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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم   احمد مذب عذاب 

Athab69@yahoo.com البريد االلكتروني: 

medicine :اسم المادة 

عملي,60  :مقررالفصل  -نظري ساعة 30 

تعريف طلبة المرحله الثالثة عن امراض الطب الباطني -  ة:اهداف الماد 

demonstrate the pain, headache, Chest pain, abdominal pain 

backache, odema, ascites, temperature, jaundice, anemia 

Cough and hemoptysis, dyspnea, palpitation, Mouth diseases, Dysphagia, Nausea and  

vomiting, constipation, diarrhea, And  demonstrate the disease in human system,  

Vitamins intoxication and deficiencies, Vitamins intoxication and deficiencies,  

Osteomalacia and osteoporosis, Autoimmune disease, anaphylaxis  
 

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

Davidsons  

  
 ة:الكتب المنهجي

 Web. sites for medicine ة:المصادر الخارجي 

الفصل الثاني    االمتحان النهائي  الفصل األول 
 الفصل الدراسي

  %60 %20 %20 

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 History taking pain 

 
4/10/2016 

1 

 history headach 

 
11/10/2016 

2 

  history Chest pain,abdominal pain 
18/10/2016 

3 

  history backache 
25/10/2016 

4 

  History taking from the 

patients 

odema 
2/11/2016 

5 

 History taking from the 

patients 
ascitis 

9/11/2016 
6 

 History taking from the 

patients 
temperature 

16/11/2016 
7 

 History taking from the 

patients 
jaundice 

23/11/2016 
8 

 History taking from the 

patients 

anemia 
30/11/2016 

9 

 History taking from the 

patients 
Cough and hemoptysis 

7/12/2016 
10 

 History taking from the 

patients 
dyspnea 

14/12/201 6 
11 

  History taking from the 

patients 

palpitation 
21/12/2016 

12 

 History taking from the 

patients 

Mouth diseases 
28/12/2016 

13 

 History taking from the 

patients 

dysphagia 
3/1/2017 

14 

 exam exam 12/1/2017  

 عطلة نصف السنة

 

 

 توقيع االستاذ:                                                              توقيع العميد:

mk:@MSITStore:D:/كتب%20طبية%20و%20علمية/katzung.chm::/Chapter%203.htm
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 الفصل الدراسي الثاني – لدروس االسبوعيجدول ا

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 
 History taking from the patients Nausea and vomiting 

20/1/2017 1 

 
 History taking from the patients constipation 

27/1/2017 2 

 
 History taking from the patients diarrhea 

4/2/2017 3 

 
 History taking from the patients Urinary symptoms 

11/2/2017 4 

 
 History taking from the patients Urinary sympoms 

18/2/2017 5 

 
 History taking from the patients cyanosis 

25/2/2017 6 

 
 History taking from the patients Water and fluid balance 

4/3/2017 7 

 
 History taking from the patients Acide base balance 

11/3/2017 8 

 
 History taking from the patients Electrolytes changes 

18/3/2017 9 

 
 History taking from the patients Electrolytes chnges 

25/3/2017 10 

 
History taking from the patients obesity 

1/4/2017 11 

 
History taking from the patients Vitamins intoxication and 

deficiencies 8/4/2017 12 

 
History taking from the patients Vitamins intoxication and 

deficiencies 
15/4/2017 31  

 
History taking from the patients Osteomalacia and osteoporosis 

22/4/2017 14 

 
History taking from the patients Autoimmune disease 

29/4/2017 15 

 
History taking from the patients anaphylaxis 

6/5/2017 16 

 

 توقيع االستاذ:                                                              توقيع العميد:


