جامعة بنها
كلية التمريض
توصيف مقرر Orthopedics

مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى يقدم من خاللها المقررBachelor degree in nursing science:
المقرر يمثل عنصراً رئيسيا ً أو ثانويا ً بالنسبة للبرامج :

Core course

القسم العلمى المسئول عن البرنامج:
All academic department of the faculty Nursing, faculty of low ,faculty of
education, and art ,technology and computer, relevant parts of medicine
faculty
القسم العلمى المسئول عن تدريس المقررOrthopedics department :
السنة الدراسية  /المستوى2nd year/bachelor degree:
تاريخ إعتماد توصيف البرنامج 6202 / 9 / 66 :

( أ ) البيانات األساسية
الكود

العنوانOrthopedics :
الساعات المعتمدة :

الدروس العملية:

المحاضرة1x15weeks:

المجموع 05:

ساعات اإلرشاد األكاديمى :

( ب ) البيانات المهنية
 0ـ األهداف العامة للمقرر :
Provide students nurse with knowledge to be able to care of adult patients
with musculoskeletal problems.
 6ـ النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر
1

Provide students nurse with knowledge to be able to care of adult patients
with musculoskeletal problems.
.
: أ ـ المعرفة والفهم
1-أ- 1-Conceptualize various health problems that affecting the
musculoskeletal system.
2-أ-Understand the importance of physical assessment to the diagnosis of
musculoskeletal dysfunction related to nurse's role.
3-أ-Mention diagnostic tests used for assessment of musculoskeletal
problems.
4-أ-Describe management modalities for patients having musculoskeletal
trauma.
5-أ-Discuss the physiology of bone healing
: ب ـ المهارات الذهنية
1-ب- Formulating nursing care plan to meet problems and needs of patients
with musculoskeletal disorders.
2-ب-Evaluate the effectiveness of the plan.
: جـ ـ المهارات المهنية والعملية الخاصة بالمقرر
………………………………………-1-ج
: د ـ المهارات العامة
1—دcommunicate bad news to patients & relatives in a compassionate
ethical manner
2-دwork productively in a team
3- دsearch effectively in web sites relevant to clinical cases for certain
subjects
2

 3ـ محتوى المقرر :
عدد
الساعات
/
األسبوع

الموضوع

محاضرة ساعات
إرشاد
دروس
أكاديمية
 /عملية

Introduction To Critical Care Nursing .

1

3

2-Sepsis.

1

3

3- Nutritional Support For Critical Ill Patients .

1

3

4- Fluid & Electorate Balance Emergency .

1

3

5- Acid Base Balance .

1

3

total

15

 4ـ أساليب التعليم والتعلم :
4-1- lectures
4-2- group discussion
 5ـ أساليب تقييم الطالب
Final examination-1-5

لتقييم:

جدول التقييم :
التقييم  ............................... 0األسبوع ..........................
التقييم  ............................... 6األسبوع ..........................
التقييم  ............................... 3األسبوع ..........................
التقييم  ............................... 4األسبوع ..........................
النسبة المئوية لكل تقييم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

%
3

امتحان نهاية العام  /الفصل الدراسى
اإلمتحان الشفوى

)Final term examination (110%

%

اإلمتحان العملى
أعمال السنة  /الفصل الدراسى
أنواع التقييم األخرى
المجموع

%
%
%
% 022

أى تقييم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  0ـ مذكرات المقرر
Lectures & clinical notes Orthopedics notes prepared by Dr./ El-sayed ElMohamady
 6ـ  6ـ الكتب الدراسية
Davis P. S., and Powell W., (1994): Nursing the Orthopedic patient. 1st
edition, British
 6ـ  3ـ مجالت دورية  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
 www.Google.com
 www.Yahoo.com
 www.RN.com
 www. Pub. Med.com.
 7ـ اإلمكانيات المطلوبة للتعليم والتعلم
 White board
 Class
 Over head projector
ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ /
4

/

أستاذ المادة:

Dr / El-sayed El- Mohamady

رئيس القسمProf. Dr./ Hatem Ashour :
التوقيع :
التاريخ :

التوقيع :
/

/
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