
 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثـحث انعهًٍ   

 خـــــهاص اإلشـــــشاف وانرقـــىَى انعهــًٍ  

  دائشج ضًاٌ اندىدج واالعرًاد األكادًٍَ

   
 

 

 

 

 

 

 

 ذكشَد:  اندايعح    

  كهُح انطة: / انًعهذحانكهُ   

 طة االطفال:    انقسى انعهًٍ    

 202 7/9/2ذاسَخ يمء انًهف :     

 

 :   انرىقُع                             :                                    انرىقُع    

                   حسٍُ عًاس نطُفا و د  : انًعاوٌ انعهًٍ سىا                   د دمحم ادسَس َىَس ا   : سئُس انقسى سىا   

                                                      7/9/2202  :  انراسَخ                                       7/9/2202    : نراسَخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق انًهف يٍ قثم     

 ضًاٌ اندىدج واألداء اندايعٍشعثح     

  كايم حسٍُ عزساء واألداء اندايعٍ:ضًاٌ اندىدج  شعثح اسى يذَش    

                                                          7/9/2222    :انراسَخ     

 :انرىقُع    

                                                                                              

يظادقح انسُذ                                                                                                       

         انعًُذ 

 
 

      

 وطف انثشَايح األكادًٍَ        

 
انًرىقعح َىفش وطف انثشَايح األكادًٍَ هزا  اَداصاً يقرضُاً ألهى خظائض انثشَايح ويخشخاخ انرعهى 

يٍ انطانة ذحقُقها يثشهُاً عًا إرا كاٌ قذ حقق االسرفادج انقظىي يٍ انفشص انًراحح . وَظاحثه 

 وطف نكم يقشس ضًٍ انثشَايح

 



  
 1انظفحح 

 
  

  /كهٛح انطةظايؼح ذكشٚد  انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 طة االطفالفشع  / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انثشَايط األكادًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 )انسادسح ,انخايسح ,انشاتعح( انركايهٙ نهًشاحمانًُٓاض 

 M.B.Ch.B اعى انشٓادج انُٓائٛح  .4

  :انُظاو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساخ /أخشٖ 

 ًَطُح وحذج

 Iraqi National Guideline On Standards for Establishing“ انًؼرًذ   تشَايط االػرًاد .6

and Accrediting Medical School” 

 ال ذٕظذ انًؤششاخ انخاسظٛح األخشٖ  .7

 7/9/2222 ذاسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 نهفشع أْذاف انثشَايط األكادًٚٙ .9

  تدرٌس طلبة الدراسات األولٌة على أهم األمراض الشائعة عند األطفال 
  حث الطلبة على التعرف على أهم مشاكل المجتمع الصحٌة من خالل التدرٌب السرٌري 

  حث الطلبة على كٌفٌة التعامل مع الطفل وذوي أمره من خالل تطوٌر مهارات التواصل لدٌه 

 تدرٌب الطلبة على كٌفٌة فحص الطفل واستنباط العالمات السرٌرٌة لدٌه 

  تخرٌج طالب على مستوى من الوعً الطبً والصحً ، قادر على التعامل مع المشاكل الصحٌة الشائعة التً ٌعانً منها

 األطفال فً المجتمع من حٌث التشخٌص والعالج

  تطوٌر مسٌرة الدراسات العلٌا فً الفرع 

 التوجه نحو االختصاصات الدقٌقة فً مجال طب األطفال 

 

 

 انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ثشَايطيخشظاخ ان  .12

  االْذاف انًؼشفٛح  - أ
     انًُٓح فٙ انضيالء ٔيغ ٔالشتاءِ انًشٚض يغ االذصال تًٓاساخ انكايهح انًؼشفح  -1أ

