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   لجمهورية العربية السوريةا                
  الصحة  وزارة                        

 الهيئة السورية لالختصاصات الطبية             
 الرقم.......................

 التاريخ.....................
 

 البرنامج التدريبي الختصاص أمراض األطفال 

هو تمكين الخريج من الحصول على المعلومات الكافية والمهارات األساسية المتعلقة بهذا االختصاص حتى يتمكن من  الهدف-1

اتخاذ القرارات العالجية والجراحية الصائبة أثناء ممارسته لهذا االختصاص، وأن يكون قادراً على المتابعة الذاتية للتعلم 

االً في البحث الطبي ومؤهالً لمعرفة أساليب الوقاية من األمراض المتعلقة ومواكبة الجديد في اختصاصه ومشاركاً فع

 باختصاصه وسبل مكافحتها

 للتدريبيتم قبول خريجي الكليات الطبية السورية )وغير السورية بعد تعديل وضعهم في وزارة التعليم العالي(  التدريب:-2

 فق أسس تفاضلية:بقصد االختصاص في الهيئة السورية لالختصاصات الطبية و

سنوات ميالدية(، تتضمن برنامج تعليمي )نظري( وبرنامج  8شهراً ) 84 طب األطفالمدة التدريب في اختصاص  .أ

 الهيئة السورية لالختصاصات الطبية.عملي سريري في معالجة المرضى في مراكز تدريبية معتمدة من قبل 

وزعة بين ساعات التعليم النظري والتدريب العملي ساعة م 48عدد الساعات األسبوعية المطلوبة من المتدرب  .ب

 والمناوبات.

 واجبات المتدرب:-3

 المقيم العامة: تأوالً: واجبا

  االلتزام بمناوبة الشعبة الدائم وإعالم االختصاصي المناوب عند الضرورة وحضور الجولة الصباحية على

 المرضى.

  السريرية وفحص المريض، ويوضع فيها نتائج الفحوص تنظيم إضبارة المريض كاملةً. وذلك بعد معرفة القصة

 المخبرية والشعاعية والتشريح المرضي.

 .وضع برنامج لمراقبة العالمات الحيوية عند المريض 

  ،)تسجيل مالحظات الطبيب المشرف في اإلضبارة يومياً، تسجيل مالحظاته عن تطور الحالة )المتابعة اليومية

 الطبية. االستشاراتتسجيل 

 ء ورقة العال  يومياً.إمال 

 .ًكتابة تقرير الخرو  مفصال 

 .إجراء بعض الدراسات اإلحصائية التي يكلف. بها من قبل الطبيب المشرف 

 .أن يلتزم بحضور كافة محاضرات البرنامج التعليمي المخصص لألطباء المقيمين 
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يعاود الطبيب المقيم لالختصاص في العيادة الخارجية مرة في األسبوع على األقل لفحص وعال  المرضى بإشراف  ثانياً:

 .تصاصياألخ

 بعالقات حسنة مع المريض وعائلته والهيئة الطبية والتمريضية واإلدارية وكل من له عالقة بعال  المريض. ظيحتف ثالثاً:

 (Confidentiality: الحفاظ على أسرار المريض)رابعاً 

التدريبي الذي يحتوي على النشاطات  طالنشا (Log Bookالطبيب المقيم لالختصاص في سجل دائم ) نيدو خامساً:

 )نوعها وعددها وتاريخها واسم المريض ورقم سجله الطبي(.بها والمهارات التدريبية التي قام 

الختبارين أساسيين يجريان في مقر الهيئة السورية لالختصاصات الطبية،  التدريبيخضع المتدربون خالل فترة  االختبارات: -1

الترشح لالختبارات األساسية  التدريب ويتمخالل مدة مراكز التدريب والختبارات فصلية )كتابية ومهارات سريرية( تُجرى في 

 وفق الشروط العامة الواردة في النظام الداخلي للهيئة:

أمراض يتضمن المبادئ األساسية في  للتدريباختبار كتابي في نهاية السنة األولى وهو   :(step1)االختبار األولي  .أ

