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 مخطط مهارات المنهج

 خاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج ال

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

لية التوظيف  المتعلقة بقاب 

 ( والتطور الشخصي

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

 x x x x x x x x x x x x x x x x أساسي اطفال  1ج طب االطفال 
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   2021\ 6\ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

1 

2 

3 

 
 
 

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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 البنية التحتية   .12

 Essential Nelson ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 Nelson textbook of pediatrics )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

ـ الكتب والمراجع التي يوصى ا

المجالت  )                بها  

 ( ارير ,.... العلمية , التق

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع  

 االنترنيت ....
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

ها والعمل على زيادة عدد التركيز على التدريب السريري للحاالت المرضية الشائعة ومعرفة كيفية التعامل مع

 ت المرضية المستشفيات التعليمية التاحة الفرصة للطلبة لرؤية ومناقشة الحاال

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 مفردات المقرر. ل المعرفة العلمية والفهم الدقيق-1د 

 التطبيق العلمي .-2د 

 القدرة على التحليل والدراسة.-3د 

 تنمية المهارات العلمية.   -4د 

 بنية المقرر  .11

مخرجات  الساعات  األسبوع 

التعلم 

 المطلوبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع  اسم الوحدة /

المرحلة 

 الرابعة

 اسبوع  15

 نظري 90

 عملي  60
 General pediatric االطفال 

diseases, nutritional 
diseases 

االمتحان   نظري + عملي 

اليومي  

ونصف السنة  

 ونهاية السنة 
      

المرحلة 

 السادسة
 اسبوع  7

تدريب ال General  pediatric االطفال  عملي 

 السريري 

االمتحان  

نهاية  اليومي و

الكورس 

 ونهاية السنة 
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