
 جامعة مصراتة\كلية الطب البشري 

 
 (OAG) النساء والتوليدعلم أمراض  

 
 

 معلومات عامة
 
 

   (OAG) علم أمراض النساء والتوليد  اسم املقرر الدراس ي ورمزه 

 عميد الكلية  منسق البرنامج 

 بكالوريوس طب وجراحة  القسم/ الشعبة التي تقدم البرنامج

 األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج

األنسجة. قسم علم وظائف األعضاء.  قسم علم التشريح. قسم علم  

األحياء  علم  قسم  األدوية.  علم  قسم  الحيوية.  الكيمياء  علم  قسم 

قس  قس  مالدقيقة.  الطفيليات.  قس   م علم  األمراض.  علم    معلم 

طب    معلم طب وجراحة العيون. قس   م أمراض النساء والتوليد. قس

قس واملجتمع.  قس  ماألسرة  والسموم.  الشرعي  األمراض    مالطب 

طب األطفال.    م علوم الجراحة وفروعها. قس  م باطنية وفروعها. قسال

 األشعة والتصوير الطبي.  مقس

 وحدة 206\ساعة 310 الساعات التدريسية للمقرر 

 اللغة اإلنجليزية  اللغة املستخدمة في العملية التعليمية

 السنة الرابعة \م2021-2020 السنة الدراسية/ الفصل الدراس ي 

 رئيس القسم  املقرر منسق 

 اللغة اإلنجليزية  اللغة املستخدمة في العملية التعليمية

 

 عدد الساعات األسبوعية 
 
 

 املجموع  العملي  املناقشة  املحاضرات 

90 30 15 27 

 

 
 أهداف املقرر 
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 توفير املعرفة األساسية املعترف بها لطب النساء والتوليد.  -1

 التاريخ والفحص البدني. تعليم املهارات السريرية مثل أخذ  -2

 لدى النساء واملرأة طيلة فترة الحمل والوالدة.   تعزيز القدرة على إدراك املشاكل الصحية  -3

 مساعدة الطالب على اكتساب مهارات التواصل مع املرض ى.  -4

 

 خمرجات التعلم املستهدفة
 

 املعرفة والفهم  .أ 

 

لدى  في مختلف مراحل العمر    املعترف بها  ساسية أل ا  األكاديمية  الطبية   املفاهيمان يتعرف الطالب على   1-أ

 املرأة. 

 السريرية لألمراض خاصة الشائعة واملهددة منها وتشخيصها وعالجها.  الطالب التظاهرات  أن يصف 2-أ

 األمراض الشائعة لدى النساء واملرأة طيلة فترة الحمل والوالدة.  الطالب على   أن يتعرف 3-أ

 للمرض ى. والقانونية للمهنة بما فيه ضمان الخصوصية والسرية  األخالقية يشرح الطالب املبادئ أن  4-أ

 

 الذهنية   تاملهارا ب.

 

 .النساء والوالدةالعلوم الطبية االساسية مع علم  ربط الطالب عالقة أن ي 1-ب

افقة  لدى املرأة الحامل واالستقصاءات معطيات القصة والفحص السريري الطالب أن يحلل  2-ب  .املر

 األمراض الشائعة لدى النساء واملرأة طيلة فترة الحمل والوالدة.  الطالب أن يميز  3ب_

  .كيفية التعامل مع املرض ى واألهالي والزمالء والجهات الرسمية يقترح الطالب أن 4-ب

 

 العملية واملهنية تاملهارا  .ج

 

 يخزن الطالب مراحل نمو املرأة الطبيعية بما في ذلك مرحلتي الحمل والوالدة. أن  1-ج

الكشف األولي وقراءة نتائج االستقصاءات الطبية املخبرية والشعاعية بشكل   خدم الطالبأن يست 2-ج

 .صحيح

 لدى النساء الحوامل.الشائعة وعلم الوبائيات والترصد الوبائي  يشخص الطالب األمراضأن  3-ج

الحاالت الواجب إحالتها إلى مستوى أعلى من الرعاية مع الحكم على إمكانية يميز الطالب أن  4-ج

