جمهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية :الطب
القســم :االطفال
المرحلة  :الخامسة – السادسة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم المحاضر الثالثي  :د.حمل صالح صاحب

اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي :دكتوراة (بورد)
مكان العمل :جامعة القادسية -المستشفى التعليمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
االسم
البريد االلكتروني

حمل صالح صاحب حسن
Hulal_s @yahoo.com

اسم المادة

طب األطفال وحديثي الوالدة

مقرر الفصل

سنوي

أهداف المادة

وضع أساسيات المعرفة النظرية و السريرية ألمراض األطفال وحديثي
الوالدة

التفاصيل األساسية لممادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية
تقديرات الفصل

الصف الخامس
الصف السادس

الصف الخامس:ساعة نضري و 3ساعة عممي أسبوعيا
الصف السادس 6:ساعة أسبوعيا عمى مدار السنة
Nelson essential of pediatrics
Nelson textbook of pediatrics
Nelson textbook of pediatrics – current textbook of
pediatrics
الفصل الدراسي
14%

ألسريري
10%

االمتحانات
اليومية
6%

نصف السنة

االمتحان النهائي

20%

50%

20%

80 %

تمقى المحاضرات النظرية بصورة دورية لتغطية الفصول المتعاقبة أما بالنسبة لممحاضرات العممية

معمومات أضافية

يتدرب الطمبة لفترة 3أسبوع لكل مجموعة بواقع  10مجاميع0

بينما يتدرب طمبة الصف السادس  6ساعات يوميا وبواقع  4مجاميع سنويا0
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المرحلة  :الخامسة  -السادسة
اسم المحاضر الثالثي  :حمل صالح صاحب
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي :دكتوراة
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة

1

2014-11-1

2

2014-11-8

Major Symptoms and Signs of
Digestive Tract Disorders
Esophageal disorders

3

األسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العملية \الخامس

المادة العملية
\السادس

التاريخ المرضي لألطفال

انُرقان انىالدٌ

الفحص السريري لألطفال

2014-11-15

Stomach and intestinal
disorders
Disorder of malabsorption

5

2014-11-28

Acute gastroenteritis in
children

مشاكل األطفال الشائعة في
العيادة الخارجية
انعالماخ انسرَرَح انشائعح
عىذ االطفال
التاريخ المرضي لألطفال

االختالجاخ عىذ حذَثٍ
انىالدج
عسر انتىفس انىالدٌ
عىذ حذَثٍ انىالدج
انتهاب األمعاء انحاد
وانجفاف
اإلسهال انمسمه

6

2014-12-5

Manifestation of liver disease

الفحص السريري لألطفال

انتهاب انكثذ انفُروسٍ

7

2014-12-12

Viral hepatitis

8

2014-12-20

Cholestasis

9

2014-12-22

Nutritional needs in infant

مشاكل األطفال الشائعة في
العيادة الخارجية
انعالماخ انسرَرَح انشائعح
عىذ االطفال
التاريخ المرضي لألطفال

األوراو عىذ األطفال
انتهاتاخ انمجارٌ
انثىنُح
تشىهاخ انجهاز انثىنٍ

10

2014-12-23

Poisoning- 1

الفحص السريري لألطفال

االختالجاخ انحرارَح

11

2014-12-28

Poisoning-2

12

2014-12-29

13
14
15

2015-1-2
2015-1-5
2015-1-7

16

2015-1-9

مشاكل األطفال الشائعة في
العيادة الخارجية
انعالماخ انسرَرَح انشائعح
عىذ االطفال
التاريخ المرضي لألطفال
الفحص السريري لألطفال
مشاكل األطفال الشائعة في
العيادة الخارجية
الفحص السريري لألطفال

انتهاب سحاَا انذماغ

4

2014-11-21

عطهح وصف انسىح

انصرع
شهم انذماغ
انكساح
داء انسكرٌ
هثىط انغذج انذرقُح

فقر انذو عىذ األطفال

انعالماخ انسرَرَح انشائعح
عىذ االطفال
التاريخ المرضي لألطفال

انقاتهُح انىسفُح
انحمً غُر انمشخصح
اوسذاد األمعاء عىذ
األطفال
فشم انىمى
راخ انرئح
ٍانرتى انقصث
ٍهثىط مستىي انسكر ف
انذو
امراض انقهة انىالدَح
عجس انقهة

الفحص السريري لألطفال
مشاكل األطفال الشائعة في
العيادة الخارجية
انعالماخ انسرَرَح انشائعح
عىذ االطفال
التاريخ المرضي لألطفال
الفحص السريري لألطفال
مشاكل األطفال الشائعة في
العيادة الخارجية
انعالماخ انسرَرَح انشائعح
عىذ االطفال
- التاريخ المرضي لألطفال
الفحص السريري لألطفال
مشاكل األطفال الشائعة في
العيادة الخارجية
انعالماخ انسرَرَح انشائعح
عىذ االطفال