 مرتين في العام خالل شهري )كانون الثاني وتموز(. ويُجرى  األطفال

 Objective structuredويتضمن اختباراً كتابياً واختباراً عملياً يجرى بطريقة :(step2) النهائياالختبار  .ب

clinical examination  O-S-K-E خالل  مرتين في العامعلى االختصاص  التدريب، يُجرى في نهاية فترة

 شهري )نيسان وتشرين األول( 

في الهيئة األطفال أمراض المجلس العلمي الختصاص  : يشرف على البرنامج التدريبي )النظري والسريري(اإلشراف العلمي -2

في االختصاص ممن  وأساتذة الجامعاتاستشاريي وزارة الصحة  عضواً من 18ويضم السورية لالختصاصات الطبية، 

 لديهم خبرة في هذا االختصاص التقل عن عشر سنوات.

 A األطفال: الجدولالختصاص طب  والعملي(البرنامج التدريبي )النظري 

 outline eCours      للمقررالمواضيع التفصيلية 

 الطبية المشاهدة-للطفل: السجل الطبي 

 الخطة والتدبير -

 مقاربة الطفل المريض

 أمراض الوليد والخديج

 األمراض الخلقية )قبل الوالدية(

 التطور النفسي االجتماعي عند الطفل

 التطور الروحي الحركي عند األطفال

 الجهاز التنفسي 

 والتخثرعناصر الدم 

 جهاز المناعة

 والتنظيم الحروريحرارة الجسم 

 والوقاية منهاالمعدية  األمراضوضبط ومكافحة معالجة 

 التلقيح

النملو الجسلمي فلي  الملؤثرة فليالخصائص الرئيسية والعواملل 

 مراحل الطفولة المختلفة

 الطبيعية  والقياسات الجسميةتقييم النمو 

 مشعرات النضج العظمي والتسنين

 خصائص الجهاز الهضمي عند الطفل

 طرائق فحض الجهاز الهضمي

 والطفلمبادئ تغذية الرضيع 

 اضطرابات النمو والبلوغ

 اض الوراثيةاألمراض قبل الوالدية واألمر

 مشاكل التغذية وأضطرابات التوازن الشاردي المائي

 األمراض الهضمية الشائعة عند األطفال

 اضطرابات المناعة وعوز المناعة المكتسب

 األمراض االنتانية الشائعة

 االضطرابات الدموية واألورام الشائعة عند األطفال

 االضطرابات التنفسية الشائعة

 والدسللم عنللدخصللائص اسللتقالب السللكريات والبروتينللات 

 األطفال

 واألوعية الدمويةالخصائص التشريحية للقلب 

 أهم اإلصابات القلبية عند األطفال

 الفحص القلبي الدوراني 

 الجلد واألشعار
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 البلوغ

 الوالدة والتأقلم مع الحياة خار  الرحم

 العناية بالوليد وفحص الوليد

 تقدير سن الحمل وتصنيف المواليد الجدد

عنللد الوليللد وتغذيلللة  والموجللودات الطبيعيلللةوظللائف األجهللزة 

 الوليد

 مالخدا  وتأخر النمو داخل الرح

 االضطرابات الغدية الشائعة 

 االضطرابات العصبية النفسية 

 أمراض الجهاز الحركي

 البولية والكلوية الشائعةاالضطرابات 

 الحوادث والتسممات 

 تناذر الطفل المضطهد

 متالزمة الموت المفاجئ

 Teaching & Training Methodsطرائق التعليم والتدريب للمقرر    

 محاضرات علمية عن مواضيع قسم األطفال. .1

 عروض وسائط متعددة/تفاعلية .2

 دروس سريرية .3

 .جلسة حالة سريرية 

  شهرية.جلسة وفيات 

 .جلسة نادي المجالت شهرية 

 .جلسة يقوم فيها المقيم بتقديم موضوع تحت إشراف أحد األخصائيين 

 واإلمكانيات(: يناوب المقيمون كما يلي، )يمكن لرئيس القسم تعديل الجداول حسب الحاجة -8

 .1، مقيم سنة 2، مقيم سنة 3مقيم سنة  في شعبة األمراض العامة والعناية: ◙

 .1، مقيم سنة 2، مقيم سنة 3مقيم سنة : في اإلسعاف ◙

 .1، مقيم سنة 2، مقيم سنة 3مقيم سنة  في الحواضن: ◙

عللى عملل المقيملين  فاألطفلال لششلرايناوب مقيم سنة رابعة واحد في القسم، مقر عمله في غرفة المقيملين فلي قسلم  ◙