 ٔطشق انرؼايم يؼٓا انٕلائٛح ٔانرذاتٛش االٔنٛح انصحٛح انشػاٚح تثشايط انًؼشفح -2أ

 انغشٚشٚح انطثٛح انثحٕز اظشاء فٙ انؼهًٛح انحذٚصح تاألعانٛة انًؼشفح -3أ
 انطثٛح ٔاالخاللٛاخ انًُٓٙ تانغهٕن انكايهح انًؼشفح -4أ
 ٔاعانٛة انرؼايم يؼٓا   تاألطفالانًؼشفح تانًشاكم انصحٛح انخاصح  -5أ
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 ثشَايط نخاصح تانا ٛحانًٓاساذ األْذاف –ب 

   ٔحذٚصٙ انٕالدج تاألطفالانًشضٛح انخاصح  انحانح ذاسٚخ ذغعٛم - 1ب 

 انعغى فٙ سدْح االطفال ٔانخذض  انغشٚش٘ ألظٓضج انفحص اظشاء - 2ب 

 االعاعٛح انخاصح تانفحٕصاخ انًخرثشٚح ٔانشؼاػٛح ٔاالظشاءاخ انًطهٕتح اكرغاب انًؼاسف - 3ب 

  نهحصٕل ػهٗ انؼُٛاخ انالصيح

 انحاعٕب ٔظًغ ٔذفغٛش انًؼهٕيح االنكرشَٔٛح فًٛا ٚرؼهك تاعرخذاواكرغاب انًٓاساخ انرمُٛح   -4ب 

      تشػاٚح انًشضٗ ٔذؼضٚض انصحح ٔانثحس انؼهًٙ ٔانرؼهٛى

 
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

1.Large group teaching 
2.Small group teaching 
3.Team_based learning 
4.Clinical sessions 
5.Integrated learning activities 
6.Skill lab sessions 
7. Audio-visual lab 

 

 

 
 طشائك انرمٛٛى      

1.Formative assessment 
2.Progress assessment 
3.End_module Exam 
4.Final Summative Exam (Theory and practical or clinical) 

 

 

 
 انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح . األْذاف -ض

 حس انطهثح ػهٗ كٛفٛح انرؼايم يغ انطفم ٔرٔ٘ أيشِ يٍ خالل ذطٕٚش يٓاساخ انرٕاصم نذّٚ  -1ض         

 انرشعٛغ ػهٗ انؼًم انعًاػٙ -2ض

 انًغأاج فٙ انرؼايم يغ انًشضٗ تؼٛذا ػٍ انذٍٚ ٔانؼشق ٔانطائفح ٔانمٕيٛح -3ض

 انًشاػاج انُفغٛح نششٚحح االطفال -4ض   
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

1.Small group teaching 
2.Practical and clinical sessions 
3. lectures 
4. seminars and skill lab  
5. symposiums 

 طشائك انرمٛٛى    
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Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 
 

 
 

 

 .انشخصٙ(األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس  )انًٓاساخانًُمٕنح انرأْٛهٛح ٔ انًٓاساخ انؼايح-د 

 لٕاٍَٛ يُٓح انطة -1د

 انمٕاٍَٛ انخاصح تششٚحح االطفال -2د

 انًٓاساخ انحاعٕتٛح -3د

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى          

1. Large group teaching 
2. Practical sessions 
3.Small group teaching 

 

 

 

 
 طشائك انرمٛٛى          

1.Formative assessment 
2.Progress test 
3.End_module Exam 
4.Final Summative Exam (theory and practical 

 
 

 تُٛح انثشَايط  .11

 انغاػاخ انًؼرًذج           اعى انًمشس أٔ انًغاق سيض انًمشس أٔ انًغاق انًشحهح انذساعٛح 

 ػًهٙ     َظش٘      

 ped0440 GIT and GUS 15 30 انشاتؼح

 Ped- 0441 RS and CVS 15 30 

 Ped- 0442 CNS 15 30 

 Ped- 0540 Infectious diseases انخايظ
 and neonatal 

20 - 
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problems 

 Ped- 0541 Anemia's, 
endocrine and 
genetic disease 

25 - 

 Ped- 0640 Clinical sessions - 300 انغادط
 

 

 

 

 

 

 انرخطٛظ نهرطٕس انشخصٙ .12

 انحذَثح وانًظادس انعانًُح انرطىساخ يراتعح خالل يٍ

 

 

 

 

