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 ٔصف انثشَايح األكادًٚٙ        

 
نامج ومخرجات التعلم المتوقعة   ألهم خصائص البر

ً
 مقتضيا

ً
نامج األكاديمي هذا  ايجازا يوفر وصف البر

 
ً
هنا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه من الطالب تحقيقها مبر

نامج  وصف لكل مقرر ضمن البر
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 جامعة تكريت /كلية الطب  المؤسسة التعليمية .1

 النسائية والتوليدفرع طب  القسم العلمي / المركز  .2

نامج األكاديمي او  .3 اسم البر
ي 
 المهن 

 الخامسة, السادسة)(الرابعة, المنهاج التكاملي للمراحل 

 M.B.Ch.B اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ٔحذج ًَطٛح

 Iraqi National Guideline On Standards for Establishing“ برنامج االعتماد المعتمد   .6

and Accrediting Medical School” 

 ال توجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 7/10/2020 تاري    خ إعداد الوصف  .8

نامج األكاديمي للفرع .9  أهداف البر

 النساءتدريس طلبة الدراسات األولية عل أهم األمراض الشائعة عند  ●

 حث الطلبة عل التعرف عل أهم مشاكل المجتمع الصحية من خالل التدريب الرسيري  ●

 وذوي أمره من خالل تطوير مهارات التواصل لديه النساء الحوامل حث الطلبة عل كيفية التعامل مع  ●

 واستنباط العالمات الرسيرية لديهالنساء الحوامل تدريب الطلبة عل كيفية فحص  ●

ي منها  ●
ي يعان 

ي والصحي , قادر عل التعامل مع المشاكل الصحية الشائعة الن  ي تخري    ج طالب عل مستوى من الوعي الطنر
 النساء ف 

 المجتمع من حيث التشخيص والعالج

ي الفرع  ●
ة الدراسات العليا ف   تطوير مسبر

ي مجال طب  ●
 النساءالتوجه نحو االختصاصات الدقيقة ف 

 

 

نامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11  مخرجات البر
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 االهداف المعرفية   -1
     ٔالشتاءِ ٔيغ انضيالء فٙ انًُٓح انًؼشفح انكايهح تًٓاساخ االذصال يغ انًشٚض  -1أ
 وطرق التعامل معها انًؼشفح تثشايح انشػاٚح انصحٛح االٔنٛح ٔانرذاتٛش انٕلائٛح -2أ
 الرسيرية انًؼشفح تاألسانٛة انؼهًٛح انحذٚثح فٙ اخشاء انثحٕز انطثٛح -3أ
 انًؼشفح انكايهح تانسهٕن انًُٓٙ ٔاالخاللٛاخ انطثٛح -4أ
 واساليب التعامل معها  بالنساء بالمشاكل الصحية الخاصة المعرفة  -5أ
  

نامج  –ب   األهداف المهاراتية الخاصة بالبر
   تانُساء.ذسدٛم ذاسٚخ انحانح انًشضٛح انخاصح  - 1ب 
  انُسائٛح ٔانرٕنٛذاخشاء انفحص انسشٚش٘ ألخٓضج اندسى فٙ سدْح  - 2ب 
ية والشعاعية واالجراءات المطلوبةاكتساب المعارف االساسية الخاصة  - 3ب   بالفحوصات المختبر

 للحصول عل العينات الالزمة 
ونية فيما   -4ب  اكتساب المهارات التقنية باستخدام الحاسوب وجمع وتفسبر المعلومة االلكب 

 يتعلق
 برعاية المرض  وتعزيز الصحة والبحث العلمي والتعليم     

 
 طرائق التعليم والتعلم      

1.Large group teaching 
2.Small group teaching 
3.Team_based learning 
4.Clinical sessions 
5.Integrated learning activities 
6.Skill lab sessions 
7. Audio-visual lab 

 
 
 

 طرائق التقييم      

1.Formative assessment 
2.Progress assessment 
3.End_module Exam 
4.Final Summative Exam (Theory and practical or clinical) 

 
 
 



 

 
 3انصفحح 

 
  

 

 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج
 من خالل تطوير مهارات التواصل لديهالنساء الحوامل حث الطلبة عل كيفية التعامل مع   -1ج         

 التشجيع عل العمل الجماعي  -2ج
ي التعامل مع المرض   -3ج

 
 بعيدا عن الدين والعرق والطائفة والقوميةالمساواة ف

يحة  -4ج     النساءالمراعاة النفسية لرسر

 طرائق التعليم والتعلم     

1.Small group teaching 
2.Practical and clinical sessions 
3. lectures 
4. seminars and skill lab  
5. symposiums 

 طرائق التقييم    

 
Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

 
 

 

