Course Code & No: NURS 502
Course Title

: Internship 2

Credits

:

Prerequisite

: NURS 501

 تمض502 :

رقم المقرر ورمزه

2 التدريب العملي في التمريض:

مسمى المقرر

:عدد الساعات المعتمدة
 تمض501 :المتطلب السابق

:وصف المقرر
،صمم التدريب العملي بحيث يتم تزويد طالب األمتياز بالتدريب المتميز في مجاالت إدارة التمريض والرعاية الحثيثة
 بالنسبة.وتزويد طالب االمتياز بالفرصة لتقديم خدمات تمريضية متقدمة لمجموعات مختارة وذلك بالتعاون مع اآلخرين
 صمم التدريب العملي بحيث يتم تزويد طالب األمتياز بالخبرة العملية بمؤسسات صحية حديثة ومجهزة،إلدارة التمريض
يمثل العاملون بها القدوة المهنية الحسنة في إدارة التمريض بغرض تعزيز المهارات اإلدارية للطالب في مجال إدارة
 ويتضمن التدريب العملي العمل والمشاركة في الدور.الرعاية التمريضية والخدمات التمريضية بمستوى الوحدات
 تم تصميم التدريب العملي بحيث، بالنسبة للرعاية الحثيثة.الوظيفي التمريضي للمسئول اإلداري بوحدات المرضى المختلفة
يتيح لطالب االمتياز صقل مهاراته التمريضية االساسية في تطبيق العملية التمريضية للعناية بالمرضى ذوي الحاالت
 أيضا ً هناك فرصة متاحة للطالب للحصول على.الحرجة ويتم تركيز التدريب العملي بوحدات العناية الحرجة للبالغين
،  وحدات العالجات السرطانية،  غرف العمليات،خبرات تعليمية مركزة في بعض المواقع مثل وحدات رعاية الطواريء
 ويسمح لطالب االمتياز باختيار موقع أو موقعين بحد،  وحدة الحروق وأقسام األمراض النفسية، وحدة الغسيل الكلوي
.ً ساعة أسبوعيا ً ولمدة أربعة وعشرون أسبوعا84  ويتم التدريب العملي بهذه الوحدات بمعدل.أقصى للتدريب العملي
Course Description:
Practicum is designed to provide the student nurse intern with proper training in nursing
management and critical care and provide the opportunity for the students to provide
advanced, collaborative nursing care to selected populations. In nursing management,
practicum is designed to provide the student nurse intern with the facilities of a modern wellequipped hospital with professional staff as role models in nursing management. Participant
observation is provided to enhance intern's managerial skills in the management of patient
care and nursing services at the unit level. Clinical placement areas include working with
charge nurse/head nurse on various patient care units. In critical care, practicum is designed
to provide the student nurse intern with the opportunity to increase his/her basic nursing skills
in the application of nursing process to the care management of patients in critical situations.
Concentrated clinical experiences are available in adult critical care units. Also the students
have the opportunity to have concentrated clinical experiences in some areas such as
emergency rooms, operating rooms, oncology units, hemodialysis units, burn units, or
psychiatric units. Intern is allowed to elect one or two areas only of these clinical settings.
The time frame for the experience is 48 clinical hours per week for six weeks.

Textbooks:


Tappen, R Nursing Leadership and Management Concepts and Practice, Latest
edition. F.A Davis Company, U.S.A.



Marriner, A Guide to Nursing Management and Leadership. Latest Edition. Mosby,
Inc., U.S.A.




American Association of Critical Care Nursing Orientation to the Care of the Acute
and Critically Ill Patient. Latest Edition. AACN Pub. Columbia.
Journals / Assigned reading.



Review of Literature / Web Search