 
 انًؼٓذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهٛح أٔ  غ)ٔضيؼٛاس انمثٕل  .13

 قثىل يشكضٌ

 

 

 

 

 

 

 

 
 أْى يصادس انًؼهٕياخ ػٍ انثشَايط .14

 انًحاضشاخ انُظشَح -1
 انرذسَة انسشَشٌ -2
 انضَاساخ انًُذاَُح -3
 انحاسثاخ واالَرشَُد -4
 يخرثشاخ انسًعُح وانثظشَح -5
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 يخطظ يهاساخ انًُهح

 َشخً وضع اشاسج فٍ انًشتعاخ انًقاتهح نًخشخاخ انرعهى انفشدَح يٍ انثشَايح انخاضعح نهرقُُى

 يخشخاخ انرعهى انًطهىتح يٍ انثشَايح 

 أساسٍ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُح / انًسرىي

 أو اخرُاسٌ
 ُحانًهاساذاألهذاف  ح ُانًعشفاألهذاف 

 ثشَايح انخاطح تان

األهذاف انىخذاَُح 

 وانقًُُح 
وانرأهُهُح اساخ انعايح انًه

انًهاساخ األخشي  )انًُقىنح

انًرعهقح تقاتهُح انرىظُف 

 (وانرطىس انشخظٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 

 

 انشاتعح

  Ped 0440 GIT and GUS ٍاساس X    X X   X        

Ped 0441 RS and CVS ٍاساس X    X X   X        
Ped 0442 CNS ٍاساس X    X X   X        

 Ped- 0540 Infectious انخايسح
diseases  and 
neonatal 
problems 

        X X   X X   X اساسٍ

Ped- 0541 Anemia's, 
endocrine and 
genetic    

        X X   X X   X اساسٍ

    X X X X     X     اساسٍ Ped- 0640 systems انسادسح
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 ًىرج وطف انًقشسَ

 

 وطف انًقشس

 

 

 /كهٛح انطةظايؼح ذكشٚد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 فشع طة االطفال    / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 Ped-4 اعى / سيض انًمشس .3

 يحاضشاخ ٔذذسٚة عشٚش٘ ٔصٚاساخ يٛذاَٛح أشكال انحضٕس انًراحح .4

 يمشس عُٕ٘ انفصم / انغُح .5

 480 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .6

 7/12/2222 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

  تدرٌس طلبة الدراسات األولٌة على أهم األمراض الشائعة عند األطفال 
  حث الطلبة على التعرف على أهم مشاكل المجتمع الصحٌة من خالل التدرٌب السرٌري 

  حث الطلبة على كٌفٌة التعامل مع الطفل وذوي أمره من خالل تطوٌر مهارات التواصل لدٌه 

 تدرٌب الطلبة على كٌفٌة فحص الطفل واستنباط العالمات السرٌرٌة لدٌه 

  تخرٌج طالب على مستوى من الوعً الطبً والصحً ، قادر على التعامل مع المشاكل الصحٌة الشائعة التً ٌعانً منها

 طفال فً المجتمع من حٌث التشخٌص والعالجاأل

  تطوٌر مسٌرة الدراسات العلٌا فً الفرع 

 التوجه نحو االختصاصات الدقٌقة فً مجال طب األطفال 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمشساخ انيخشظ .12

  ْذاف انًؼشفٛح األ -أ
     انًُٓح فٙ انضيالء ٔيغ ٔالشتاءِ انًشٚض يغ االذصال تًٓاساخ انكايهح انًؼشفح  -  1أ

 ٔطشق انرؼايم يؼٓا انٕلائٛح ٔانرذاتٛش االٔنٛح انصحٛح انشػاٚح تثشايط انًؼشفح -2أ

 انغشٚشٚح انطثٛح انثحٕز اظشاء فٙ انؼهًٛح انحذٚصح تاألعانٛة انًؼشفح -3أ
 انطثٛح ٔاالخاللٛاخ انًُٓٙ تانغهٕن انكايهح انًؼشفح -4أ
 انًؼشفح تانًشاكم انصحٛح انخاصح تاألطفال ٔاعانٛة انرؼايم يؼٓا   -5أ

