
 PED.M)ماجستري طب األطفال )

 معلومات عامة
 

 املؤسسة التعليمية  جامعة مصراتة 

 الكلية  البشري الطب 

 القسم / الشعبة التي تقدم البرنامج PED.M)ماجستير طب األطفال ) 

 اسم البرنامج التعليمي  ماجستير طب األطفال 

 الوحدات التدريسية الستكمال البرنامج  وحدة معتمدة  30

 الشهادة العلمية املمنوحة عند استكمال البرنامج  املاجستير 

األنسجة. قسم علم وظائف األعضاء.  قسم علم التشريح. قسم علم  

األحياء  علم  قسم  األدوية.  علم  قسم  الحيوية.  الكيمياء  علم  قسم 

علم   قسم  األمراض.  علم  قسم  الطفيليات.  علم  قسم  الدقيقة. 

أمراض النساء والتوليد. قسم علم طب وجراحة العيون. قسم طب  

األمراض   قسم  والسموم.  الشرعي  الطب  قسم  واملجتمع.  األسرة 

باطنية وفروعها. قسم علوم الجراحة وفروعها. قسم طب األطفال.  ال

 قسم األشعة والتصوير الطبي. 

 األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج

 اللغة املستخدمة في العملية التعليمية اللغة اإلنجليزية 

 منسق البرنامج  عميد الكلية 

 املراجع الخارجية للبرنامج  الهندي البرنامج التعليمي األكاديمي للمجلس الطبي 

 سنة منح إذن املزاولة للبرنامج  2021

 الجهة التي منحت اإلذن باملزاولة وزارة التعليم العالي. 

 السنة التي بدأت فيها الدراسة الفعلية للبرنامج 2021

 
 عدد الوحدات األسبوعية 

 املجموع  البحث  التدريب السريري  املحاضرات 

15 9 06 30 



 
 أهداف الربنامج 

 

تنمية مهارة الربط بين العلوم الطبية األساسية الالزمة للممارسة الطبية السريرية مدركا  .1

 التطورات املعاصرة طبقا لألخالق املهنية. 

إدراك املشاكل الصحية وكيفية التعامل معها لدى األطفال وحديثي الوالدة في املجتمع وعلى   .2

 جميع مستويات النظام الصحي. 

 ب مهارات وطرق البحث العلمي الطبي لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.  اكسا .3

 اكتساب مهارات التواصل مع املرض ى والتعاون مع ذوي االختصاص ان لزم األمر.  .4

 املستهدفات  

 
  .القدرة على إظهار الحرفية املطلوبة في املجال الطبي بأداء سريري عالي الجودة وتطوير التعليم الذاتي.1

العمل على تقوية صحة املجتمع والحفاظ عليها واستعادتها مع مراعات نظام الصحة الوطني بكل  .2

  .مستوياته

  .العمل بروح الفريق املتكامل لنهوض بمنهاج البحث العلمي الطبي لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع .3

 .معتدل وواعي بدرجة كافية ويعرف قدراته وشمولية الطب الحديث. 4

 
ا يتم تقدميه مع املراجع اخلارجية: مقارنة م  

مت وضع املقرر باإلستناد إىل الربنامج التعليمي األكادميي للمجلس الطبي   •
 وجامعة املنصورة  اهلندي  

 نظام القبول 
 

 يشترط لقبول الطالب للحصول على درجة اإلجازة العالية في أي قسم علمي بالكلية ما يلي: 

 على   .1
ً
درجة اإلجازة العالية )البكالوريوس( في الطب والجراحة من  أن يكون املتقدم حاصال

إحدى الجامعات الليبية أو على درجة معادلة لها من كلية مماثلة معترف بها من الجهات  

 املختصة. 

افقة جهة العمل بالنسبة للعاملين للتفرغ للدراسة جزئيا أو   .2 أن يتحصل الطالب على مو

 كليا.

لتقدير  .3  
ً
وفقا الطالب  قبول  املستهدف  يتم  العدد  األولى، وحسب  الجامعية  املرحلة  في  اتهم 

 للقبول الذي يحدده القسم العلمي.



% من املقبولين(،  20تعطى أولوية القبول للمعيدين، وموظفي الجامعة )بنسبة ال تزيد عن   .4

 واملرشحين من الجهات العامة. 

 

 خمرجات التعلم املستهدفة
 املعرفة والفهم  .أ 

 

 الطالب على كيفية االستفادة من علوم الطب األساسية ملمارسة طب األطفال. أن يتعرف   1-أ

 أن يفسر الطالب املشاكل الصحية الشائعة والطارئة منها لدى األطفال وحديثي الوالدة.  2-أ

 أن يتعرف الطالب على مبادئ البحث العلمي وتطبيقاته ومفاهيم صحة السكان.  3-أ

 كيفية التعامل مع األطفال وحديثي الوالدة والتواصل مع أولياء األمور.أن يتعرف الطالب على  4-أ

 

 املهارات الذهنية  . ب

 

أن يربط الطالب بين علوم الطب األساسية وطب األطفال لحل املشاكل الصحية لدى   1-ب

 األطفال. 

