accordance with best evidence- based practices. 

 

c.3- Document professional judgment, decisions taken and 

actions implemented. 

 

 c.4- Apply principles of infection control 
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c.5- Judge  the infection control measures in the health 

setting. 

 

انًٓبعاد انؼبيخ  -ص  

 

 

 

 

d1-  Apply ethical consideration  

d2-    Works effectively with a team. 

d3-    Uses problem solving skills. 
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يذزٕٖ -4

 انًقغع 

 

 

 

 

 

 

 Introduction to epidemiology  

 Health and disease measurements 

 Types of epidemiological studies 

 Clinical epidemiology 

 Cycle of infection  

 Surveillance 

 Environmental epidemiology 

 Infection control 

 Epidemiology and prevention measures 

 

أسبنٛت   -5

انزؼهٛى 

 ٔانزؼهى 

 

 

 

4.1-Active lecture 

4.2-Group discussion 

أسبنٛت -6

انزؼهٛى 

ٔانزؼهى 

نهطالة طٖٔ 

انقضعاد 

 انًذضٔصح 

 

 

                  

             Focused  group  discussion 

Weekly / 15 wk 

ذمٕٚى انطالب  -9  

 

 

Principles of biostatistics Weekly / 15 wk 

األسبنٛت  –أ 

 انًسزشضيخ 

 

 

Written exam to assess knowledge  

Oral Exam to assess the skills of recalling, analysis, and discussion. 

On rotation 

انزٕقٛذ -ة   Week 16
th
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Oral Exam on 15
th

 week  

Final written exam on 16
th

 week 

رٕػٚغ  -ج

 انضعجبد 

 

 

Final-term Examination  80%  

Oral Examination   20 % 

Total                                                  100% 

لائًح انكرة انضعاؿٛح ٔانًغاجغ -0  Epidemiology and health services .   

يظكغاد -أ  

 

 

  Course note 

كزت  -ة 

 يهؼيخ 

 

 

 

- Essential Books (Text Books): 

- Maurer F, Smith C .Community and public health nursing practice: Health 

for families and populations, 3
rd

 ed ,  USA ,Elsevier, 2005 

-Ann J, Walton B. Community health nursing: promoting and protecting the 

public's health.6
th

 ed. Philadelphia, Lippincott Williams, 2005 

-Sloane p,Slatt L Ebell M. Essentials of family medicine. 4
 th

 ed. Philadelphia, 

Lippincott Williams,2002 

 

كزت  -ج 

 يقزغدخ 

 

 

76.3- Recommended Books: 

- Edelman C, Mandle C. Health promotion throughout the life span ,Canada, 6
th

 

ed, Mosby ,2006.  

- Schilling J, Holmes N. Diseases: A nursing process approach to excellent care". 

Philadelphia: 4
th

 ed, Lippincott Williams, 2006 



 

 

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  عسبنخ كهٛخ انزًغٚض

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                              

فى تقديم البرامج  دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض :  عؤٚخ كهٛخ انزًغٚض

الممارسة  فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةالمتميز
 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني ةالمهني
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ى إلالجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول  رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
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- Schilling J. Woman's health "A guide to health promotion and disorder management. 

Philadelphia :, Lippincott Williams ,2005 
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