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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية الحله الجامعةكل المؤسسة التعليمية .1
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 نسائية /302 اسم / رمز المقرر .3

 تمريض نسائية وصحة الوليد عملي ونظري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 hrs weekly 11 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021\2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .داف وفلسفة تمريض النسائية وصحة الوليد اه . التعرف على1

 .تركيب العائلة ودورها وووظيفتها في التربيةوصف  -2

 للجهاز التناسلي الذكري واالنثوي تشريحيا ووظيفيا . شرح 3

 .مراحل الدورة الشهرية وكيفية حدوثا وحدوث الحمل ومراحله  . مناقشة4

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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وتشخيص الحمل وكيفية  ن نمو داخل رحم االماهم التطورات التي تحدث للطفل م تحديد . 5

 .التاقلم معه وبعض االضطرابات التي تحدث في الحمل وكيفية تقديم العناية التمريضيه خاللها

كيفية تشخيص الحمل والوالدة وشرح عملية الوالدة وادوارها والعناية التمريضية خاللها . 6

 .اعفاتهموماهي بعض االمراض المصاحبة للحمل والوالدة ومض

 في الحمل والوالدة وكيفية العناية بالطفل حديث الوالدة . التعرف على دور الممرضة 7

الخاصة في بعض االجراءات التمريضية وقياس نبض الجنين  فنية ممارسة المهارات ال -8

 .والتقلصات الرحمية  وكيفية تقديم االستشارات التمريضية والنصائح للمراة  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

  األهداف المعرفية  -أ

 االستفادة في تقديم الرعاية التمريضية للعميل.

إدراك عملية التمريض كإطار عمل لتوفير الرعاية التمريضية للعميل مع تعديالت مختارة في • 

 أنماط الصحة الوظيفية.

دخل التمريضي المتعلقة بتوفير الرعاية التعرف على المبدأ الكامن وراء جميع إجراءات الت• 

 للعميل في رعاية التمريض للبالغين

 -   

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تطبيق منهج منظم لتحليل مشاكل المرضى

 استخدام نهج منظم في تقييم الحالة الصحية للعميل• 

 لمختلفة.أداء مهارات التمريض األساسية المتعلقة بظروف العميل ا• 

 توفير بيئة عالجية آمنة لرعاية العمالء.• 

 االستفادة من مبادئ العقم الطبي / الجراحي واالحتياطات الشاملة في رعاية العمالء• 

-     

 طرائق التعليم والتعلم      

 . استراتيجيات التدريس / التعلم:10
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لعب األدوار ، التدريب الذاتي  محاضرة ، مجموعات صغيرة ، التعلم القائم على الحالة ، شرح

استخدام الزيارة الميدانية,استخدام الدمى واالدوات المتوفرة في المختبر, والتدريب السريري.

 استخدام بعض المخططات لتقييم سير الوالدة

 

 طرائق التقييم      

 %10نظري امتحان -1

 %10امتحان نظري  -2

 % 5كوز -3

 % 10سمنار-4

 %10تقرير -5

 %15تقييم عملي  -6

 %10نهائي عملي  -7

 %10امتحان بالمختبر  -8

 %20امتحان نظري نهائي -9

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

العناية قبل وبعد   ساعة24 االول

 الحمل والوالدة

محاضرة  نسائية

ولعب ادوار 

واستخدام 

المجسمات 

وعرض 

 فيديو

امتحان 

عملي 

 ونظري

التعرف على  ساعة 24 الثاني 

مراحل الوالدة 

 واحداثها

عرض  توليد

فيديو 

وتمثيل على 

 مجسم

اسئلة 

 واجوبه

االطالع على كيفية  ساعة 12 الثالث

 تقديم العناية في

حاالت النزف 

 والوالدة

محاضرة  طواريء

 وفديو

تطبيق على 

 مجسم

عرض  المراكز الصحية تنظيم االسرة ساعة 12 الرابع

انواع 

اساليب 

 تحديد النسل

اسئلة 

 واجوبة

استخدام  المختبر وحدة العناية بالوليد ساعات 6 الخامس

الدمى 

وعرض 

 فيديو

اسئلة 

 واجوبة
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  –Maternal Olds, S., et.al, 

Newborn Nursing & Women’s 

ed., New  
th

, 7Health Care

Jersey, Pearson Education 

Inc., 2004. 

  –Maternal Olds, S., et.al, 

ed.,  
th

, 6Newborn Nursing

New Jersey, Prentice Hall 

      

      



  
 6الصفحة 

 
  

Inc., 2000. 

. 

 ,Helen H: Fundamental of Nursing - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
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Williams & Wilkins, 2003. 
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New York, McGraw Hill 
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