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 التدريس   خطــة

  في تمريض األطفالمهارات التواصل عبر الثقافات 

Communication Skills and Transcultural in pediatric 

Nursing 

 لفصل الدراسي الثانيا

 2020/   2019لعام الجامعي  ا          

 

 معتمدةالساعات ال نظام  دكتوراه: المرحلة  ❖

 

 عضاء هيئة التدريس بالقسم أمن  المقرر تدريس ينمسئول ❖

 فوزيه السيد ابو سعد   / د أ. .1

 احمد عبد العزيز  ماجدة  / د .م.أ .2
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 النظريالتدريس : أوال

 اسبوعيا نظري ساعه: ساعات تدريس المقرر

 ظ  1  -  ظ12:  أسبوعاالثنين من كل 

 اليوجد /العملي

 لمقرر المحتوي العلمي لتوزيع أعضاء هيئة التدريس على 

Date  Weeks  Lecturer Content  

2/3/2020 1st week Dr. Magda Abd El Aziz Unit One:  Exploring transcultural 

communication 

• Introduction to transcultural communication 

in health care 

• Transcultural  communication building 

blocks: Beliefs, behaviors and 

communication 

9/3/2020 2nd 

week 

Dr. Magda Abd El Aziz Unit One:  Exploring transcultural 

communication 

• Transcultural  communication within the 

health care subculture 

• Barriers to transcultural communication 

16/3/2020 3rd week Prof. Dr. Fawzia Abu 

Saad 

Unit Two: Developing Transcultural 

communication skills 

• Exploring Transcultural  communication as a 

participant observer  

 4th week   Quizz one 

23/3/2020 5th 

Week  

Prof. Dr. Fawzia Abu 

Saad 

Unit Two: Developing Transcultural 

communication skills 

• Using basic Transcultural  communication 

techniques 

• Overcoming Transcultural  communication 

barriers 

30/3/2020 6th 

Week 

Dr. Magda Abd El Aziz Unit three: Using transcultural communication 

to elect assessment data  

• Framework of cultural assessment (Giger 

and Davidhizar’s Transcultural  

 Assessment Model) communication, space, 
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social organization,time, environmental 

control and biological variation  

6/4/2020 7th week Dr. Magda Abd El Aziz Unit three: Using transcultural communication 

to elect assessment data  

• Framework of cultural assessment (Giger 

and Davidhizar’s Transcultural  

 Assessment Model) communication, space, 

social organization,time,  environmental 

control and biological variation 

 8th week  Quizz Two 

27/4/2020 9th week Dr. Magda Abd El Aziz Unit four: Using Transcultural communication to 

plan and implement care in  

pediatric nursing 

• Using Transcultural communications to plan 

care. explain and instruct the  parents 

 عيد شم النسيم 20/4/2020

4/5/2020 10th week Dr. Magda Abd El 

Aziz 

Unit four: Using Transcultural communication to 

plan and implement care in  

pediatric nursing 

• Using Transcultural communications to plan 

care. explain and instruct the  parents 

11/5/2020 11th week Dr. Magda Abd El 

Aziz 

Unit four: Using Transcultural communication to 

plan and implement care in  

pediatric nursing 

• Using Transcultural communications to plan 

care. explain and instruct the  parents 

18/5/2020 12th week Prof. Dr. Fawzia Abu 

Saad 

Unit four: Using Transcultural communication to 

plan and implement care in  

pediatric nursing 

• Using transcultural communication to assist 

people responding to pain, grief,  

dying and death 

18/5/2020 13th week Prof. Dr. Fawzia Abu 

Saad 

Unit four: Using Transcultural communication to 

plan and implement care in  

pediatric nursing 

• Using transcultural communication to assist 

people responding to pain, grief,  

dying and death 

25/5/2020 Eid Mubarak 

1. Final written exams 1/6/2020 
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Description of Assignment 

For  

Communication Skills and Transcultural in pediatric Nursing 
 

(2nd   Term 2019-2020)  

❖ Title of assignment 

 Application of  communications skills to plan care  in pediatric field / Educational 

Unit 

❖ Total score: 10  marks 

 والتطبيق خطوات االعداد ❖

 كل طالب يختار/يحدد مشكله تمريضيه شائعه بين االطفال   .1

 . من االطفال التي يشملها موضوع خطة تطبيق مهارة التواصل تحديد الفئه العمريه .2

 )الفريق الصحي، االمهات، الطالب، .....(  خطةتحديد الفئه المستهدفه لتطبيق ال .3

 تحديد المكان المناسب لتطبيق خطة مهارة  التواصل.  .4

 عن الموضوع محل االختيار قوم الطالب باعداد خطة ي .5

 علي ان يكون مكتمل االركان من حيث:

 صياغه االهداف التعليميه  •
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 تحضير المحتوي العلمي   •

 توي العلمي االستعانه بالمراجع الحديثه في اعداد المح •

 ة التعليمي  لمي والفئه المستهدفه من الخطةتحديد استراتيجيه التدريس المناسبه للمحتوي الع •

 ة التعليميشاركه الفعاله في تطبيق الخطة تحديد دور المتدرب/المتعلم للم  •

 تحديد وسائل التعلم المناسبه للفئه المستهدفه والمتاح للطالب  •

 تحديد طرق تقييم المتدرب/المتعلم   •

الخطة  يقوم اعضاء هيئه التدريس مسؤلي التدريس بمتابعه الطالب اثناء فتره االعداد ومراجعه  .6

   .وتنفيذها التعليمية

 لتقييم البرنامج التعليمي واداء الطالب    Rubricاعداد  .7

 تطبيق البرنامج التعليمي علي الفئه المستهدفه  .8

 الطالب تقويم اداء  .9

 

Evaluation System for 

 Communication Skills and Transcultural in pediatric Nursing Course 

Distribution of Marks 

 (2nd   Term 2019-2020)  
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  مهارات التواصل عبر الثقافات   الطالب المسجلون لمقرر

 2019/2020للعام الجامعي - فصل دراسي ثاني
 

A. Semester work /ongoing 

assessment 

Date  Score  

1. Quiz 1 4th week (10%) 5 marks 

2. Quiz 2 8th week (%10) 5 marks 

3. Assignment 2nd to 12th week (20%)  10 marks           

Total  Semester work - (40%) 20 marks 

B. Final written examination  16th week (60%) 30  marks 

Total  - 50  marks 
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 رقم التليفون  اسم الطالب  م

 01012033344 محمود محمد عبد الباسط   .1

 01284163237 والء عاطف   .2
01003560592 

 

 
 

 منسق المقرر  

   ماجده عبد العزيزأ.م.د/  

 رئيس القسم                                                       

 أ.د/ فوزية السيد ابو سعد                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