 أم الالت
ً
 .صرف ذاتيا
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 العامة واملنقولة  ت املهارا .د

 

 أن يكون الطالب قادرا على التحليل واالستنتاج.  1-د

 .أن يكون الطالب قادر على االتصال والتواصل التحريري والشفوي  2-د

 أن يكون الطالب قادرا على التحليل واالستنتاج.  3د_

 أن يعزز الطالب الثقة بالنفس.  4-د

 
 حمتوى املقرر 

 

 

 الشفرة

 املحاضرة

 

 عدد الساعات 

 
 النسبة املئوية 

 محاضرة 

 
 اجمالي  عملي  مناقشة 

OAG.1               التوليد 

OAG.1.A      3.87 12 10 --  02 مقدمة التوليد% 

OAG.1.B        زرعالحمل واإلخصاب وال  

 )طبيعي وغير طبيعي( 
06  01 05 10 

3.23% 

OAG.1.C        التشخيص والتغيرات

 الفسيولوجية أثناء الحمل 
02  -- 06  08  

2.58% 

OAG.1.D         6.13  19  10 03  06 رعاية ما قبل الوالدة% 

OAG.1.E           فحص ما قبل الوالدة

 لتشوه خلقي 
02  -- 02 04  

1.29% 

OAG.1.F         1.29  04  02 --  02 تشريح% 

OAG.1.G        2.26  07  04  01  02 اإلجهاض% 

OAG.1.H         مضاعفات الوالدة السابقة

 للوالدة 
08  02 10 20 

6.45% 

OAG.1.I         1.94  06  04  01  01 الحمل املتعدد 

OAG.1.J          10.97 34 20 03 11 األمراض الطبية في التوليد 

OAG.1.K          2.26  07  06 --  01 التعددية الكبرى% 

OAG.1.L         6.45  20  08  03  09 حالة جراحية في التوليد% 
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OAG.1.M        7.74  24 10  03 11 العمل% 

OAG.1.N          الحمل املطول و I.O.L 01  -- 04 05 1.61% 

OAG.1.O          3.87  12  06  03  03 طوارئ الوالدة% 

OAG.1.P          1.29  04  02 --  02 الوفيات معدل% 

OAG.1.Q         النفاس الطبيعي وغير

 الطبيعي 
02  01 03 06 

1.94% 

OAG.1. R          1.29 04 02 --  02 حديثي الوالدة% 

OAG.2 طب النساء 

OAG.2.A 1.29 04 02 --  02 مقدمة في أمراض النساء% 

OAG.2.B  0.65 02 01 --  01 سن البلوغ ومشكلته% 

OAG.2.C  5.81 18 06 03  09 الحيض% 

OAG.2.D  1.94 06 03 01  02 العقم% 

OAG.2.E   تنظيم األسرة ووسائل منع

 الحمل 
02  -- 03 05 

1.61% 

OAG.2.F  1.94 06 03 01  02 عنق الرحم% 

OAG.2.G  2.26 07 03 01  03 الرحم% 

OAG.2.H الرحمي   االنتباذ البطاني

 والعضال الغدي 
01  01 02 04 

1.29% 

OAG.2.I  2.58 08 04 02  02 املبايض% 

OAG.2.J  3.23 10 07 01  02 أمراض الجهاز البولي% 

OAG.2.K  1.61 05 03 01  01 إفرازات مهبلية% 

OAG.2.L  1.61 05 02 02  01 مرض الفرج% 

OAG.2.M  2.90 09 05 01  03 عدوى% 

OAG.2.N  2.26 07 03 02  02 واملناظير عمليات النسائية% 

OAG.2.O   العالج اإلشعاعي والعالج

 الكيميائي
02  -- 03 05 

1.61% 

 إجمالي ساعات التدريس / التعلم في 

  )(OAGأمراض النساء والتوليد علم  

 

 
108  

34.84% 

37 

11.94% 

165 

53.22% 

310  

100% 
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 حمتوى املقرر 

 

Syllabus / Course Studies in gynecology and obstetrics for fourth Academic Year of M.B.Ch.B. 