 المناوبين

 

 السنة األولى

البرناااااامج التااااادريبي  المقرر النظري 

 السريري

 

النملللللللللو والتطلللللللللور، 

التغذية والسلوائل والشلوارد، 

اللقاحللللللللللات، اإلسللللللللللعافات 

والتسممات، الوليد والخلديج، 

إنعللللللاي الوليللللللد، الرعايللللللة 

الصللللحية المتكاملللللة للطفللللل 

IMCI  وهللللي المللللواد التللللي

 يتقدم بها لالمتحان األول.

أشهر في قسم  3

 اإلسعاف والعيادات

وعرضها على السلنة الثانيلة استقبال المريض وإنشاء المشاهدة كاملة  -1

وكللل اإلجللراءات األخللرى ة لتصللحيحها ووضللع خطللة التللدبير المناسللب

 التي يراها رئيس القسم الزمة لها.

التدريب على اإلجلراءات اليدويلة فلي طلب األطفلال )الحقلن العضللية،   -2

الوريدية، السحوبات الدموية، بزل قطني، قسطرة بولية، قسلطرة وريلد 

العانة، اسلتخدام مخططلات النملو، غسليل معلدة، سري، بزل مثانة فوق 

مس شرجي، قياس ضغط شرياني، تخطيط قللب كهربلائي، تنظيلر قعلر 

 العين(.

شهر في قسم الوليد  2

 والخديج

شهر في عناية  1

 مشددة

شهر في دور  1

التوليد )ما حول 
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متابعللة الفحللوص المخبريللة ومرافقللة المللريض أثنللاء إجللراء الفحللوص   -3 الوالدة( 

 المخبرية والشعاعية.

متابعللة المهللام التللي يكلفلله بهللا الطبيللب االختصاصللي أو زمالئلله ملللن  -8

 بما يهم مصلحة وصحة الطفل المريضالسنوات األعلى 
أشهر في شعب  5

 األطفال والعيادات

 السنة الثانية

البرناااااامج التااااادريبي  المقرر النظري 

 السريري

 

األملللللراض االنتانيلللللة عنلللللد 

 ، وأوراماألطفال، دم 

صلللدرية، هضلللمية، قلبيلللة، 

 أذنية، عينية، 

 اإلنعاي الحياتي المتقدم.

 

شهر في قسم  2

 اإلسعاف والعيادات

 مراقبة المشاهدة والتأكد من دقة فحص الطفل وكتابة المشاهدة. -1

مقاربللة التشللخيص والتأكللد مللن كللل اإلجللراءات المطلوبللة للطفللل مللن   -2

فحللوص مخبريللة وشللعاعية واستشلللارية ووضللع خطللة تللدبير مبدئيلللة 

 وعرضها على السنة األعلى.

اإلشلراف عللى اإلجلراءات المطلوبلة ملن السلنة األوللى وتنفيلذها عنلد   -3

 الضرورة.

ف وزملاله  تنفيذ المهلام التلي يكلفله بهلا الطبيلب االختصاصلي المشلر  -8

 في السنوات األعلى.

اإلجراءات اليدويلة المطلوبلة منله: تنبيلب الرغلامى، تبلديل اللدم، بلزل   -5

 نقي، بزل جنب.

متابعة وتنفيذ االستشارات التلي يكلفله بهلا االختصاصلي أومقليم السلنة   -6

 الرابعة.

شهر في قسم الوليد  2

 والخديج

شهر في عناية  1

 مشددة

شهر في دور توليد  1

 )ما حول الوالدة(

أشهر في شعب  6

 األطفال والعيادات

 السنة الثالثة

البرناااااامج التااااادريبي  المقرر النظري 

 السريري

 

أمللراض الغللدد واالسللتقالب، 

 الكلية، العصبية،

أمللللللللللللللللراض العظللللللللللللللللام 

والعضالت،الوراثة،التحسس 

والمناعة، وسائل تشخيصية: 

 رأشعة، مخب

شهر في قسم  2

 اإلسعاف والعيادات

التأكد من الخطوات التي تملت ملن قبلل السلنوات األدنلى للملريض ملن  -1

حيث إنشاء المشلاهدة والفحلص السلريري والتوجله السلريري والخطلة 

 التشخيصية والعالجية.

