
                                                                                          

 خايعت انكىفت 

 انطب /كهٍت 

 دبهىو عال /بزنايح 

: تذرٌب عًهً ونظزي فً عهى طب األطفال وحذٌثً انىالدة نًذة عايٍن ٌتناول كم أخهشة وأعضاء خسى نبذة عن انبزنايح  -1

 األطفال.

ٌهذف انبزنايح انى تذرٌب أطباء اختصاص بطب األطفال وحذٌثً انىالدة وانخذج نغزض انعًم فً انًزاكش  انبزنايح:انهذف ين 

 انصحٍت وبزايح انزعاٌت انصحٍت االونٍه.

 : تعشٌش انكىادر انصحٍت انًتقذيت فً وسارة انصحت انعزاقٍت.أالهًٍت االقتصادٌت 

 يعهىياث عن انبزنايح -2

 طبان انكهٍت 

 طب األطفال انقسى

اسى 

 انبزنايح

 دبهىو عانً طب األطفال

انذرخت 

 انعهًٍت

 دبهىو

أهذاف 

 انبزنايح

ٌهذف انبزنايح انى تذرٌب أطباء اختصاص بطب األطفال وحذٌثً انىالدة وانخذج نغزض انعًم فً انًزاكش انصحٍت 

 وبزايح انزعاٌت انصحٍت االونٍه.

 

عذد 

انساعاث 

انًعتًذة 

فً 

 انبزنايح

  دراسٌٌن ساعة عملً موزعة على فصلٌن 270ساعة نظري و  222سنة تحضٌرٌة واحدة بواقع 

 سنة بحثٌة 

 

 ين سنت انتقذٌى نهقبىل 11-1: اكًال سنت إقايت قذيى بتارٌخ شزوط انقبىل -3

 بكهىرٌىص طب وخزاحت عايت االكادًٌٍت:انًتطهباث 

 خطت انذراسٍت ان -4

 

 

 



Table core courses 

Credit hours  Pre-requisite Course Course title  Course 
code  

45  Neonatology Course 1 

45 - Cardiovascular diseases  
45 - Respiratory diseases  
45  Gastrointestinal diseases  
15 - Liver diseases   
35 - Renal diseases  
15  Methodology and statistics  
10 - English  
50  Infectious diseases Course2 
35 - Endocrine system  
45 - Nervous system  
25 - Rheumatology  
40 - Hematology   
15  Communication skills  
15  Critical appraisal  
10  English   

 

Table elective courses 

Credit hours Pre- Requisite course Course title Course code 

35   Oncology   

35   Dialysis   

 

Table Suggested courses plan for Research track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1  Data collection  180  

Level2  Writing  180   

Total 

 

 

 

 

 

 



 انذراسٍت:انخطت 

 االولمقررات المستوى 

رمز  اسم المقرر
 المقرر

المتطلبات  اجباري او اختٌاري
 السابقة

عدد 
 الساعات

امراض الخدج وحدٌثً  فصل اول
 الوالدة

 - اجباري 
45 

 45  اجباري - راض القلبما 

 45 - اجباري - االمراض التنفسٌة 

 45 - اجباري - امراض الجهاز الهضمً 

 15 - اجباري - امراض الكبد 

 35 - اجباري - امراض الكلٌتٌن 

 15    طرائق بحثٌة واحصاء 
 10    لغة انكلٌزٌة 

 50 - اجباري  االمراض المعدٌة فصل ثانً

 35  اجباري - امراض الغدد الصماء 

 45 - اجباري - امراض الجملة العصبٌة 

 25 - اجباري - امراض المفاصل 

 40 - اجباري - امراض الدم واالورام 

 15    مهارات تواصل 

 15    محاكمة البحوث 
 10    لغة انكلٌزٌة 

 490 المجموع                                                                                                                      

 

 

 

 االختٍارٌت:انًقزراث 

 

 انساعاث انًعتًذة اسى انًقزر ريش انًقزر و

 35 األوراو انسزطانٍت  

 35 غسم انكهى  

 


