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 الطب جامعة ديالى /كلية المؤسسة التعليمية .1

 القسم العلمي    القسم العلمي  / المركز .2

 نسائية وتوليد اسم / رمز المقرر .3

 دوام كامل أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة عملي( 60ساعة نظري,  60ساعة) 120توليد  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 4/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  تخريج طلبة قادرين على فهم التغيرات الفسلجية المختلفة التي تحدث للمرأة ألحامل اثناء الحمل واألمراض التي تصيبها

وتشخيصها وكيفية عالجها عن طريق اخذ التاريخ المرضي والفحص السريري الصحيح والتحاليل المختبرية الحديثة 

 فل.للوصول الى العالج والمحافظة على حياة االم والط
  فهم اجلهاز التناسلي األنثوي واألمراض اليت تصيبه وكيفية التعامل معها وكذلك التغريات الفسلجية اليت حتدث يف جسم االنثى

 يف املراحل العمرية املختلفة وكيفية التعامل معها.

 للصاحل العام. جعل الطالب قادر على حل املشاكل والتعامل معها والتواصل بشكل فاعل مع املرضى والعمل خدمة 

  تنمية القدرات واملواهب ودفع الطالب اىل التميز واالبداع من خالل البحث العلمي وتقوية روح التعاون بينهم والعمل خلدمة
 املرضى والوطن لالرتقاء ابلعلم اىل اعلى املستوايت.

 .تعزيز اكتساب معرفة صحة املرأة من خالل متابعة البحوث املبتكرة والقيمة 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.



 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   -أ

تمكين الطلبة على المعرفة والفهم على كيفية اخذ التاريخ المرضي والفحص السريري للنساء الحوامل وغير  -1أ

 الحوامل.

 الى المراحل المختلفة للنضج. ان يتعرف الطالب على مراحل تطور االنسان من تلقيح البويضة بالحيمن -2أ

  التي تحدث في جسم المرأة الحامل ألستقبال الطفل وتغذيته. ن يفهم الطالب التغيرات الفسيولوجيةا -3أ

 ان يفهم الطالب مراحل نضج المرأة والتغيرات التي تحدث في جسدها بما يؤهلها ان تكون ام في المستقبل.-4أ

التي تصيب الجهاز التناسلي قبل وبعد الحمل وكيفية تشخيصها واع االمراض ان يميز الطالب بين مختلف ان  -5أ

 وعالجها وكذلك ان يفهم العمليات الجراحية المختلفة التي تستخدم لعالج مختلف االمراض النسائية.

  ان يفهم الطالب دور المراكز الصحية والمستشفيات في رعاية الحوامل ومتابعة الحمل الى الوالدة.  -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 بالدرس والتدريب السريري.مهارات ادائية عن طريق اشراك الطالب  – 1ب

 مهارات اجتماعية عن طريق تعليم الطالب كيفية التواصل مع زمالئه ومع المرضى من خالل فتح باب النقاش. – 2ب

مواجهة المرضى في المستشفى اثناء التدريب السريري بأشراف تطبيق ما تعلموه من الدرس بشكل عملي عند  – 3ب

 الكادر االكاديمي.

    تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بتشخيص االمراض ومعالجتها. -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات . .1
 student centerالتعليم بطريقة المنهاج التكاملي اي ان يكون الطالب هو االساس في التعلم  .2
 ورش العمل . .3
 تكثيف التدريب السريري ليشمل جميع المراحل وليس المراحل النهائية فقط. .4
 التعلم االلكتروني والتعلم التجريبي )اي االعتماد على التجارب( وتطبيق التعليم. .5

 تقييم طرائق ال     

 امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات تتطلب مهارات عالية. .1
االمتحانات العملية المتنوعة التي تشمل عدة اجزاء) تاريخ المريض, الفحص السريري, اختبار المهارات وافحص  .2

 .على منيكانات خاصة(
  Quizاالختبار المفاجئ  .3

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطالب من التفكير والتحليل بالمواضيع المتعلقة بعلم النسائية والتوليد. -1ج

 ان يشارك الطالب في التدريب السريري واداء الواجبات المنزلية والتقارير المكلف بها. -2ج

 فسه.على نان يتشوق الطالب الى البحث العلمي وتنفيذه بأمانة واخالص والوصول الى النتائج باالعتماد  -3ج

 ان يطور الطالب عالقاته مع زمالئة ومع المرضى بحيث يتصرف دائما بأمانه وأخالص في جميع معامالته. -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 تزويد الطالب باالساسيات عن المواضيع االضافية من مصادر مختلفة باالضافة الى الكتب المنهجية. .1
 واالشراف على البحث العلمي ومتابعته.االشراف على التدريب السريري للطلبة  .2
 زيارة المراكز الصحية والمؤسسات الطبية واالطالع على اخر المستجدات والتطورات الحاصلة. .3

 طرائق التقييم    



 

 البنية التحتية  .12

  Ten teacher obstetrics الكتب املنهجية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Ten teacher gynecology 

 Williams obstetrics, Williams gynecology, Duherts of ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
obstetrics and gynecology   

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
RCOG guidelines, ACOG guidelines, NICE guidelines  

جع االلكترونية, مواقع ب ـ المرا

 االنترنيت...
 اعتماد املواقع االلكرتونية للجامعات العاملية املوصى هبا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

لدى الكلية خطة اعتماد المنهاج التكاملي لتطبيقه في المراحل المختلفة ابتداء من المرحلة االولى التي طبقت في العام الماضي   

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التعبير عن االفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة على  -1د

 العمل بثقة ضمن المجموعة. -2د

 وضع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ وحل المشاكل.  -3د

     وتحديد الفرص ووضع االفكار والحلول. الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعة  60 اسبوع 30

 60نظري, 

 ساعة عملي

فهم فسيولوجية الحمل 

والوالدة واالمراض التي 

 تصيب الحوامل

امتحانات يومية/  استقرائي توليد

 وفصلية

ساعة  60 اسبوع 30

 نظري
فهم الجهاز التناسلي 

واالمراض التي  لالنثى

تصيبه والتغيرات التي 

 تحدث

امتحانات يومية/  استقرائي نسائية

 وفصلية

      
      
      
      
      



ادخال التدريب السريري الى كافة المراحل ليتمكن الطالب من لتواصل مع المرضى وانتهاء بالمرحلة السادسة وكذلك يتضمن 

 وتعلم المهارات السريرية بشكل افضل.

 

 

 

 
 

 


