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 كلية الطب 
 في طب األطفال الخطة الدراسية للحصول على شهادة االختصاص العالي

 المقدمة:
يتأهل المتدرب األطفال،  برنامج شهادة االختصاص العالي في طب األطفال وتدريب سريري شامل يؤدي للحصول على شهادة عليا في طب

 لالختصاصات الطبية في طب األطفال. في نهاية هذا البرنامج لدخول امتحاني المجلس الطبي األردني والمجلس العربي
 : أهداف البرنامج

 يهدف هذا البرنامج الى تدريب الطبيب الملتحق به على:
 االجراءات الطبية المتنوعة ئة وغير الطارئة وعملاخذ السيرة المرضية واجراء فحص كامل للمريض وتحديد العالج للحاالت الطار  .1
المشاكل الصحية  اتخاذ االجراءات الالزمة التي تؤدي الى النمو والتطور السليمين عند األطفال ومتابعتهما والكشف المبكر عن .2

 والعوامل الخطرة التي تؤثر سلبا فيهما.
 والدة وما بعدها.تقديم العناية الكافية في مرحلة ما قبل الوالدة، اثناء ال .3
 تطوير قدرته وزيادة معرفته العلمية والبحثية والمهنية والمشاركة في تعليم المقيمين وطلبة كلية الطب .4
 ح للمرضى وعائالتهم.واالقتصادية للمجتمع وتقديم النصااللمام بالمشاكل الصحية واالجتماعية  .5

 محتوي البرنامج:
 السريري المبرمج الذي يقره القسم. التدريب -1
 المشاركة في النشاطات العلمية المختلفة والتي تشمل ما يلي: -2

 لقاء األشعة: .أ
 يتعين على المقيم أن يرتب لهذا النشاط مع اخصاءي األشعة المسؤول ويقدم حاالت ذات قيمة تعليمية

 لقاء األمراض والوفيات: .ب
حاالت الوفيات وحاالت المضاعفات الطبية خالل فترة معينة من الزمن سواء في القسم او لهدف الرئيس لهذا النشاط هو مناقشة ا

 وحدة العناية الحثيثة ولتحليل ما أجري لهؤالء المرضى، كما يهدف هذا النشاط الى دراسة نسبة الحاالت غير المألوفة
 لقاء المقيمين: .ج

ناقشته بشكل موسع وعميق، ويتوقع من المقيم آن يقدم أحدث يتوقع من جميع المقيمين تحضير مواضيع ذات اهتمام عام لم
المعلومات وان يكون تقديمه مختصرأ وبشكل علمي، ويجب أن تعتمد التحضيرات على الحدث المعلومات العلمية بما في ذلك 

 األبحاث المكتوبة باإلضافة إلى الكتب الحديثة.

mailto:med@hu.edu.jo


 
 ة ـــــــة الهاشميـــــــالجامع

The Hashemite University 

 

 
 

 
 

 

   املـوافـق:    /     /                الرقم: ك ط ب/     /   
  

ر.ش     
 (13133)  (  الرمز البريدي330140)     (3903333)        (3903352 /3903369   )    –لزرقاء ا

 Phone: (390 3333) Facsimile: 9303352 /3903369  P.O. Box (330140) Zarqa 13133 
 med@hu.edu.jo   : mail-e 

 

 نادي الدوريات: .د
ل، حسب برنامج يضعه القسم بحيث يقدم معلومات حديثة من األبحاث المنشورة في طب األطفايتوقع من كل مقيم بين الحين واآلخر 

حة والهدف من ذلك باإلضافة إلى زيادة معرفته هو القدرة على تحليل ونقد األبحاث المقدمة وكيفية الوصول إلى استنتاجات صحي
 ومقبولة.

 تقديم الحاالت:  .ه
يها، المشرف عل االختصاصي ويتم اختيار الحاالت بالتنسيق مع ، يقدم حالة او حاالت معينة شهرية يتوقع من كل مقيم في فريقه أن

ن ماألشعة وتتم مناقشتها مع المستمعين  تقدم السيرة المرضية والموجودات بالفحص السريري والمخبري، الخزعات أن توفرت وصور
 قبل االختصاصي المسؤول. بتعليق من حيث التشخيص، التشخيص التفريقي والعالج ويختتم النقاش

 التقرير الصباحي: .و
ل األسبوع بشك يجب على كل المقيمين حضور هذا النشاط، ويتوقع منهم تقديم الحاالت التي أدخلت في الليلة السابقة أو نهاية

ويجب على المقدم )طالب  ، مختصر، ويجب على المقيم أن يتأكد من قيام اطباء االمتياز والطالب المناوبون بواجبهم بشكل تام
 ويتوقع من المقيم أن يكون قد درس ، اجراؤه ( أن يناقش التشخيص األولي وخطة العمل والعالج للمريض باإلضافة لما تميازوامت