Code Topic / Course Study 

OAG.1              OBSTETRIC 

OAG.1. A     Obstetrical Introduction   

OAG.1.A.1 Obstetrical History 

OAG.1.A.2  Obstetrical Examination 

OAG.1.B Conception, fertilization and implantation (Norm& abnormal) 

OAG.1.B.1 Physiology of fertilization & implantation 

OAG.1.B.2 Embryology 

OAG.1.B.3 Ectopic pregnancy 

OAG.1.B.4 Trophoblastic disease (I&II)    

OAG.1.C     Diagnosis and physiological changes in pregnancy 

OAG.1.D       Antenatal Care 

OAG.1.D.1 Booking visit and follow up 

OAG.1.D.2 Antenatal imaging and assessment of fetus 

OAG.1. D.2.a   Ultrasound 

OAG.1.D.2.b  CTG 

OAG.1.D.3 Antenatal fetal surveillance   

OAG.1.E            Prenatal screening of congenital anomalies 

OAG.1.F        Anatomy 

OAG.1.F.1        Reproductive anatomy & female pelvis 

OAG.1.F.2            Fetal skull 

OAG.1.F.3            Congenital anomalies of female genital tract 

OAG.1.G                     Abortion  

OAG.1.G.1 Early miscarriage 

OAG.1.G.2 Late miscarriage 

OAG.1.H                    Antenatal obstetric complication  

OAG.1.H.1   Vomiting in pregnancy 

OAG.1.H.2 UTI 

OAG.1.H.3 Ante partum hemorrhage 

OAG.1.H.4 Oligo & polyhydraminous 
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OAG.1.H.5 Rh iso immunization 

OAG.1.H.6  IUFD 

OAG.1.I            Multiple gestation  

OAG.1.J Medical disease in obstetric 

OAG.1.J.1  Hypertensive disorder (I&II) in pregnancy 

OAG.1.J.2  Diabetes in pregnancy (I&II) 

OAG.1.J.3  Anemia in pregnancy   

OAG.1.J.4  Cardiac disease in pregnancy    

OAG.1.J.5  Infectious disease in pregnancy   

OAG.1.J.6  Medical disorder in pregnancy    

OAG.1.J.7  Drugs in pregnancy and its effect 

OAG.1. K Grand multiparty  

OAG.1.L Surgical Condition in Obstetric  

OAG.1.L.1    Coagulation disorder and thromboembolic    disease in pregnancy 

OAG.1.L.2    Acute pain in pregnancy (early & late) 

OAG.1.L.3    Shock in obstetrics 

OAG.1.L.4    Pre & post-operative care 

OAG.1.L.5    Operative vaginal delivery (I&II) 

OAG.1.L.6    Caesarean section 

OAG.1.L.7    Blood transfusion and its complication 

OAG.1.M Labor 

OAG.1.M.1                  Mechanism & active management of labor 

OAG.1.M.2 Management of 1st &2nd stage of labor 

OAG.1.M.2.a Pain relief in labor 

OAG.1.M.2.b Partogram 

OAG.1.M.3 Management of 3rd stage of labor 

OAG.1.M.4  Prolonged labor & CPD 

OAG.1.M.5 Mal position & other presentation 

OAG.1.M.6 Breech 

OAG.1.M.7 PROM 

OAG.1.M.8  Preterm labor 

OAG.1.N                         Prolonged pregnancy & I.O.L  

OAG.1.O Obstetric emergency 
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OAG.1.O.1  Uterine rupture 

OAG.1. O.2   Uterine inversion 

OAG.1.O.3 Eclampsia 

OAG.1.O.4 Post-partum Hemorrhage I&II 

OAG.1.P Mortality rate  

OAG.1.P.1 Maternal mortality 

OAG.1.P.2 Prenatal mortality 

OAG.1.Q                     Abnormal puerperium Normal & 

OAG.1.R Neonatology 

OAG.1.R.1  Birth Asphyxia & Resuscitation 

OAG.1.R.2  Neonatal jaundice I&II    

OAG.2 GYNECOLOGY 

OAG.2.A Gynecology introduction 

OAG.2.A.1  History tacking 

OAG.2.A.2 Examination 

OAG.2.B   Puberty and its problems 

OAG.2.C     Menstruation 

OAG.2.C.1   Menstruation & ovulation 

OAG.2. C.2 Abnormal Uterine Bleeding 

OAG.2. C.3 Amenorrhea I&II 

OAG.2.C.4  Dysmenorrhoea & Dyspareunia 

OAG.2.C.5 Polycystic disease and Hirsutism 

OAG.2.C.6 Menopause & HRT 

OAG.2.C.7 P.M.B 

OAG.2.D Infertility (I&II)  

