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       وصف البرنامج األكادیمي 

یوفر وصف البرنامج األكادیمي ھذا  ایجازاً مقتضیاً ألھم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 
من الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ویصاحبھ 

وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

  دهاعملاو تايلكلل يميداكألا جمانربلا فصو ةرامتسا



2الصفحة 

جامعة القادسیة / كلیة الطب  المؤسسة التعلیمیة.1

 فرع طب أألطفال  / المرحلة الخامسةالقسم العلمي / المركز .2

اسم البرنامج األكادیمي .3
او المھني 

 624فرع طب حثي  

 بكالوریوساسم الشھادة النھائیة .4

: النظام الدراسي .5
سنوي /مقررات /أخرى 

كورسات

برنامج االعتماد المعتمد  .6

المؤثرات الخارجیة .7
األخرى 

3/10/2022تاریخ إعداد الوصف .8

أھداف البرنامج األكادیمي.9

تعریف الطلبة بأمراض أألطفال الشائعة وكیفیة تشخیص وعالج تلك أألمراض وطرق الوقایة منھا - 
.

    - اكساب الطلبة مھارات أألتصال والتعامل مع المرضى وذویھم . 

     - كیفیة اجراء الفحص السریري للخدج وحدیثي الوالدة وأألطفال .

     - تقییم ومعالجة الحاالت الطارئة في طب أألطفال .

     - اكساب الطلبة مھارات التثقیف الصحي في المجتمع .

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.10

 االھداف المعرفیة -1
     -  أألمراض الشائعة والمنتشرة عند أألطفال .1أ
.- أألعراض والتشخیص والوقایة من ھذه أألمراض وكیفیة عالجھا2أ

المھاراتیة الخاصة بالبرنامج  األھداف– ب 
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  كیفیة اخذ التاریخ المرضي في طب أألطفال . –1ب 
 كیفیة اجراء الفحص السریري للخدیج وحدیثي الوالدة والرضع وأألطفال . - 2ب 
نظام اللقاحات المعتمد في أألطفال . -  3ب 
 امراض أألطفال الخدج وحدیثي الوالدة .– 4ب 
      تقییم ومعالجة الحاالت الطارئة في طب أألطفال .– 5ب 

     طرائق التعلیم والتعلم 
طریقة المحاضرة وأستخدام السبورة الذكیة .- 

- قرارات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش ، سمنارات .
- التدریبات وأألنشطة في قاعة الدرس .

- أرشاد الطالب الى بعض المواقع أأللكترونیة لألفادة منھا لتطویر القابلیات .
- الطلب من الطلبة مجموعة من أألسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا لمواضیع محددة .

- التدریب السریري في العیادة الخارجیة ( اخذ التاریخ المرضي وفحص حاالت مرضیة متعددة وأألختبارات 
.والمعالجة )

مختبر المھارات ( الفحص على الدمى التعلیمیة ) .- 
 . FCC كوكل میت ، زووم ، –- جلسات سریریة بأستخدام المنصات األلكترونیة 

- محاضرات الكترونیة بأستخدام المنصات األلكترونیة.
 كوكل میت ، زووم ، –- عرض شرائح ومناقشات اون الین مع الطلبة على المنصات األلكترونیة 

FCC . 

     طرائق التقییم 
أألختبارات الیومیة المفاجئة .- 1
- أمتحان أألوسكي .2
- أألمتحانات السریریة .3
 سریري )–- امتحانات منتصف الكورس ونھایة الكورس ( نظري 4
- تقییم نھائي للكورسات السریریة .5

ج- األھداف الوجدانیة والقیمیة .
كیفیة التعامل مع الطفل المریض .- 1         ج
- كیفیة التعامل مع ذوي المریض .2ج
- تثقیف المرضى وذویھم في العیادات األستشاریة والردھات .3   ج

    طرائق التعلیم والتعلم 

طریقة المحاضرة وأستخدام السبورة الذكیة .- 
- قرارات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش ، سمنارات .

- التدریبات وأألنشطة في قاعة الدرس .
- أرشاد الطالب الى بعض المواقع أأللكترونیة لألفادة منھا لتطویر القابلیات .

- الطلب من الطلبة مجموعة من أألسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا لمواضیع محددة .
- التدریب السریري في العیادة الخارجیة ( اخذ التاریخ المرضي وفحص حاالت مرضیة متعددة وأألختبارات 

 .والمعالجة )
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- مختبر المھارات ( الفحص على الدمى التعلیمیة ) .
 . FCC كوكل میت ، زووم ، –- جلسات سریریة بأستخدام المنصات األلكترونیة 

- محاضرات الكترونیة بأستخدام المنصات األلكترونیة.
 كوكل میت ، زووم ، –- عرض شرائح ومناقشات اون الین مع الطلبة على المنصات األلكترونیة 

FCC . 