 الوالدة. أن يفسر الطالب املشاكل الصحية الشائعة والطارئة منها لدى األطفال وحديثي  2-ب

 أن يقترح الطالب األسئلة البحثية املناسبة واملعترف بها.  3ب_

 أن يقارن الطالب التعامل مع الحالت النفسية املختلفة للمرض ى واألهالي.  4-ب

 

 ج. املهارات العملية واملهنية

 

وحديثي  أن يستخدم الطالب علوم الطب األساسية لحل املشاكل الصحية لدى األطفال  1-ج

 الوالدة. 

 أن يشخص الطالب املشاكل الصحية الشائعة والطارئة منها لدى األطفال وحديثي الوالدة.  2-ج

 أن يصمم الطالب بحثا متكامل وتقديمه.  3-ج

 أن يستخدم الطالب طرق التعامل املختلفة مع األطفال وحديثي الوالدة وأولياء األمور.  4-ج

 

 واملنقولة د. املهارات العامة  

 

 أن يكون الطالب قادرا على حل املشاكل.  1-د



 .أن يكون الطالب قادرا على التصور الذهني 2-د

 أن يكون الطالب قادرا على االعتماد على النفس.   3د_

 .أن يكون الطالب قادرا على االتصال والتواصل 4-د

 

 
 مكونات )حمتويات( الربنامج

 
  عدد الوحدات  املرحلة  ر

سريري+نشاطات   نظري   املجموع 

 مختلفة 

 وحدة  24 وحدة  9 وحدة  15 املرحلة التمهيدية  1

 وحدات  6 - وحدات  6 الفصل الدراس ي األول ))املواد األساسية((               

 وحدة  18 وحدة  9 وحدة  9 ( ))املواد التخصصية (( 4+3+2الفصل الدراس ي ) 

 وحدات  6 األطروحة ومناقشتها مرحلة إعداد الرسالة أو  2

 وحدة  30 املجموع 

 
Syllabus / Course Study  

 الشفرة   املقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 

 الفصل الدراس ي األول 

 PED.M. A علم وظائف األعضاء والكيمياء الحيوية 

 PED.M. B الصحة العامة والتغذية 

األدوية علم   PED.M.C 

 PED.M. D النمو الجنيني 

 PED.M. E علم األحياء الدقيقة والطفيليات واملناعة الطبية 

 PED.M. F علم األمراض 

 PED.M. G اإلحصاء وطرق البحث العلمي 

( 4+3+2الفصل الدراس ي )   

واملبسترين حديثي الوالدة   PED.M.1 



 PED.M.2 أمراض األطفال والوبائيات 

الطوارئ والعناية املركزة طب   PED.M.3 

 

 طرق التعليم والتعلم
 محاضرات تعليمية ✓

 .دروس عملية )تدريب معمل(  ✓

 عينة املتحف  ✓

 عروض الشرائح  ✓

 الجوالت السريري  ✓

 العيادات الخارجية  ✓

 دراسات الحالة  ✓

بالرنين   ✓ التصوير  أفالم   / املقطعي  التصوير  مشهد   / السينية  األشعة   / اإلشعاعية  العينة 

 املغناطيس ي / وكيل األمين العام / صور الفيديو 

 الزيارات امليدانية  ✓

 دراسات املجموعات التعليمية   ✓

 حلقات النقاش ✓

 تحليل البيانات وتفسيرها  ✓

 التعلم الذاتي  ✓

 امتحانات تدريبية.  ✓

 طرق التقييم 

 االختبار  الفصل الدراس ي 
 الـــدرجة 

 إجمالي 
 شفهي  نظري 

 500 أعمال السنة 



 الفصل الدراس ي األول  
اختبار تحريري مدته ساعة ونصف  

 + اختبار شفهي 
400 100 500 

 ( 4+3+2الفصل الدراس ي ) 
ورقتين مدته ساعة ونصف+  

 شفهي+ سريري 

  عملي  شفهي  نظري 

1000 

 
400 100 500 

 500 الرسالة 

 2500 إجمالي الدرجة                                                                                             

 

 تقييم الربنامج:
 

 املشارك في التقييم  األسلوب   النسبة / العدد  

 سوق العمل  استبيان  % 40

 طالب السنة النهائية  استبيان  % 20

 الخريجين  اجتياز امتحان  % 15

 أعضاء هيئة التدريس  تقارير املساقات  % 20

 املقيمين الخارجيين  استطالع الرأي واملتابعة 5%

 جهات أخرى 

 
 
 
 

 تصنيف التقييم 
التالي، على أن يكون الحد األدنى لدرجة   في املقررات الدراسية حسب الجدول  ُيحدد تقدير الطالب 

 %( على األقل. 65وبنسبة ) النجاح في أي مقرر الحصول على تقدير جيد 

 

 



 

 

 

 

 

 

 متطلبات االستمرار يف الدراسة بالربنامج

على    ل لطالب االنتقال الى الفصل الثاني من املرحلة التمهيدية إال بعد اجتيازها بنسبة ال تق   ز ال يجو  ✓

65.% 

ال يجوز للطالب تسجيل الرسالة إال بعد اجتياز املقررات الدراسية املقررة للدرجة العلمية املسجل   ✓

 %.65عليها وإنهاء املرحلة التمهيدية بنجاح وبمعدل تراكمي ال يقل عن 

 
 

  النسبة املئوية للدرجة% 

 إلى  من التقدير

 ممتاز  100 85

  85أقل من  75
ً
 جيد جدا

 جيد  75أقل من  65

 ضعيف 65أقل من 


