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 المصادر التعليمية

 

1-Obstetrics nursing books 

2-Internet sources 

3- Lecturer notes 

 

 اساليب التعليم والتعلم

 تعلم ذاتى أبحاث مكتبية محاضرة نظري

1-Interactive 

presentations(lectures 

with discussion) 

2-Brainstorming 

3-Discussions 

4- Data show 

 

1-Case studies 

2-Presentations 

3-Discussions 

4-Data show 

 

1-Clinical 

simulations 

2-Role plays 

3-Demonstrations 

 

 

 

 

 



 ســـالتدري يةــــــأل
 

 

  وطالبة بطال 000تتضمن الفرقة الثالثة شعبة تمريض النساء والوالدة.  

 ث ال يزيد عدد المجموعة يتم تقسيم هؤالء الطالب الى ثالث مجموعات متساوية بحي

الطالب وكذلك  بينالتباعد االجتماعي  خاصية لتطبيق فقط طالب وطالبة 100الواحدة عن 

 .االحترازيةاالعتبار تطبيق كافة االجراءات  فياالخذ 

  ساعات  4مرة واحدة اسبوعيا لفترة زمنية تستمر لمدة  مجموعةكل يتم حضور

 باقيحين ان  فيالتدريس وجها لوجه وطرق  م 0الى  ص11متواصلة من الساعة 

 المنصةعلى  )اون الين( ويتم رفع المحاضرات لهم المجموعات يتم التدريس لهم عن بعد

كل قسم من  داخل )عضو( مننفس ميعاد القاء المحاضرة عن طريق منسق في اإللكترونية

الحضور بالتناوب  فيلتطبيق نظام التعليم الهجين ثم يتم التبديل  االقسام العلمية بالكلية 

 -التالي:كما هو موضح بالجدول  التواليبينهم على 

 مجموعة التعليم عن بعد مجموعة التعليم وجها لوجه العدد الطالبي االسبوع

 االول

1
0

0
 

بة
ال
ط

و
ب 

ال
ط

 

G1 

1-100 

G2&G3 

 G2 الثانى

101-200 

 

G1&G3 

 G3 الثالث

201-300 

G1 &G2 

 

 

 *لترما إلنهاء ةنتهى عدد اسابيع الدراسة المحددت الى ان بالتناوب فيما بينهمو*



  جدول المحاضرات

 

/ التاريخ االسبوع

 الوقت
 م(0-ص11)

الجروب  المحاضرة المحاضر

 الطالبى

 الثالثاء االول

 

20/0/2021 

   &Anatomy Of Genital tract  صباحد/ 

Physiology of menstruation 

G1 

1-100 

 الثالثاء  الثانى

00/0/2021 

د/ امانى & د/ نبيلة

 سامى

Diagnosis of pregnancy 

&Physiological changes during 

pregnancy 

G2 

101-200 

 الثالثاء الثالث

 6/4/2021 

 Antenatal Assessment  & Minor د/ فاتن

Discomforts   

G3 

201-300 

 الثالثاء الرابع

 

10/4/2021 

د/ امانى    &د/ مرفت

 عبده 

Diabetes during pregnancy 

&Genital prolapse  

G1 

1-100 

 الثالثاء الخامس

 

20/4/2021 

د/ أمانى حامد& د / 

 إيمان أحمد

Anatomy of female pelvis ,fetal 

skull& Hysterectomy 

G2 

101-200 

 الثالثاء السادس

 

22/4/2021  

د/ حنان عبد المهدى 

 د/ نورا&

Preeclampsia & Infertility  G3 

201-300 

 Physiology of labor& G1د /هويدا &  د/      الثالثاء  السابع

1-100 



Management of 1 نعيمه    4/5/2021
st
 stage 

الثالثاء  الثامن

11/5/2021 

 Female genital tract infection  G2   هندد/ 

101-200 

الثالثاء  التاسع

11/5/2021 

Management of 2 حنان مرسى د/
nd

 &3
rd

 stage of 

labor.  

G3 

201-300 

الثالثاء  العاشر

25/5/2021 

 Postpartum adaptation & PCOs G1 نهى\د/ أمينه & د/ 

1-100 

 الحادى

 عشر

 التالثاء

1/6/2021 

 Abnormal uterine bleeding G2 د/ نورا

101-200 

 

 

 

 

 اساليب التقويم

 ابحاث مكتبية امتحان نظرى



1-Writing and oral exams. 

2-Direct observation and check list 

3- Clinical areas evaluation sheet 

records 

1-Writing and oral exams.  

2-Direct observation and 

check list 

 

 أساليب التقييم و النسبة المئوية لها :

 

 اسلوب التقييم

 

 النسية المئوية الدرجة

 Mid term exam 20 marks 10% اعمال السنة 

   Oral exam 10  marks 5% 

  Practical exam 50 marks 25% 

امتحان 

 نظري 

Final written 

exam 

120  marks 60% 

 marks 100%  200  المجموع 

 

 رئيس القسم

 


