Course Code & No: NURS 501
Course Title

: Internship 1

Credits

:

Prerequisite

: All Previous Courses

 تمض105 :

رقم المقرر ورمزه

1  التدريب العملي في التمريض:

مسمى المقرر

:عدد الساعات المعتمدة
 جميع المقررات السابقة:

المتطلب السابق

:وصف المقرر
يهدف التدريب العملي لهذا المقرر إلى إتاحة الفرصة لطالب األمتياز لثقل مهاراته األساسية الفنية وتطبيق العملية
 تم تصمييم التدريب بوحدات الباطنة والجراحة، بالنسبة للعناية بالبالغين. واألطفال، باألمومة،التمريضية للعناية بالبالغين
 تركز الخبرات العملية على ثقل مهارات طالب، بالنسبة للعناية باألمومة.بحيث يكمل ويعزز الخلفية النظرية للطالب
 كما تتضمن الخبرات العملية على رعاية. االمتياز في رعاية األسرة المنجبة خالل فترات الحمل والوالدة وما بعد الوضع
 وأقسام أمراض، أقسام الوالدة، ويتم التدريب بوحدات رعاية الحوامل.النساء الالتي يعانين من مشاكل أمراض النساء
 صمم التدريب العملي بحيث يتيح لطالب األمتياز تعزيز مهارته األساسية في توفير الرعاية، بالنسبة للعناية باألطفال.النساء
 ويتم تركيز.لألطفال في مراحل سنية مختلفة والمصابين بمشاكل صحية متنوعة وللمجموعات األكثر عرضة للخطر
84  يتم التدريب العملي بهذه الوحدات بمعدل.الخبرات العملية بوحدات الرعاية الخاصة ووحدات العناية الحرجة لألطفال
.ًساعة أسبوعيا ً لمدة أربعة وعشرون أسبوعا
Course Description:
The aim of this practicum is to provide the student nurse intern with the opportunity to
increase his/her basic technical skills in the application of the nursing process to the care of
adult, maternity, and pediatrics. In adult care, clinical placement in medical surgical areas is
designed to complement and enhance the theoretical background of the intern. In maternity
care, practicum experiences will focus on the refinement of the student nurse intern's skills
while caring for the expectant family; including; antepartum, labor and delivery and post –
partum. Experience will also include the care of female with gynecological problems.
Clinical placement includes working in antenatal, labor and delivery and post – partum units.
In pediatrics care, practicum is designed to provide the student nurse intern the opportunity to
increase his/her basic nursing skills in the care of children in different age groups with variety
of health problems including those who are vulnerable. Concentrated clinical experiences are
available in special in-patient units and pediatric intensive care units. The time frame is 48
clinical hours per week for 24 weeks.

Textbooks:


Smeltzer, S. and Bare, B Brunner and Suddarth's Textbook of Medical Surgical
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Novak, J. Broom, B.Maternal and Child Health Nursing, Latest Edition. Mosby, Inc, St.
Louis.
Wong, D.L; Hockenberry-Eator, M; Winkelstein, M.; Wilson, D, Ahmann, E.; DivitoThomas, P. Whaley and Wong's Nursing Care of Infants and Children Latest Edition.
Mosby, St. Louis.
Hockenberry, M. J. Wong's Clinical Manual of Pediatric Nursing. Latest Edition Elsvier
science.




