يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات  /مدرسين و مشرفين/
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

كلية التمريض
قسم تعليم التمريض
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باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة على تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
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ٚعشف يفٕٓو زم انًشكالخ تأَّ " :عًهٛح تفكٛشٚح ٚستخذو انفشد فٓٛا يا نذ ّٚيٍ يعاسف يكتسثح
ساتقح ٔيٓاساخ يٍ أخم االستداتح نًتطهثاخ يٕقف نٛس يأنٕفا ً نّٔ ،تكٌٕ االستداتح تًثاششج عًم
يا ٚستٓذف زم انتُاقط أٔ انهثس أٔ انغًٕض انز٘ ٚتعًُّ انًٕقف "ٔ .كًا أَّ  " :انُشاغ انزُْٙ
انز٘ ٚتى ف ّٛتُظٛى انتًثٛم انًعشف ٙنهخثشاخ انساتقح ٔ ،يكَٕاخ يٕقف انًشكهح يعا ً ٔ ،رنك تغٛح
تسقٛق انٓذف "  .نزا اتخز قسى تعهٛى انتًشٚط انٛح نهتعايم يع زم انًشكالخ تعتًذ تشكم يثاشش عهٗ
ْزا انًفٕٓؤ .تقع عًهٛح زم انًشكالخ عهٗ عاتق يُسق انقسى ٔيٍ ثى عشض انسم عهٗ انسٛذج
االستارج سئٛس انقسى أٔ عشض انًشكهح يع يسأالخ انسم فٗ زانح عذو انٕصٕل انٗ زم يشظٗ
الغشاف انًشكهح.
آنية حم انمشكالت :
.1

تسذٚذ غثٛعح انًشكهحٔ ،تسهٛهٓا إنٗ أخضاء تسٛث ٚسٓم تُأنٓا ٔإٚداد زهٕل نٓا .

 .2انتخطٛػ انذقٛق ٚٔ ،تعًٍ تسذٚذ انقٕٖ انثششٚح ٔ ،انًٕاسد انًانٛح ٔ ،انٕسائم انًعُٛح ،
ٔانًٓاساخ انًطهٕتح ٔ ،انضيٍ انالصو.
.3

خًع انًعهٕياخ ٔتسذٚذ يصادسْا ٔكٛفٛح انسصٕل عهٓٛا .

.4

خًع ٔتٕنٛذ األفكاس نهتعايم يعٓأ ،زصش انخٛاساخ انًتٕفشج.

.5

تقٛٛى األفكاس انًقتشزح ٔانخٛاساخ انًتازح ٔفق أسس يٕظٕعٛح.
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.6

اختٛاس انسم انًالئى ٔاختثاسِ تًٓٛذاً نقثٕنّ ٔاعتًادِ.

 -1تحديد انمشكهة ،وهذا انتحديد يقتضي:
أ -انتعشف عهٗ يٕقع انًشكهح ف ٙانًٕقف.
ب -تسذٚذ عُاصش انٓذف.
ج -تسذٚذ انعُاصش انًسثثح نهعقثاخ.
د -تسذٚذ انًشكالخ األساسٛح ٔانثإَٚح.
 -2توضيح انمشكهة مه خالل:
أ -تعشٚف انًصطهساخ.
ب -تسذٚذ انعُاصش انشئٛسح.
ج -تٕظٛر عُاصش انًشكهح تاألشكال ٔانصٕس ٔيا شاتّ رنك.
 -3بناء خطة انحم ،ويتم بذنك بـ:
أ -إعادج صٛاغح انًشكهح تصٕسج ٔاظسح ٔيسذدج.
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ب -اختٛاس أفعم األسانٛة يالءيح نتُفٛز انخطح.
جٔ -ظع استشاتٛدٛح نًٕاخٓح انًعٕقاخ انًتٕقعح.
 -4توضيح انخطة بـ:
أ -يشاقثح انعًهٛح انتٚ ٙدش٘ تُفٛزْا.
ب -تزنٛم انًعٕقاخ انطاسئح.
ج -تعذٚم انخطح زسة يا تقتع ّٛانظشٔف انطاسئح.
 -5االستنتاج ويتضمه:
أ -صٛاغح انُتائح انتٚ ٙتى انتٕصم إنٓٛا تصٕسج ٔاظسح.
ب -تعهٛم انُتائح تاألدنح انعهًٛح.
 -6انتقويم ويكون مه خالل:
أ -انتسقق يٍ َداذ األسانٛة انًتثعح.
ب -انتسقق يٍ صسح انُتائح انت ٙت ّى انتٕصم إنٓٛا.
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