
  



  
 1الصفحة 

 
  

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

 

   كلية طب كركوك المؤسسة التعليمية  .1

 ( Medical educationالوحدة الطبية التثقيفية )  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 بي المستمر ووحدة البحوث التعليم الط

 ةبكالوريوس طب وجراحه عام اسم الشهادة النهائية  .4

   :سي الدرا ماظالن .5
 وي /مقررات /أخرى  سن

 سنوي 

اليونسكو  المعتمد   برنامج االعتماد  .6 الجامعات   -منظمة  التخصصي)اتحاد  البرامج  اعتماد  معايير 

 العربي( 

  زيارات متبادلة مع جامعات اخرى المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

  /  أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

 المهام الصحيحة للمجتمع في كركوك  أداءقادرين على  ماهرين ءأطباتخرج  -1
 

 الدراسات العليا  إلكمال  وأوسعتوفير فرص اكبر  -2

 عقد المؤتمرات والندوات لتوعية المجتمع من المخاطر الصحية ووقايته منها .  -3

ا كل مع وتوجيهه مجتدراسات وبحوث نظرية وعملية حول مجمل النواحي الطبية بما تفيد ال إجراء -4

 شاكل الصحية الموجودة في المجتمع . الم
 تقديم االستشارات الصحية والطبية للمجتمع.  -5

ضات وفحص المرضى مع استعمال االجهزة  ان يكون الطالب قادرا على اخذ التاريخ المرضي للمري  -6

 CTGرة مثل المتوف
 والخدج حضور صاالت الوالدة والعمليات والردهات  -7
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 الطبية ة اجراء الفحوصات ضية وكيفية الحاالت المرطة لمعالج ع خام بوضالقي -8

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

 الفرع  أوللقسم  المعرفية  األهداف -أ
  المهام الصحية للمجتمع. أداءماهرين قادرين على  أطباء  تخرج  -1أ

 .تمعرات الصحية والطبية للمجتشااالس تقديم-2أ

 الدراسات العلمية. إلكمال وأوسعتوفير فرص اكبر  -3أ
 معرفة كيفية التعامل مع الحاالت الحرجة -4أ
 ت معرفة اساسيات فحص المريضا -5أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 المباشر والدقيق على العمل الطبي السريري. اإلشرافالتأكد من – 1ب 

 السريرية. باإلمراض  ية األساسربط العلوم  – 2ب 

 الفحوصات المختبرية.  يات أولفهم   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 محاضرات وسمينارات نظرية  -1

 وسريريه  مختبريهتدريبات  -2

 مشاهدة الحاالت المرضية في الردهات وصالة الوالدة والخدج والعمليات  -3

 
 طرائق التقييم       

 ية ريراالمتحانات النظرية والس إجراء -1
 تقديم بحوث علمية  -2

 

واساتذته  لزمالئه درجات على معاملة الطالب  مالحظة اداء الطالب في الكلية والمستشفى ووضع

 والمرضى 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تمييز غير عادل للمريض  أيرفض  -1ج         

 

 الجهات المختصة عند وجود مشاكل تؤثر على سالمة المريض  إخبار -2ج

 

 اخذ الحيطة والحذر من صرف العالج -3ج

 

 التعامل مع المريض بصدق -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 طرائق التقييم     
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 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 اءاتهم وطلب المساعدة عند الحاجة . وكفالتشخيص والعمل ضمن حدود قدراتهم -1د 

 مرضىق الوحقواحترام قرارات -2د 

 تنمية مهارات التواصل -3د 

 بية التفاعل والمشاركة االيجا-4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 وأخالقيات ممارسة الطب   Communicationوضع محاضرات حول المستمر 

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
  وأساتذتهالطالب في الكلية والمستشفى ووضع درجات على معاملة الطالب لزمالئه  اءد أة مالحظ -1

 والمرضى 
 

 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق الدراسية   المرحلة

 عملي     نظري      

 ة ساع  obstetric 60التوليد   الرابع
 ة ساع 90

 ساعة  60 ساعة  Gynaecology  60نسائية    الخامس

  ة ساع240 نسائية وتوليد   السادس
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 للتطور الشخصي التخطيط  .12

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

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

2011

2018
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 ج نامبرالخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي نسائية وتوليد  ن.و نسائية وتوليد 
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 موذج وصف المقررن

 

وصف المقرر 

 

 

 كوك كلية الطب جامعة كر المؤسسة التعليمية  .1

 النسائية والتوليد     / المركز علمي القسم ال .2

 توليد النسائية وال اسم / رمز المقرر  .3

عات الدراسية والتعليم المحاضرات النظرية في القاحضور ور المتاحة لحضأشكال ا .4

/   منصات االلكترونية خالل جائحة كوروناالااللكتروني من خالل 

 مع مجاميع العمليحضور 
 الفصل الفصل / السنة  .5

ساعه  240السادس) –ساعه( 120الخامس ) -ساعه( 150الرابع ) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 عملي(  
  هذا الوصف  ريخ إعداد تا .7

