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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الحله الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم التمريض / المركز القسم العلمي  .2

 (201) اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 المرحلة الرابعة الفصل / السنة .5

 ساعة 12 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021\2020 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

يقدم هذا المساق المفاهيم والقضايا العامة في رعاية العمالء الذين يعانون من أمراض تهدد الحياة 

، ويوفر للطالب فرصة لتلبية االحتياجات الحيوية والنفسية واالجتماعية للعمالء في مرض 

وهي رعاية التمريض للكبار. تشمل  خطير. يعتمد على المعرفة المكتسبة في الدورات السابقة ،

مجاالت التركيز التقييم والعالج المتقدمين للبالغين المصابين بأمراض خطيرة والذين يعانون من 

مشاكل في القلب واألوعية الدموية والجهاز التنفسي والكلى ، باإلضافة إلى الصدمات متعددة 

 األنظمة.
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 عند االنتهاء من الدورة ، يجب أن يكون الطالب قادراً على:

 فهم تأثير المرض الخطير على العمالء وعائالتهم.• 

 وصف تأثير بيئة الرعاية الحرجة على العمالء.• 

 مناقشة تقنيات المراقبة الحالية المستخدمة في أماكن الرعاية الحرجة.• 

 اربط االستجابات البشرية للمرض الخطير باألسباب الكامنة• 

 فسيولوجيا المسار.

 م النفسي واالجتماعي والتدخالت ذات الصلة بأمراض خطيرةمناقشة التقيي• 

 العمالء وعائالتهم

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

 األهداف المعرفية -أ

 االستفادة في تقديم الرعاية التمريضية للعميل.

يالت مختارة في إدراك عملية التمريض كإطار عمل لتوفير الرعاية التمريضية للعميل مع تعد• 

 أنماط الصحة الوظيفية.

التعرف على المبدأ الكامن وراء جميع إجراءات التدخل التمريضي المتعلقة بتوفير الرعاية • 

 للعميل في رعاية التمريض للبالغين

- 

 الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تطبيق منهج منظم لتحليل مشاكل المرضى

 تقييم الحالة الصحية للعميلاستخدام نهج منظم في • 

 أداء مهارات التمريض األساسية المتعلقة بظروف العميل المختلفة.• 

 توفير بيئة عالجية آمنة لرعاية العمالء.• 

 االستفادة من مبادئ العقم الطبي / الجراحي واالحتياطات الشاملة في رعاية العمالء• 

- 

 طرائق التعليم والتعلم
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 تدريس / التعلم:. استراتيجيات ال10

محاضرة ، مجموعات صغيرة ، التعلم القائم على الحالة ، شرح لعب األدوار ، التدريب الذاتي 

 والتدريب السريري.

 

 

 

 طرائق التقييم

 

 ٪10االمتحان النظري األول. 

 ٪10االمتحان النظري الثاني. 

 ٪20مختبر. تقييم 

 ٪20التقييم السريري 

 ٪20. االمتحان النظري النهائي

 ٪10معمل نهائي. امتحان. 

 ٪10االمتحان السريري النهائي. 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

 -4ج
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 البنية التحتية .12

 ,. Baird, Marianne Saunorus, et al ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 بنية المقرر .11

الساعا األسبوع

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

   

 

   

: مفاهيم عامة 1الوحدة  14 

في رعاية الحاالت 

 الحرجة:

   

: مفهوم 2الوحدة  4 2

الشمولية المطبق على 

تمريض الرعاية 

 ( ساعات:4الحرجة: )

   

: قضايا 3الوحدة    4 3

الممارسة المهنية في 

 الرعاية الحرجة:

   

: الفئات 4الوحدة  4 4

الخاصة في الرعاية 

 الحرجة:

   

ختالالت : ا5الوحدة  4 5

القلب واألوعية 

 الدموية:

   

: اختالالت 6الوحدة  4 6

 الجهاز التنفسي
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Manual of Critical Care Nursing 

Intervention and Collaborative 

ed., St. Louis,  
th

, 5Management

Mosby Inc., 2005. 


 Morton, Patricia Gonce, 

Critical Care et.al, 

Nursing A Holistic 

ed., New  
th

, 8Approach

York, Lippincott William 

&Wilkins,2005.
 


 Sheehy, Susan Budassi 

and Gail Pisarcik 

Manual of Lenehan, 

, St. Emergency Care

Louis, Mosby A Harcourt 

Health Sciences 

Company, 1999.
 

 Introduction to Critical Sole, M., 

. 3rd ed., New York, Care Nursing

Philadelphia: W. B. Saunders, 

(2000). 

 

 ,Helen H: Fundamental of Nursing - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

caring and clinical judgment 

,(2008),Saunders company. 
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- Nursing procedures ,fourth edition 

,lippincot Williams and wilkins company. 

- Perry P: Clinical nursing skills and 

techniques, fifth edition,(2008), Mosby 

company. 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 Baird, Marianne Saunorus, et al., 

Manual of Critical Care Nursing 

Intervention and Collaborative 

ed., St. Louis,  
th

, 5Management

Mosby Inc., 2005. 


 Morton, Patricia Gonce, 

Critical Care et.al, 

Nursing A Holistic 

ed., New  
th

, 8Approach

York, Lippincott William 

&Wilkins,2005.
 


 Sheehy, Susan Budassi 

and Gail Pisarcik 

Manual of Lenehan, 

, St. Emergency Care

Louis, Mosby A Harcourt 

Health Sciences 

Company, 1999.
 

 Introduction to Critical Sole, M., 

. 3rd ed., New York, Care Nursing
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Philadelphia: W. B. Saunders, 

(2000). 

 

ع االلكترونية, مواقع ب ـ المراج

 االنترنيت ....

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 توفير بيئة صحية مناسبة وزيادة عدد الساعات العملي للمادة -1

 

 

 

 

 

 

 