تقللديم الحالللة المرضللية للطبيللب االختصاصللي المشللرف ومتابعللة تنفيللذ  -2

 الخطوات التشخيصية والعالجية.

شراف السلنة األعللى واالختصلاص قبول األطفال في المستشفى تحت إ -3

 المشرف.

كتابة الوصفة الطبيلة وتحديلد الجرعلات وطريقلة إعطلاء اللدواء بشلكل  -8

 دقيق وتكليف السنة الثانية بذلك عند اللزوم.

تنفيلللذ ملللا يطللللب منللله االختصاصلللي المشلللرف لمتابعلللة صلللحة الطفلللل  -5

)اإلجللراءات اليدويللة، بللزل النقللي، بللزل عبللر اليللافو ، بللزل جنللب أو 

 ... الخ(. غيرها

شهر في قسم الوليد  2

 والخديج

شهر في عناية  1

 مشددة

شهر في دور توليد  1

 )ما حول الوالدة(

أشهر في شعب  6

 األطفال والعيادات

 السنة الرابعة

البرناااااامج التااااادريبي  المقرر النظري 

 السريري

 

كللللل مللللا هللللو موجللللود فللللي 

المقلللللررات الملللللذكورة فلللللي 

 منها  طب األطفال 

 

شهر في قسم الوليد  2

 والخديج

 اإلشراف والتأكد من الخطوات التي تمت من قبل السنوات األدنى. -1

 تنفيذ المهام التي يكلفه بها االختصاصي المشرف. -2

 طلب االستشارات تحت إشراف االختصاصي المشرف. -3

يناوب طبيب مقيم سنة رابعة واحد في القسم، مقر عمله فلي غرفلة المقيملين  -8

ال، ساعات مناوباته: من سلاعة انتهلاء اللدوام الرسلمي وحتلى في قسم األطف

سللاعة بدايللة الللدوام الرسللمي فللي اليللوم التللالي، مهماتلله: اإلجابللة علللى مللا 

شهر رعاية صحية  2

 أولية

أشهر في شعب  8

 المختلفةاألطفال 
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شهر اختياري في  2

 أحد شعب القسم

يستعصللي علللى مقلليم السللنة الثالثللة فللي كللل شللعب القسللم العامللة والعنايللة 

والحواضللن وكللذلك اإلسللعاف، إجللراء االستشللارات خللار  القسللم، دراسللة 

إللللى القسلللم فلللي جميللع شلللعبه واإلشلللراف عللللى الخطلللة  القبللوالت المحوللللة

علللى كللل  الجولللة السللريرية التشخيصللية والعالجيللة الموضللوعة، إجللراء 

أطفال القسم في منتصف المناوبة وإجلراء التعلديالت الالزملة عللى التلدابير 

 قترحة.مالتشخيصية والعالجية ال

 

شهر في العناية  2

 المشددة

 Course Objectivesالمقرر أهداف 

 بعد إنهاء الطالب للمقرر بنجاح، يجب أن يكون قادراً على:

 الموجودات السريرية الطبيعية عند الطفل والرضيع شرح وتمييز .1

 في أمراض األطفال ووضع خطة منهجية للوصول للتشخيص  والعالمات المفتاحيةشرح األعراض  .2

 وصف النمو الجسمي والتطور الروحي الحركي للرضيع .3

 شرح وظائف األجهزة المختلفة وطرائق تقييمها المختلفة السريرية والمخبرية .8

 شرح الحاجات الغذائية واليومية من المواد الغذائية المختلفة للطفل والرضيع .5

 وية للرضيع والطفل  تحديد الحالة التغذ .6

 تحديد الحالة النفسية االجتماعية للطفل .7

 المختلفة وأنواعها  واستعراض اللقاحاتشرح طرائق أو وسائل الوقاية من األمراض المعدية  .8

 شرح وبائيات أمراض األطفال الشائعة  .9
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