 أهداف المقرر .8

 

 

 
 
 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 لتعليم والتعلم والتقييم وطرائق ا رمقرت الامخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 و دقيقة عن الحاالت السريرية قيام باخذ قصة سريرية شاملة ال -1أ

 تخريج اطباء ماهرين قادرين على اداء  المهام الصحية في صاالت الوالدة وردهات النساءية  -2أ

 

 تقديم االستشارات الطبية والصحية للمجتمع -2أ

 ير فرص اكبر واوسع الكمال الدراسات العلياتوف -3أ

 يات الحيوية الخاصة بالمرضى تحليل الفعال-4أ

 

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التاكد من االشراف المباشر والدقيق على تدريب الطلبة في صاالت الوالده والردهات النساءيه ب-1

 اسيه بالعلوم السريريه وم االسربط العل – 2ب 

 فهم اوليات الفحوصات المختبريه        - 3ب 

 

 
     
 م والتعلم  طرائق التعلي     

 

 

 محاضرات وسمنارات نظرية مع تدريبات سريريه 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 اجراء االمتحانات النظرية والسريرية 

 المجتمع ئعة في تقديم بحوث علميه متعلقه بالحاالت النسائية الشا 
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 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 .الشخصي(خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور األ )المهارات والمنقولة  المهارات العامة-د  ج

 التشخيص والعمل ضمن حدود قدراتهم وكفائتهم وطلب المساعده عند الحاجه   -1د 

 احترام قرارات وحقوق االنسان -2د 

 

     

 بين المرضى تمييز   اي حالةرفض  -3ج

 التصرف مع المريض باسلوب الئق  -4ج

ى االلتزام باالجراءات الوقائية خالل فترة جائحة كورونا من ارتداء الكمامات ولبس  التاكيد عل -5ج

ن االصابة  ة مماية انفسهم وحماية المريضات الراقدات في ردهات النسائية والوالد يم لحقوالتع وف الكف

اخل الكلية والمستشفى وتقسيمهم الى مجاميع صغيرة والتاكيد على  ومنع التجمعات د  ابفايروس كورون

 الكلية واجراء مسحة  بليغبتاالصابة بالفايروس الطلبة الذين لديهم اعراض 

   -6ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 هاستخدام المحاضرات النظرية مع وسائل ايضاح مكثفة لغرض فهم الماد . 1
( لعرض    zoom, free conference call, google classroomرامج االلكترونية ) خدام الباست  .2

كيفية اجراء مرضي اخذ التاريخ ال الصور التعليمية لتعليم الطالب كيفيةالمحاضرات النظرية واستخدام 

   مين في االسبوع (وتطبيقها عمليا ايام الدوام الحضوري ) يو  كترونيخالل ايام التعليم االلالفحص السريري 

 طرائق التقييم     

 

   امتحانات نظرية وسريرية

 

 
 علقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. رى المتالمنقولة ) المهارات األخ التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 -1د 

ته مالحظة اداء الطالب في الكلية والمستشفى ووضع درجات على معاملة الطالب لزمالءهواساتذ  -2د 

 والمرضى 

 -3د 

    -4د 



  
 9الصفحة 

 
  

 نية التحتية  الب .12

 Ten teachers (Gynecology and Obstetrics) ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 Dewhurst s textbook of gynecology and صادر(   )المـ المراجع الرئيسية 2
obstetrics, high risk pregnancy, William s text 
of gynecology & obstetrics 

                 بها   ـ الكتب والمراجع التي يوصىا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Dewhurst s textbook of gynecology and 
obstetrics, high risk pregnancy, William s text 
of gynecology & obstetrics 

االنترنيت   ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع

 .... 
 

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  المرحلة

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 لتقييم طريقة ا طريقة التعليم 

 ةالرابع
 نظري  60

 عملي  90
 نظري /عملي  توليد ال التوليد 

االمتحان  

ري  النظ

اليومي  

ونصف السنة  

والنهائي مع  

امتحان نهاية  

ورس الك

 سريري ال

 ةلخامسا
 نظري  60

 عملي  60
 نظري /عملي  نسائية ال النسائية 

االمتحان  

اليومي  

ونصف السنة  

والنهائي مع  

امتحان نهاية  

الكورس 

 السريري 
االمتحان    التوليد والنسائية  التوليد والنسائية  ساعة  240 لسادسةا

النظري  

اليومي  

  والنهائي

)نظري  

مع  ( وسريري

امتحان نهاية  

  الكورس
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 ركيز على التدريب السريري للحاالت الشائعة ومعرفة كيفية التعامل معها الت

 

 