OAG.2.E   Family planning & contraceptive 

OAG.2.F    Cervix 

OAG.2.F.1 Benign Cervical disease 

OAG.2.F.2                         Cervical Cancer 

OAG.2. G Uterus 

OAG.2.G.1 Uterine fibroids 

OAG.2.G.2                        Malignant Uterine diseases 

OAG.2.H    Endometriosis &Adenomyosis 
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 طرق التعليم والتعلم
                             .تعليمية محاضرات ✓

 السريري  الجوالت  ✓

                             . الخارجية  العيادات ✓

 . التعليمية املجموعات  دراسات ✓

 الذاتي.       التعلم ✓

 طرق التقييم 
 

 توزيع الدرجات  املادة

إجمالي &٪   النهائي النصفي 

من  

 العالمات 
 شفوي  عملي  نظري  عملي  نظري 

 علم أمراض النساء والتوليد 

(OAG) 

20 

(10%) 

- 70 

(35%) 

70 

(35%) 

40 

(20%) 

200 

(100%) 

 
 جدول التقييم 

 

OAG.2.I Ovaries 

OAG.2.I.1                           Malignant ovarian tumors 

OAG.2.I.2                           Benign ovarian tumors 

OAG.2.J Urogynaecology 

OAG.2.J.1                            Urinary incontinence 

OAG.2.J.2                            UTI 

OAG.2.J.3                            Utero vaginal prolapse 

OAG.2.K Vaginal discharge 

OAG.2.L Vulval disease 

OAG.2.M Infection 

OAG.2.M.1  PID 

OAG.2.M.2 STD 

OAG.2.N Gynecological Operation & Laparoscopy 

OAG.2.O   Radiotherapy & Chemotherapy 
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 التاريخ  أسلوب التقييم  رقم التقييم 

  امتحان نصفي نظري  التقييم األول 

  امتحان نهائي نظري  التقييم الثاني 

  امتحان نهائي عملي  الثالث  التقييم 

  امتحان نهائي شفوي  الرابع   التقييم 

 

 املراجع والدوريات 
 ر

 املؤلف  النسخة  الناشر عنوان املراجع 
مكان 

 تواجدها 

1 Ten Teachers Obs. & 

Gynea. 

 20th Edition Louise Kenny , Helen 

Bickerstaff, Jenny Myers 

مكتبة 

 الكلية 

2 Fundamentals of Obs. & 

Gynea. 

 9th Edition Jeremy J N Oats, Suzanne 

Abraham 

مكتبة 

 الكلية 

3 Illustrated Textbook of 

Obs. & Gynea. 

 7th Edition R. S. Ledward  مكتبة

 الكلية 

 

 اإلمكانيات املطلوبة لتنفيذ املقرر 
 مالحظات اإلمكانيات املطلوبة  م ر. 

 متوفر قاعات دراسية  1

 متوفر جهاز كمبيوتر 2

 متوفر جهاز عرض مرئي 3

 متوفر انترنت  4

 متوفر مستشفى تعليمي  5

 

 التوقيع:     زئيس قسم النساء والوالدةمنسق الـمقــــــرر:   

 

 التوقيع:     عميد كلية الطب البشري منسق البرنامج:  

            القســـــم: رئيس  

        التـاريـــــــــــخ:   

    

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Louise+Kenny&text=Louise+Kenny&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Helen+Bickerstaff&text=Helen+Bickerstaff&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Helen+Bickerstaff&text=Helen+Bickerstaff&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Jenny+Myers&text=Jenny+Myers&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=R.+S.+Ledward&text=R.+S.+Ledward&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
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