   طرائق التقییم 

أألختبارات الیومیة المفاجئة .- 1
- أمتحان أألوسكي .2
- أألمتحانات السریریة .3
 سریري )– ( نظري .امتحانات منتصف الكورس وامتحان نھایة الكورس - 4
- تقییم نھائي للكورسات السریریة.5

د -المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة (المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور 
.الشخصي)

- متابعة التطور العلمي من خالل أألتصال بالجامعات العالمیة عن طریق أألنترنیت .1د
- تنمیة قدرة الطالب على التعامل مع المعلومات عن طریق أألنترنیت .2د
- تطویر قدرة الطالب على الحوار والمناقشة .3د

         طرائق التعلیم والتعلم 

طریقة المحاضرة وأستخدام السبورة الذكیة .   - 
- قرارات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش ، سمنارات .

- التدریبات وأألنشطة في قاعة الدرس .
- أرشاد الطالب الى بعض المواقع أأللكترونیة لألفادة منھا لتطویر القابلیات .

- الطلب من الطلبة مجموعة من أألسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا لمواضیع محددة .
- التدریب السریري  في العیادة الخارجیة ( اخذ التاریخ المرضي وفحص حاالت مرضیة متعددة وأألختبارات 

والمعالجة ) .
- مختبر المھارات ( الفحص على الدمى التعلیمیة ) .

 . FCC كوكل میت ، زووم ، –- جلسات سریریة بأستخدام المنصات األلكترونیة 
- محاضرات الكترونیة بأستخدام المنصات األلكترونیة.

 كوكل میت ، زووم ، –- عرض شرائح ومناقشات اون الین مع الطلبة على المنصات األلكترونیة 
FCC . 

         طرائق التقییم 

أألختبارات الیومیة المفاجئة .- 
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- أمتحان أألوسكي .2
- أألمتحانات السریریة .3
 سریري )–- امتحانات منتصف الكورس وامتحان نھایة الكورس  ( نظري 4
- تقییم نھائي للكورسات السریریة.5

بنیة البرنامج .11

المرحلة الدراسیة 
الخامسة / الكورس 

أألول

الساعات المعتمدة          اسم المقرر أو المساقرمز المقرر أو المساق
   عملي      نظري 

