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اسم المادة

طب االطفال وحديثي الوالدة-التشوهات القمبية الوالدية –سوء التغذية

مقرر الفصل
اهداف المادة

التعرف عمى اساسيات طب االطفال من ناحية االمراض وطرق التشخيص
والعالج .اسباب التشوهات الخمقية القمبية عند االطفال/نظريا وعمميا.

التفاصيل االساسية لممادة

التعريف واسباب حدوث التشوهات الخمقبة القمبية لالطفال وحديثي
الوالدة.االمراض القمبية المكتبسه,سوء التغذية عند االطفال.

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

كتاب نمسن –طب االطفال -المرجع االساسي طبعة 19

كتاب نمسن ,نمسن االساسي ,بارك امراض القمب عند االطفال وباالضافة
الى االنترنيت.
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

مثالًال%35

المختبر
مثال%15

االمتحانات
اليومية

مثالًال%10

التدريس النظري كمحاضرات في قاعات كمية الطب.

معمومات اضافية

التدريب السريري في م /النسائية واالطفال

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثالًال%40
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انتشىهاخ انخهقٍح انقهثٍح نالطفال
وحذٌثً انىالدج

انتذسٌة انسشٌشي
نطالب انمشحهح انخامسح
وانسادسح

2
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4
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6
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اسثاب حذوث انتشىهاخ انقهثٍح
اوىاعها  ,انتشخٍص وانعالج.
-1انفتحح تٍه انثطٍىٍه
-2انفتحح تٍه االروٍٍه
_3انفتحح تٍه انششٌان وانقىاج
-4انتشىهاخ انقهثٍح االصسقاقٍح
وتشمم:
ستاعٍح فانىخ
تثادل انششاٌٍه واالوسدج
انشئىٌح

االسبوع

المادة النظرية

المادة العلمية

8
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التاريخ

االششاف عهى انحهقاخ
انذساسٍح نهمشحهح انسادسح طٍهح
اشهش انسىح

13
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15
16
عطهح وصف انسىح
17
18

االمشاض انمكتسثح انقهثٍح عىذ االطفال

وتشمم:
انتهاب عضهح انقهة انحاد
سىء انتغزٌح عىذ االطفال
االسثاب واالوىاع وانعالج
انتهاب االوسجح انذاخهٍح فً

19
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انقهة
23
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25

انتذسٌة انسشٌشي نطالب
انمشحهح انخامسح
وانسادسح

المالحظات

: تىقٍع انعمٍذ
Republic of Iraq
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32
: تىقٍع االستار

University:al-qadissyiah
College:medical
Department:pediatric
Stage:5th , 6th
Lecturer name:Dr.Adel
jabbar hussein
Academic Status:ass. Prof.
Qualification:
Place of work:

The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Flow up of implementation celli pass play
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator

Dr.Adel Jabbar Hussein

Course Objective

Teaching of students for basic pediatrics, and CVD in children.

Course Description

Type here course description

Textbook

Nelson text book of pediatric, essential of pediatric

Course Assessment

Term Tests Laboratory
As (35%)
As (15%)

General Notes

Type here general notes regarding the course

Ajh-40-2005@yahoo.com
Pediatric – cardiovascular diseases.
Type here the came of course coordinator

Quizzes
As (10%)

Project
----

Final Exam
As (40%)

University:al qadissyiah
College:medical
Department:pediatric
Stage:5th, 6th stage
Lecturer name:dr.adel
jabbar hussein
Academic Status:ass.
professor
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research
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Date

Topics Covered

CONGENITAL HEART
DIS.
Definition, ,
classifications
diagnosis,
types
treatment.
VSD , ASD, PDA
Cynotic CHD:
TOF, TGA

Half-year Break
17
18
19
20
21
22
23

AQUREDE HEART
DIS.
PED. MALNUTRION.
Acute myocarditis , IF.
Causes
Types
Diagnosis

Lab. Experiment
Assignments

Notes
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Treatment
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