
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 ميساناجلامعة  :    
 كلية الطبالكلية/ املعهد:      
 فرع طب االطفالالقسم العلمي    :    
 8/10/2019تاريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                اسم املعاون العلمي :          اسم رئيس القسم :                                            
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 مان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة ض    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
مصادقة                                                                                                       



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 السيد العميد         
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة ميسان المؤسسة التعليمية .1

 / فرع طب االطفالكلية الطب المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 

 االطفال طب 

 طب وجراحة عامة بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنوي

 ي العراقفاالعتماد االكاديمي لكليات الطب مجلس  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2019/    /  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 ( فرع طب االطفال)  رنموذج وصف المقر

 

 المقرروصف 

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

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

 البرنامج.

 

 كلية الطب/ جامعة ميسان المؤسسة التعليمية .1

 طب االطفال فرع     المركز/ القسم العلمي   .2

 الطفالا طب  رمز المقرر/ اسم  .3

 رحلة السادسة مال -المرحلة الخامسة   -المرحلة الرابعة 
  حضور اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة عملي  56نظري +     ساعة     30/    المرحلة الرابعة (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 نظري    ساعة  60/    المرحلة الخامسة 

 عملي  ساعة  330/    المرحلة السادسة 
 2019/   / تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

    أهداف المقرر .8
1- Students will demonstrate their ability to obtain a relevant clinical 

history from a parent or child and present it verbally to colleagues. 
2- Students will demonstrate their ability to perform an age appropriate 

clinical examination of a child including the measurement of growth and 
use of centile charts.  

  فرع طب االطفالتعريف  وظائف المجاميع المختلفة من . 

   

 . 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   - أ
Getting proper knowledge about etiology ,clinical  feature , investigations and 
treatment of different pediatric disease .  
 

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
1- Gaining adequate skills in taking patients history from the mother or 

care taker . 
2- Ability to do proper physical  examination of the child including 

measurement of growth on centile chart .  
 طرائق التعليم والتعلم      

1- Lecture  
2- Clinical sessions 
3- Seminars  
4- Small group teaching  

 
 
 

 طرائق التقييم      

 
1- Single best answer questions, case study, data interpretation  and short 

assay  questions.  
2- Clinical examination: history, physical examination and case 

management at the end of clinical course . 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج
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  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
 النظرية 

 والعملية 

مخرجات 

 التعلم المطلوبة
طريقة  أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1-30 

 اسبوع

المرحلة 

 الرابعة

 ساعة 30
 نظري

  ساعة   56
 عملي

Mentioned Theory:  one hour weekly 

, which including the 

following: 
Infant feeding: (Breast feeding, 

Formula 
feeding, Feeding problems, 

Constipation,                               

Vomiting and Abdominal pain) 

 

Nutritional disorders: 

(Kwashiorkor, 

Marasmus, Marasmus 

Kwashiorkor, Failure to thrive,   

Calcium metabolism and 

rickets.) 

 

Immunization: ( vaccine and 

expanded polio vaccine program, 

Other vaccines including BCG,   

hepatitis B,  Penta vaccine, Tetra 

Lecture 
and 
clinical 
sessions  

Written 
And 
clinical 
exam.  
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vaccine, Measles vaccine, 

MMR) 

Complications and contraindications 

  of vaccination 

Immunization schedule in IRAQ. 

Growth and development: (definition, 

factors affecting growth and development 

, physiology  of growth  and : 

weight, linear growth, 

circumferential &skin fold, 

developmental    milestones 

from birth until puberty). 

infectious diseases: (meningitis, 

encephalitis, measles mumps rubella, 

whooping cough, and  poliomyelitis, kala- 

and Kala-azar)  

 

: Two hoursPractical sessions 

 daily for eight weeks of history 

 taking and physical  

examination. 

1-30 

 اسبوع

المرحلة 

 خامسةال

ساعة  60

 نظري
Mentioned  

Theory: Two hours per week  

for thirty weeks, which including the 

following: 

Diseases of the newborn: 

the normal newborn and care, 

 low birth weight, premature baby, small  

for gestational age, hyaline 

 membrane  disease, post term  

baby, hypoxic ischemic  

encephalopathy,  neonatal convulsions, 

neonatal   infections, neonatal 

hyperbilirubinemia (jaundice), 

and  metabolic     diseases of newborn, infant of 

diabetic mother, hypoglycemia,                          

 hypocalcemia, hematological disease of 

newborn, hemorrhagic disease                            

 of newborn ) 

 

Genetic disorders: (basic 

genetics, inherited disorders , 

Chromosomal abnormalities,  

single gene disorders (Mendelian 

disorders) , Unusual genetic 

mechanisms, Interaction of 

genetic  and  environmental 

factors (polygenic, 

Lecture 
 

Written 
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multifactorial, or complex 

disorders), trisomy 21, 13, 18, 

Klinefelter syndrome, Turner 

syndrome, and cri du chat, 

Genetic counseling)  

Cardiac diseases: (congenital  

heart diseases: VSD, ASD, PDA, 

 TOF , TGA, heart failure, 

 infective  endocarditis and 

 rheumatic fever) . 

Atopic disorders: (atopic 

 conditions and asthma) 

 

Diabetes mellitus: 

 

Gastro intestinal disorders:  
(gastroenteritis, dehydration, fluid  

and electrolytes therapy, ORS  

and ORT, congenital  

malformations 

 of GIT, trachea-esophageal  

fistula,  pyloric stenosis, and 

 hirshsprung disease). 

 

Renal system disorders: (UTI,  

acute post streptococcal  

glomerulonephritis, nephrotic  

syndrome, hemolytic uremic  

syndrome) 

 

    Nervous system 

disorders:(convulsions 

 disorders: definition, classifications, 

               clinical types including febrile  

convulsion, infantile spasm, ptit 

mal seizures, and                                  

myoclonic seizures. Cerebral 

palsy, mental retardation) . 

 

Hematology and oncology: (anemia 

including iron deficiency anemia, 

hemoglobinopathies,  membrane 

defect, leukemia in children, 

hemorrhagic disorders   including 

hemophilia, von willibrand  disease 

thrombocytopenia). 
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Poisoning: (general measures,  

salicylate, kerosene, lead, iron  

and organophosphorus) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المرحلة 
 السادسة 

  Sixth stage: 

Eleven weeks course of 

clinical sessions(six hours 

daily) and seminars 

 

clinical 
sessions 

and 

seminars 

Written 
And 

clinical 
exam. 

      
      
      
      

 

 البنية التحتية  .12

 Nelson –Essential of pediatrics -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
2- Illustrated text book of pediatrics  

 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
       Nelson text book of pediatrics 

                 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
 
 
 

 