 ) ساعة في 15(  ) ساعة2( امراض الدمأألسبوع / أألول
أألسبوع / عیادة 

خارجیة
 ) ساعة في 15( ) ساعة 2( امراض الدمأألسبوع / ألثاني

أألسبوع / عیادة 
خارجیة

 ) ساعة في 15(  ) ساعة2( امراض الدمأألسبوع / ألثالث
أألسبوع / عیادة 

خارجیة
 ) ساعة في 15(  ) ساعة 2( امراض الدمأألسبوع / ألرابع

أألسبوع / عیادة 
خارجیة

 ) ساعة في 15(  ) ساعة2( امراض الدمأألسبوع / ألخامس
أألسبوع / عیادة 

خارجیة
امراض القلب وجھاز أألسبوع / ألسادس

الدوران عند أألطفال
 ) ساعة في 15(  ) ساعة2( 

أألسبوع / عیادة 
خارجیة

امراض القلب وجھاز أألسبوع / ألسابع
الدوران عند أألطفال

 ) ساعة في 15(  ) ساعة2( 
أألسبوع / عیادة 

خارجیة
امراض القلب وجھاز أألسبوع / ألثامن

الدوران عند أألطفال
 ) ساعة في 15(  ) ساعة2( 

أألسبوع / عیادة 
خارجیة

امراض القلب وجھاز أألسبوع / ألتاسع
الدوران عند أألطفال

) ساعة في 15( ) ساعة2( 
أألسبوع / عیادة 

خارجیة
امراض القلب وجھاز أألسبوع / ألعاشر

الدوران عند أألطفال
 ) ساعة في 15(  ) ساعة2( 

أألسبوع / عیادة 
خارجیة

) ساعة في 15(  ) ساعة2( امراض الجھاز البوليأألسبوع / ألحادي عشر
أألسبوع / عیادة 

خارجیة
 ) ساعة في 15(  ) ساعة2( امراض الجھاز البوليأألسبوع / ألثاني عشر

أألسبوع / عیادة 
خارجیة



6الصفحة 

 ) ساعة في 15(  ) ساعة2( امراض الجھاز البوليأألسبوع / ألثالث عشر
أألسبوع / عیادة 

خارجیة
 ) ساعة في 15(  ) ساعة2( امراض الغدد الصماءأألسبوع / ألرابع عشر

أألسبوع / عیادة 
خارجیة

 ) ساعة في 15(  ) ساعة2( امراض الغدد الصماءأألسبوع / ألخامس عشر
أألسبوع / عیادة 

خارجیة

التخطیط للتطور الشخصي.12

* اتباع ماھو مستحدث وجدید من وسائل التعلیم والتعلم .   
   * أألستفادة قدر أألمكتن من مستجدات نتائج البحوث العلمیة في طب أألطفال .

   * تطبیق استراتیجیات التعلیم الطبي الحدیث في طب أألطفال .
   * تطویر مھارات التعلیم الطبي األلكتروني .

معیار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو المعھد).13

أھم مصادر المعلومات عن البرنامج.14

   - موقع الكلیة .
   - مكتب سكرتاریة فرع طب أألطفال .
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مخطط مھارات المنھج

یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

أساسياسم المقرررمز المقررالسنة / المستوى
أم اختیاري

األھداف المھاراتیة األھداف المعرفیة 
الخاصة بالبرنامج 

األھداف الوجدانیة 
والقیمیة 

المھارات العامة والتأھیلیة 
 المھارات األخرى (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
)والتطور الشخصي

4د3د2د1د4ج3ج2ج1ج4ب3ب2ب1ب4أ3أ2أ1أ
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نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

تحقیقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألھم مقتضیاً إیجازاً ھذا المقرر وصف یوفر 
وصف وبین بینھا الربط من والبد المتاحة. التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرھناً 

؛البرنامج.  جامعة القادسیة / كلیة الطب .المؤسسة التعلیمیة.1

 / المرحلة الخامسة . فرع طب أألطفال .  القسم العلمي  / المركز.2

 PED 624 فرع طب أألطفال  اسم / رمز المقرر.3

 دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.4

كورسات الفصل / السنة.5

عدد الساعات الدراسیة .6
(الكلي)

 ) ساعة عملي / 15 ساعة بأألسبوع ، ( 2 ) ساعة نظري / 30(  
اسبوعیا 

 3/10/2022تاریخ إعداد ھذا الوصف .7

أھداف المقرر.8

- تعریف الطلبة بأمراض أألطفال الشائعة وكیفیة تشخیص وعالج تلك أألمراض وطرق الوقایة 
منھا .

     - اكساب الطلبة مھارات أألتصال والتعامل مع المرضى وذویھم .
     - كیفیة اجراء الفحص السریري للخدج وحدیثي الوالدة وأألطفال .

    - تقییم ومعالجة الحاالت الطارئة في طب أألطفال . 
    - اكساب الطلبة مھارات التثقیف الصحي في المجتمع . 

مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.10

 أ- األھداف المعرفیة 
أألمراض الشائعة والمنتشرة عند أألطفال . -1أ
.- أألعراض والتشخیص والوقایة من ھذه أألمراض وكیفیة عالجھا 2أ
 

 ب -  األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر.
أألطفال1 ط ف ال خ التا اخذ ة ف ك

بنیة المقرر.11
المرحلة الخامسة / الكورس أألول 

اسم الوحدة / أو مخرجات التعلم المطلوبةالساعاتاألسبوع
الموضوع

طریقة التقییمطریقة التعلیم

ساعة2(أألول بأسباب) الطالب الدمتعلیم وفدیوامراض صور عامةنظري اسئلة
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البنیة التحتیة .12 

     essential nelson of Paediatric -1ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

    nelson textbook of Paediatric -1ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2
2- Furfur textbook of paediatric     

               اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  
 )المجالت العلمیة , التقاریر ,.... ( 

 1- Archvies of disease in children .
2- Pediatrics .                                        
3- The journal of pediatrics .            

www.medescape. comب ـ المراجع االلكترونیة, مواقع االنترنیت 

خطة تطویر المقرر الدراسي .12
  

 * تقییم دوري للمناھج النظریة والسریریة .
 * تقییم طرق األمتحانات وتطویرھا فیما یالئم التطورات الحدیثة في التعلیم الطبي .

 * تطویر التعلیم األلكتروني .
 * األطالع على التجارب الحدیثة في التعلیم الطبي .

http://www.medescape

