جامعة بنها
كلية التمريض
توصيف مقرر Critical care medicine

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

6202 /

( أ ) البيانات األساسية
الكود:

العنوانCritical care medicine:
الساعات المعتمدة :
المحاضرة2x15weeks:

الدروس العملية5x15weeks:
المجموع 020:

ساعات اإلرشاد األكاديمى :

1

( ب ) البيانات المهنية
:  ـ األهداف العامة للمقرر0
Provide students with proper knowledge to provide proper care for patient
in I.C.U. and Emergency departments.
 ـ النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر6
Provide students with proper knowledge to provide proper care for patient
in I.C.U. and Emergency departments.
: أ ـ المعرفة والفهم
1-أ- -Recognize the critically ill patient.
2-أ-Prevention and management of cardio-respiratory arrest.
3-أ-How to deal with major incident.
4-أ-Types and management of shock
5-أ-Nutrition in I.C.U.
: ب ـ المهارات الذهنية
1-ب- Analyze the patient assessment and diagnostic tests to help in provide
proper nursing management
: جـ ـ المهارات المهنية والعملية الخاصة بالمقرر
1-جBasic and advanced life support.
2-ج-Airway management
: د ـ المهارات العامة
1-د- Employee the acquired knowledge in management of I.C.U. problems
:  ـ محتوى المقرر3

2

محاضرة ساعات
إرشاد
دروس
أكاديمية
 عملية/

عدد
الساعات
/
األسبوع

الموضوع
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-1. Recognition of critically ill patient.

5

1

2

2. Cardio-respiratory arrest.

5

1

2

3. Major incident medical management and support.

5

1

2

4. Airway Management.

5

1

2

5. Fluid Management.

5

1

2

6. Shock.

5

1

2

7. Mechanical ventilation.

5

1

2

8. Crash cart content.

5

1

2

9.Total parenteral nutrition.

5

1

2

10. Blood transfusion.

75
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30

total
:  ـ أساليب التعليم والتعلم4

4-1- lectures
4-2- group discussion
 ـ أساليب تقييم الطالب5
:لتقييم
:لتقييم
لتقييم

Final examination-1-5
Oral examination6-5
clinical examination3-5
جدول التقييم

3

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

%
)Final term examination (60%

)Oral examination(20%

اإلمتحان العملى

)Clinical examination(20%
%

أعمال السنة  /الفصل الدراسى

%

أنواع التقييم األخرى

% 022

المجموع
أى تقييم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  0ـ مذكرات المقرر

Handout prepared by Prof. Dr. Ahmed Moustafa
 6ـ  6ـ الكتب الدراسية
……………………………………
 6ـ  3ـ مجالت دورية  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
 www.Google.com
 www.Yahoo.com.
 7ـ اإلمكانيات المطلوبة للتعليم والتعلم
 White board
 Data show
4

 Class
ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ /
أستاذ المادة:

Dr.Ahmed Mostafa

رئيس القسم Prof.Dr./ Omar Mohy Eldin:
التوقيع :
التاريخ :

التوقيع :
/

/
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