منه أن يكون قد وثق خطة العالج وابدى مالحظاته عن  عن الحاالت وناقش خطة العالج مع المقيم األقدم المناوب الذي يتوقع
 ة.الحال

 أخرى :نشاطات  .ز

 مع مدير البرنامج. تشمل حضور مؤتمرات ومحاضرات األساتذة زائرين، المشاركة في اجراء االبحاث الطبية في القسم وتتم بالترتيب

 مالحظات عامة حول األنشطة
 .على المقيمين حضور جميع األنشطة في الوقت المحدد 
  العذر  للعمل في مكان آخر او ا  القسم والخداج أو أن يكون مطلوب الطارئة فيال عذر مقبول لغياب المقيم اال لعالج الحاالت

 قهري يقبله مدير البرنامج
 رئيس القسم. فقةوال تغير مواعيد النشاطات اال تحت ظروف غير عادية وبعد موا ىال تلغ 
 .يجب وضع برنامج شهري لهذه األنشطة وتوزيعها على األشخاص المعنين وفي الوقت المناسب 
 .تراقب هذه األنشطة وتتم بالتنسيق مع اختصاصيي القسم 
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 وصف التدريب السريري:
 :ىالمرضى داخل المستشف -1

 ريب في طب األطفال:التد .أ
 اخذ السيرة المرضية واجراء الفحص السريري وعمل االجراءات العالجية والتشخيصية الالزمة. -
 العناية بالمرضي ومتابعتهم. -
 اليومي واعداد تقرير طبي كامل وصحيح عند خروج والمريض.تدوين مالحظات التقدم  -
 التعامل بمهارة مع أهل األطفال وخصوصا شديدي المرض وتقديم النصح لهم وتثقيفهم. -
 :  التدريب في وحدة العناية الحثيثة -

 أ. خبرة في تدبير األطفال المريضين جدا.
 لب والتنفس(.ب. خبرة في التنفس االصطناعي وانعاش األطفال )انعاش الق

 التدريب في طب حديثي الوالدة: .ب
 العناية الحثيثة لألطفال حديثي الوالدة واألطفال ناقصي الوزن والخدج. .1
 انعاش حديثي الوالدة في غرفة الوالدة في حالة الوالدات غير الطبيعية وعند الضرورة. .2
 .االعتناء باألطفال حديثي الوالدة في غرفة الحضانة .3
 . التنفس االصطناعي وانعاش المرضىتطوير الخبرة في  .4

 . مالحظة: يتم تدريب المقيمين في طب حديثي الوالدة في مستشفى البشير

 مرضى العيادات الخارجية: -2
 وتطور الطفل. العناية بالطفل السليم : المشاركة في العيادات المختصة في مراقبة تغذية ونمو .أ

 : طب األطفال العام .ب

 واألوبئة عند األطفال معالجة األمراض الشائعة -
 العناية باألطفال في فترة النقاهة. -
 اإللمام في الطب الوقائي والمطاعيم. -

 االسعاف والطوارئ: معالجة الحاالت الطارئة ومتابعتها.  ج. 
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  :ب في التخصصات الفرعية في طب االطفالتدريال -3
 التدرب في التخصصات الفرعية المتوفرة       

 
 االختياري :  التدريب -4

 الجدول الزمني للتدريب :     
 يمكن ان يقسم تدريب األطفال على النحو التالي )باالشهر( :  

 سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى التناوب
 -- 3 4 6 أطفال عام
 -- 2 2 3 علم الوليد

 -- 2 2 1 اسعاف
 2 3 3 1 عيادات

 8 -- -- -- اختصاص فرعي
 1 1 -- -- اختياري 

     االجازة السنوية
 12 12 12 12 المجموع

 
 االختياري واالختصاص الفرعي حسب حاجة القسم وتوفر االختصاص الفرعي

 االجازات:
يحصل المقيم  قد ،األكثر لفترتين وال يجوز تأجيلهايحق للمقيم اجازة سنوية مقدارها ثالثة اسابيع ويمكن في بعض األحيان تقسيمها على 

 اجازات اخرى حسب قوانين الجامعة الهاشمية ووزارة الصحة.على 
 التقييم:

يحتفظ رئيس القسم بسجالت التقييم لكل مقيم عن نشاطاته السنوية، رئيس القسم ومجلس القسم مسؤوالن عن متابعة واعادة التقييم  -
 الدوري للبرنامج.

لى جزء مكتوب وجزء سريري لمعرفة مستوى تقدم المقيم في يعقد امتحان شامل في نهاية كل سنة وفي نهاية االقامة ويشتمل ع -
 مختلف النشاطات، ويحدد مجلس كلية الطب كيفية إجراء هذه االمتحانات وتوزيع العالمات فيها بناءا على تنسيب مجلس القسم.
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