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

 .)  الشخصي
 قوانير  مهنة الطب -1د
يحة  -2د  النساءالقوانير  الخاصة برسر
 المهارات الحاسوبية -3د

  

 طرائق التعليم والتعلم          

1. Large group teaching 
2. Practical sessions 
3.Small group teaching 

 
 
 
 

 طرائق التقييم          
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1.Formative assessment 
2.Progress test 
3.End_module Exam 
4.Final Summative Exam (theory and practical 

 
 
نامج  .11  بنية البر

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 Obg0440 GIT and GUS 20 30 الرابعة

 Obg- 0441 RS and CVS 20 30 

 Obg- 0442 CNS 20 30 

 Obg- 0540 problems in الخامس
women health 

45 72 

 Obg- 0640 Clinical sessions - 300 السادس
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 يٍ خالل يراتؼح انرطٕساخ انؼانًٛح ٔانًصادس انحذٚثح
 
 
 
 
 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

 قبول مركزي
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نامج .14  أهم مصادر المعلومات عن البر

ات النظرية -1  المحاض 
 التدريب الرسيري -2
 الزيارات الميدانية -3
نيت -4  الحاسبات واالنب 
ات السمعية والبرصية -5  مختبر
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓح

 يٍ انثشَايح انخاضؼح نهرمٛٛى ٚشخٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشخاخ انرؼهى انفشدٚح

 يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايح 

 أساسٙ اسى انًمشس سيض انًمشس انًسرٕٖ/ انسُح 
 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاصح تانثشَايح 
األْذاف انٕخذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 
انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

األخشٖ انًٓاساخ ) انًُمٕنح

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 (ٔانرطٕس انشخصٙ

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 
 

 انشاتؼح

  Obg0440 GIT and GUS ٙاساس X    X X   X        

Obg0441 RS and CVS ٙاساس X    X X   X        
Obg0442 CNS ٙاساس X    X X   X        

 Obg0540 Infectious انخايسح
diseases  and 
neonatal 
problems 

        X X   X X   X اساسٙ

Obg0541 Anemia's, 
endocrine and 
genetic    

        X X   X X   X اساسٙ
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    X X X X     X     اساسٙ Obg0640 systems انسادسح
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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

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.

 

 

 كهٛح انطة/خايؼح ذكشٚد انًؤسسح انرؼهًٛٛح .0

 انُسائٛح ٔانرٕنٛذفشع طة     انًشكض/ انؼهًٙ  انمسى  .2

 Obg-4 سيض انًمشس/ اسى  .3

 يحاضشاخ ٔذذسٚة سشٚش٘ ٔصٚاساخ يٛذاَٛح أشكال انحضٕس انًراحح .4

 يمشس سُٕ٘ انسُح/ انفصم  .5

 567 (انكهٙ)ػذد انساػاخ انذساسٛح  .6

 7/10/2020 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 النساءاألولية عل أهم األمراض الشائعة عند تدريس طلبة الدراسات  ●

 حث الطلبة عل التعرف عل أهم مشاكل المجتمع الصحية من خالل التدريب الرسيري  ●

 من خالل تطوير مهارات التواصل لديه النساء الحوامل حث الطلبة عل كيفية التعامل مع  ●

 المات الرسيرية لديهواستنباط العالنساء الحوامل تدريب الطلبة عل كيفية فحص  ●

ي منها  ●
ي يعان 

ي والصحي , قادر عل التعامل مع المشاكل الصحية الشائعة الن  ي تخري    ج طالب عل مستوى من الوعي الطنر
 النساء ف 
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 المجتمع من حيث التشخيص والعالج

ي الفرع  ●
 
ة الدراسات العليا ف  تطوير مسبر

ي مجال طب  ●
 
 النسائيةالتوجه نحو االختصاصات الدقيقة ف

 

 
 

 

 يخشخاخ انًمشس ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .01

 األْذاف انًؼشفٛح   -أ
     انًؼشفح انكايهح تًٓاساخ االذصال يغ انًشٚض ٔالشتاءِ ٔيغ انضيالء فٙ انًُٓح  -  1أ
 وطرق التعامل معها انًؼشفح تثشايح انشػاٚح انصحٛح االٔنٛح ٔانرذاتٛش انٕلائٛح -2أ
 الرسيرية تاألسانٛة انؼهًٛح انحذٚثح فٙ اخشاء انثحٕز انطثٛحانًؼشفح  -3أ
 انًؼشفح انكايهح تانسهٕن انًُٓٙ ٔاالخاللٛاخ انطثٛح -4أ
 واساليب التعامل معها  ب  النسائية المعرفة بالمشاكل الصحية الخاصة  -5أ

 
    
    

 . األْذاف انًٓاساذٛح انخاصح تانًمشس  -ب 
   تانُساءانحانح انًشضٛح انخاصح ذسدٛم ذاسٚخ  - 1ب   

