جامعة بنها
كلية  :التمريض
توصيف مقررpediatric Surgery

مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى يقدم من خاللها المقرر :
Bachelor degree in nursing science
المقرر يمثل عنصراً رئيسيا ً أو ثانويا ً بالنسبة للبرامج Core course:
القسم العلمى المسئول عن البرنامج :
All academic departments of the faculty and relevant departments of the
faculty of (Medicine, Education, Law, Arts, and computer & technology).
القسم العلمى المسئول عن تدريس المقررGeneral Surgery :
السنة الدراسية  /المستوى:

Third year

تاريخ إعتماد توصيف البرنامج 2010 / 9 / 26 :

( أ ) البيانات األساسية
العنوان pediatric Surgery: :
الساعات المعتمدة (:التدريسية)
المحاضرة :

3/hours per week
الدروس العملية 2:

1

ساعات اإلرشاد األكاديمى :

الكود:

المجموع 54:

-

1

NUR 0 937

( ب ) البيانات المهنية

The course aims to::  ـ األهداف العامة للمقرر1
Equip students with knowledge, skill and attitude needed to provide
good nursing care to children with any surgical problems at different age
group. And to identify suspect congenital anomalies of the newborn .
:  ـ النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر2

At the end of the course the student should be able to:: أ ـ المعرفة والفهم
1- أidentify risks of surgery on a neonate
2-أ- explain the different types of congenital anomalies
3-أ-describe the health problems that need surgical correction during
childhood
4 -أ-identify clinical picture and treatment of hernia.
5 -أ- enumerate types of tumors in pediatric age group

: ب ـ المهارات الذهنية
1  ب ـDifferentiate between the congenital anomalies
2.- بAnalyzing the underlying causes of different health problems
3- بevaluate health teaching based on updated standard of care

2

: جـ ـ المهارات المهنية والعملية الخاصة بالمقرر
1- جperform of the nursing role in pediatric surgery

2- جApply basic principles of treatment for high risk children
3- جProvide basic pre and postoperative care.

4 -جAssess the theoretical background of surgery in pediatric nursing
5- جProvide health teaching needed in case of post-operative care.

: د ـ المهارات العامة
1- دPresent reports in seminars or group discussion
2- دstudy and find information independently
:  ـ محتوى المقرر3
سبعبث إرشبد دروس
 عوليت/ أكبديويت
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Tumors in pediatric
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Total

:  ـ أساليب التعليم والتعلم4
4.1- Lectures..
4.2- Group discussion
 ـ أساليب تقييم الطالب5
-

4

 . Writtenلتقيين 5.1- To assess knowledge and understanding skills.
examination.
 Oralلتقيين 5.2 -To assess intellectual and general transferable skills
 5ـ examination2.
 Practical examinationلتقيين

5.3 -To assess professional and practical skills

جدول التقييم :
التقييم Final term examination-1.األسبوع
التقيين Oral examination.-2

15

األسبىع

15
15

التقيين  practical examination-3األسبىع

النسبت الوئىيت لكل تقيين :
اهتحبى نصف العبم  /الفصل الدراسى
اهتحبى نهبيت العبم  /الفصل الدراسى

%
%

70

اإلهتحبى الشفىى

% 02

اإلمتحان العملى

% 02

أعمال السنة  /الفصل الدراسى
أنواع التقييم األخرى
المجموع

%
%
% 022

أى تقييم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  1ـ مذكرات المقرر
Handout prepared by: prof. dr. Mustafa Rezk

 6ـ  2ـ الكتب الدراسيت
5

Behman, R.E., kliegman, R. M. (2005): Nelson Essestials of pediatrics, 3rd
ed., W.B. Saunders co., Philadelphia
 6ـ  3ـ مجالت دورية  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
www.Nursingscience. com
http://www.bupmed

7ـ اإلمكانيات المطلوبة للتعليم والتعلم
 Class
 Over head projector
 Data show

ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ 2010 / 9 / 26

رئيس القسم :أ.د /مصطفى رزق

أستاذ المادة  :د/السيد عفيفى
التوقيع :
التاريخ :

التوقيع :
/

/
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