فال

جمهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :الطب
القســم :األطفال
المرحلة :الخامس-السادس
اسم المحاضر الثالثي :د.عباس محمد
حسين الشباني
اللقب العلمي :أستاذ مساعد
المؤهل العلمي :
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
االسم

د.عباس محمد حسين الشباني

البريد االلكتروني

aalshepani@yahoo.com

اسم المادة

األطفال

مقرر الفصل
اهداف المادة

تعميم الطمبة اساسيات طب األطفال واكثر االمراض شيوعا وطرق
التشخيص والعالج

التفاصيل االساسية لممادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

Nelson textbook of pediatric
Essential of nelson
Farfar and arneil of pediatric
Current textbook of pediatric
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

مثالًال%35

المختبر
مثال%15

االمتحانات
اليومية

مثالًال%10

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثالًال%40

جمهورية العراق

الجامعة :
الكلية :
القســم :
المرحلة :
اسم المحاضر الثالثي :
اللقب العلمي :
المؤهل العلمي :
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

انُرقاٌ انىالدٌ وطرَقح
انعالج
انصرع واَىاعه
واألدوَح انًستخذيح فٍ
انعالج
انحًً غُر انًشخصح
وطرَقح انىصىل انً
انتشخُص
االَفهىَسا انىتائُح
وطرق انىقاَح وانعالج
يرض انسكر وتفاصُم
انعالج واالعراض
انجاَثُح واحذث
األسانُة انًتثعح فٍ
انعالج

1
2

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

عطهح َصف انسُح
انصرع,اَىاعه وطرق انتشخُص
وانعالج
انشهم انذياغٍ واَىاعه وطرق
انتشخُص وانعالج
انُرقاٌ انىالدٌ ,اَىاعه وطرق
انتشخُص وانعالج
فقر انذو عُذ األطفال حذَثٍ انىالدج

انتُارر انكهىٌ أسثاته
وطرق انتشخُص
وانعالج
انسحاَا انذياغُح
انتهاب انكثذ انفاَرسٍ
,اَىاعه وطرق انىقاَح
انرتى انقصثٍ وطرق

المالحظات

21

أسثاته وطرق عالجه
تسًى انذو انجرثىيٍ نذي األطفال
حذَثٍ انىالدج,اسثاتح ويخهفاته
وطرق انعالج

22

االختالف تٍُ انجهاز انًُاعٍ
نألطفال حذَثٍ انىالدج وانثانغٍُ

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

انعالج وانتشخُص
انًضاداخ انحُىَح
وانجرعح انًُاسثح فٍ
األطفال واعراضها
انجاَثُح
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Neonatal jaundice
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Cerebral palsy
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