ٌانفشم انكهى
ٌانتىارر انكهى

2015-2-19

17

2015-2-23

18

2015-3-3
2015-3-14
2015-3-22

21

2015-3-30
2015-4-3
2015-4-10

22
23
24

2015-4-15

25

2015-4-21

26

2015-5-2

27

2015-5-5

28

: تىقُع انعمُذ
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: تىقُع األستار

University: Qadissiya
College:medicine
Department: pediatrics
Stage:5th- 6th stage
Lecturer name: Hulal Saleh Sahib
Academic Status:lecturer
Qualification:doctorate
Place of work:Al-Qadissiya
university

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

Hulal Saleh Sahib
hulal_s @yahoo.com
Pediatrician
Seasonal
To acquire principles of knowledge about pediatric and
neonatal diseases.

Course Description

A study that involve all major pediatric systems and diseases in
both theoretical and practical view.

Nelson essential of pediatrics

Textbook
Course Assessment
5th y
6th y

General Notes

Term Tests

clinical

Quizzes

Midyear test

Final Exam

14%

10%
6%
20
50%
20%
80%
The lectures in the 5th year are given in blocks each block cover
one body system.
the lectures of each system is given by one or more teachers.
The 6th year students had only clinical training in the teaching
hospital ,their training is supervised daily by teachers in the
hospital wards. Each group of the 6th year attend the hospital
wards for 11 weeks ,so the course is repeated for each group
The 5th years students attend the outpatient clinic in the
hospital in groups, each group trained for 3 weeks ,so the
course is repeated for each group.

University: Qadissiya
College:medicine
Department: pediatrics
Stage:5th- 6th stage
Lecturer name: Hulal Saleh Sahib
Academic Status:lecturer
Qualification:doctorate
Place of work:Al-Qadissiya
university

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Course weekly Outline
week

Date

Topics Covered

1

1-11-2014

2

8-11-2014

Major Symptoms and Signs of
Digestive Tract Disorders
Esophageal disorders

3

15-11-2014

Stomach and intestinal
disorders

4

21-11-2014

Disorder of malabsorption

Clinical training
5th year
Pediatrics history
taking,
clinical
examination of a
child
Common
outpatient
pediatric
problems
Common physical
signs in children

Clinical training
6th year

Neonatal
jaundice
Neonatal
seizures
RDS

Gastroenteritis

5

28-11-2014

Acute gastroenteritis in
children

Pediatrics history
taking,

6

5-12 -2014

7

12-12 -20141

Viral hepatitis

8

20-12 -2014

Cholestasis

9

22-12 -2014

Nutritional needs in infant

10

23-12 -2014

Poisoning 1

clinical
examination of a
child

11

28-12-2014

Poisoning 2

12

29-12-2014

13

2-1-2015

14

5-1-2015

Common
outpatient
pediatric
problems
Common physical
signs in children
Pediatrics history
taking,
clinical
examination of a
child

15

7-1-2015

16

9-1-2015

Manifestation of liver disease clinical
examination of a
child
Common
outpatient
pediatric
problems
Common physical
signs in children
Pediatrics history
taking,

Chronic
diarrhea
Viral hepatitis

Childhood
malignancy
UTI
Congenital
anomalies of
the urinary
tract
Febrile
convulsion
Meningitis

Epilepsy
Cerebral palsy
Rickets

Common
Diabetes
outpatient
mellitus
pediatric
problems
Common physical hypothyroidism
signs in children

Half-year Break
17

19-2-2015

Pediatrics history
taking,

18

23-2-2015

clinical
examination of a
child

19

3-3-2015

20

14-3-2015

Common
outpatient
pediatric
problems
Common physical
signs in children

Anemia in
children
Bleeding
tendency
PUO

Intestinal
obstruction

21

22-3-2015

Pediatrics history
taking,

22

30-3-2015

clinical
examination of a
child

23

3-4-2015

24

10-4-2015

25

15-4-2015

Common
outpatient
pediatric
problems
Common physical
signs in children
Pediatrics history
taking,

26

21-4-2015

27

2-5-2015

28

5-5-2015

Instructor Signature:

clinical
examination of a
child
Common physical
signs in children
Common
outpatient
pediatric
problems
Dean Signature:

Failure to
thrive
Pneumonia

Asthma

hypoglycemia
Nephritic
syndrome
Congenital
heart disease
Heart failure
Renal failure