  انُسائٛح ٔانرٕنٛذاخشاء انفحص انسشٚش٘ ألخٓضج اندسى فٙ سدْح  - 2ب 
 اكرساب انًؼاسف االساسٛح انخاصح تانفحٕصاخ انًخرثشٚح ٔانشؼاػٛح ٔاالخشاءاخ انًطهٕتح - 3ب 

 نهحصٕل ػهٗ انؼُٛاخ انالصيح 
 انحاسٕب ٔخًغ ٔذفسٛش انًؼهٕيح االنكرشَٔٛح فًٛا ٚرؼهكاكرساب انًٓاساخ انرمُٛح تاسرخذاو   -4ب 

 تشػاٚح انًشضٗ ٔذؼضٚض انصحح ٔانثحس انؼهًٙ ٔانرؼهٛى          
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

1.Large group teaching 
2.Small group teaching 
3.Team_based learning 
4.Clinical sessions 
5.Practical sessions 
6.Integrated learning activities 
7.Skill lab sessions 
8. Audio-visual lab 
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 طشائك انرمٛٛى      

1.Formative assessment 
2.Progress assessment 
3.End_module Exam 
4.Final Summative Exam (Theory and practical or clinical 
 

 
 
 
 األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ج
 ٔ يٍ خالل ذطٕٚش يٓاساخ انرٕاصم نذّٚالنساء الحوامل حس انطهثح ػهٗ كٛفٛح انرؼايم يغ   -1ج
 انرشدٛغ ػهٗ انؼًم اندًاػٙ -2ج
 انًسأاج فٙ انرؼايم يغ انًشضٗ تؼٛذا ػٍ انذٍٚ ٔانؼشق ٔانطائفح ٔانمٕيٛح -3ج
 انُساءانًشاػاج انُفسٛح نششٚحح  -4ج

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

1.Small group teaching 
2.Practical and clinical sessions 
3. lectures 
4. seminars and skill lab  
5. symposiums 

 
 
 طشائك انرمٛٛى    

 
Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

     OBJECTIVE STRUCTURED LONG EXAMINATION RECORD  (OSLER) 

 
 

 (.انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ ) انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح  انًٓاساخ -د 
 لإٌَ يُٓح انطة-1د
 انُساءانمٕاٍَٛ انخاصح تششٚحح -2د
 انًٓاساخ انحاسٕتٛح -3د

     
 

 تُٛح انًمشس .00
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يخشخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
أٔ / اسى انٕحذج 

 انًٕضٕع
 طشٚمح انرمٛٛى انرؼهٛىطشٚمح 

اسثٕع  33

خالل انسُح 

 انذساسٛح

ذخشٚح طثٛة لادس  30

ػهٗ حم يشاكم 

ٔذطٕٚش انُسائٛح 

 انمذساخ انزُْٛح نهطهثح

يحاضشاخ  انُسائٛحطة 

ٔذذسٚة 

سشٚش٘ 

ٔصٚاساخ 

يٛذاَٛح 

 َٔذٔاخ

ايرحاَاخ 

َظشٚح 

ٔايرحاَاخ 

 سشٚشٚح

      
      
      
      
      
      

 

 انثُٛح انرحرٛح  .02

 Wiley blackwell, Dewhursts Textbook of ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1
Obstetrics & gynaecology 

Kenny L, Bickerstaff H, editors Gynaecology 
by Ten Teachers CRC Press 2017 May 

Wiley blackwell, Dewhursts Textbook of 
Obstetrics & gynaecology 

Kenny LC, Myers JE.  OBstetrics by Ten 
Teachers CRC Press 2017 May 8. 

 Wiley blackwell, Dewhursts Textbook of (  انًصادس)ـ انًشاخغ انشئٛسٛح 2
Obstetrics & gynaecology 

Kenny L, Bickerstaff H, editors Gynaecology by 
Ten Teachers CRC Press 2017 May 

Wiley blackwell, Dewhursts Textbook of 
Obstetrics & gynaecology 

Kenny LC, Myers JE.  OBstetrics by Ten 
Teachers CRC Press 2017 May 8. 

اـ انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا                 

 ,....  (انرماسٚش , انًدالخ انؼهًٛح ) 
American Journal of gynecology and 
obstetrics 
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يٕالغ االَرشَٛد , ب ـ انًشاخغ االنكرشَٔٛح

.... 
Medscape, gynecology on call. 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .03

انؼًم ػهٗ ذطٕٚش  انًُاْح انسُٕٚح ٔاسرحذاز دساساخ ػهٛا نالخرصاصاخ انذلٛمح ٔاالْرًاو تاندٕاَة   

 انُساءانُفسٛح ٔايشاضٓا ػُذ 
 
 
 
 

 