 

    
    
  ًمشس.انخاصح تان ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

 ذغعٛم ذاسٚخ انحانح انًشضٛح انخاصح تاألطفال ٔحذٚصٙ انٕالدج   - 1ب   

 اظشاء انفحص انغشٚش٘ ألظٓضج انعغى فٙ سدْح االطفال ٔانخذض  - 2ب 

 اكرغاب انًؼاسف االعاعٛح انخاصح تانفحٕصاخ انًخرثشٚح ٔانشؼاػٛح ٔاالظشاءاخ انًطهٕتح - 3ب 

 نهحصٕل ػهٗ انؼُٛاخ انالصيح 

 اكرغاب انًٓاساخ انرمُٛح تاعرخذاو انحاعٕب ٔظًغ ٔذفغٛش انًؼهٕيح االنكرشَٔٛح فًٛا ٚرؼهك  -4ب 

      تشػاٚح انًشضٗ ٔذؼضٚض انصحح ٔانثحس انؼهًٙ ٔانرؼهٛى     
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

1.Large group teaching 
2.Small group teaching 
3.Team_based learning 
4.Clinical sessions 
5.Practical sessions 
6.Integrated learning activities 
7.Skill lab sessions 
8. Audio-visual lab 

 

 

 

 طشائك انرمٛٛى      

1.Formative assessment 
2.Progress assessment 
3.End_module Exam 
4.Final Summative Exam (Theory and practical or clinical 
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 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 حس انطهثح ػهٗ كٛفٛح انرؼايم يغ انطفم ٔرٔ٘ أيشِ يٍ خالل ذطٕٚش يٓاساخ انرٕاصم نذّٚ  -1ض

 انعًاػٙانرشعٛغ ػهٗ انؼًم  -2ض

 انًغأاج فٙ انرؼايم يغ انًشضٗ تؼٛذا ػٍ انذٍٚ ٔانؼشق ٔانطائفح ٔانمٕيٛح -3ض

 انًشاػاج انُفغٛح نششٚحح االطفال -4ض
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

1.Small group teaching 
2.Practical and clinical sessions 
3. lectures 
4. seminars and skill lab  
5. symposiums 

 

 
 طشائك انرمٛٛى    

 
Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

     OBJECTIVE STRUCTURED LONG EXAMINATION RECORD  (OSLER) 

 
 

 انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

 لإٌَ يُٓح انطة-1د

 انمٕاٍَٛ انخاصح تششٚحح االطفال-2د

 انًٓاساخ انحاعٕتٛح -3د
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 انثُٛح انرحرٛح  .12

 Pediatric decision making strategies to        ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1
accompany Nelson textbook of pediatrics 

 Nelson textbook pediatrics )انًصادس(  ـ انًشاظغ انشئٛغٛح 2

               ـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ا

 ( انًعالخ انؼهًٛح , انرماسٚش ,.... ) 
Problem-oriented pediatric diagnosis 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح, يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
Medscape, pediatrics on call, AAP 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

انؼًم ػهٗ ذطٕٚش  انًُاْط انغُٕٚح ٔاعرحذاز دساعاخ ػهٛا نالخرصاصاخ انذلٛمح ٔاالْرًاو تانعٕاَة   

 انُفغٛح ٔايشاضٓا ػُذ االطفال

 

 

 

 
 

 تُٛح انًمشس .11

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕحذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمح انرمٛٛى طشٚمح انرؼهٛى

اعثٕع  32

خالل انغُح 

 انذساعٛح

ذخشٚط طثٛة لادس  30

ػهٗ حم يشاكم 

االطفال ٔذطٕٚش 

 انزُْٛح نهطهثحانمذساخ 

يحاضشاخ  طة االطفال

ٔذذسٚة 

عشٚش٘ 

ٔصٚاساخ 

 يٛذاَٛح

 َٔذٔاخ

ايرحاَاخ 

َظشٚح 

ٔايرحاَاخ 

 عشٚشٚح

      
      
      
      
      
      


