
 

 الباطنية لفرع    نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

 

 

 الباطنية 

 كلية الطب / جامعة ديالى    المؤسسة التعليمية  .1

 فرع الباطنية  / المركز  علمي القسم ال .2

 medicine اسم / رمز المقرر .3

 الفعليالحضور االلزامي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2022الكورس االول والثاني/  الفصل / السنة  .5

عدد الساعات الدراسية   .6

 )الكلي( 
 ساعة  60ساعة   عملي  45نظري       \المرحلة الثالثة

 

 ساعة 90ساعة   عملي   120نظري     \ المرحلة الرابعة

 

   المرحلة الخامسة 

 

 ساعة  45ساعة   عملي  60نظري               \  الباطنية

 ساعة 45ساعة  عملي  30نظري    \االعصابطب 

 ساعة 45ساعة  عملي  30نظري            \النفسية  

 ساعة 45ساعة  عملي  30نظري               \الجلدية

 

 ساعة  450عملي   \ المرحلة السادسة

 2022 \7\4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا 

 .االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامجكان قد حقق 



 أهداف المقرر  .8

اكتساب المعلومات المعرفية وفهم اهميتها في مختلف الحاالت المرضية كي  توفير الهيكلية العلمية من ناحية 

  ...تسهل عملية تشخيص مثل هذه الحاالت ومعالجتها

ممارسة المهارات السريرية من خالل التواصل مع المريض وجمع المعلومات وأداء الفحص السريري 

 اًء بمتابعة االستجابة للمريض ووضع خطة عالجية متكاملة بدءاً من التشخيص التفريقي وانته

ن يكون الطالب قادرا" على اخذ التأريخ المرضي وفحص المرضى بصورة عامة مع فحص أجهزة الجسم ا

 المختلفة )جهاز القلب واألوعية الدموية وجهاز التنفس والجهاز الهضمي والجهاز العصبي

 المرضية فيها. حضور طوارئ المستشفى التعليمي والتعرف عن الحاالت 

 

 

مشاهدة الحاالت المرضية في الردهات الباطنية وكذلك شعب الناظور وااليكو ووحدة الطب النفسي والمفاصل  

 والجلدية.

 القيام بوضع خطة لمعالجة الحاالت المرضية وكيفية إجراء الفحوصات الطبية

على البحث في المجالت الطبية عن حالة مرضية شاهدها خالل التدريب العلمي   أن يكون الطالب قادرا" 
 ومناقشة هذه الحالة من خالل حلقات الدراسية 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية    -أ

الشائعة منها او ذات الحاالت الطارئة التي قد تواجه   دراسة االمراض الباطنية المختلفة وخضوصا-1أ
 طبيب  ال
 التعرف على الحاالت الباطنية الطارئة وطرق عالجها  -2أ
 في الفروع االخرىفهم التداخالت بين االمراض الباطنية واالمراض - 3أ
 طبيب او المرضى المعرفة طرق الوقاية من بعض االمراض التي قد تشكل خطرا على -4أ
 التعرف على المسؤليات القانونية لبعض االمراض وخصوصا االنتقالية منها  -  5أ 
 معرفة انواع الطب البديل واستخدامته -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 الطارئة اخذ التاريخ المرضي بشكل دقيق وخصوصا للحاالت  – 1ب

 الطرق الصحيحة لقياس ضغط الدم والفعاليات الحيوية االخرى  – 2ب

 المهارات السريرية في فحص المريض -3ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

الحلقات التعليمية   -الجوالت السريرية -االجهزة العلمية الحديثة  -شاشات البالزما -الحاسوب  -المحاضرات -

 المناقشات. -االجهزة السمعية المرئية

 .التعليم المدمج  الحضوري وااللكتروني) عبر منصة الكالس رووم(   -

 طرائق التقييم 

 النقاش داخل المحاضرات 

 امتحانات النصف كورس وامتحانات نهاية الكورس 



 التقييم الدوري 

 مجاميع التعليم الصغيرة 

 االمتحانات العملية 

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تطوير الذات من خالل التعامل مع الحاالت الطارئة لالمراض الباطنية  -1ج

التعرف على المسؤلية المهنية الالزمة للتعامل مع االمراض الباطنية وخصوصا االمراض االنتقالية  -2ج

 تقدير وتقييم استخدامات الطب البديل والطب التقليدي-3ج

 التعليم والتعلم طرائق 

 الحلقات العلمية الصغيرة 

 المناقشات  

 السمينارات  

 التعليم المدمج  الحضوري وااللكتروني) عبر منصة الكالس رووم( . 

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

تخريج طبيب ملم باهم االمراض الباطنية الشائعة لجعله كفوءا في تشخيص الحاالت الطارئة وطرق   1د

 العالج وتاثير العالجات والتداخالت على هذه االمراض والعكس ايضا  

 .تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج لمواكبة التطور الحاصل في مجال االختصاص- 2د
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 النظري

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

1 1 Introduction to 

clinical medicine 

مقدمة في الطب 

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

2 1 Introduction to 

clinical medicine 

مقدمة في الطب 

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

3 1 Introduction to  االمتحان  المحاضرةمقدمة في الطب 



clinical medicine  الباطني 

4 1 Pulse and 

temperature 

مقدمة في الطب 

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

5 1 Pain 

headache 

مقدمة في الطب 

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

6 1 Pulse and 

temperature 

مقدمة في الطب 

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

7 1 cyanosis  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

8 1 temperature  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

9 1 Oral diseases  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

10 1 dysphagia  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

11 1 Vomiting 

Hematamesis and 

Constipation 

مقدمة في الطب 

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

12 1 Diarrhea and 

malabsorption 

مقدمة في الطب 

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

13 1 Urinary symptoms  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

14 1 Dyspnea and 

cough 

مقدمة في الطب 

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

15 1 palpitation  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة
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 النظري

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

1 2 Electrolyte disturbace  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

2 2 obesity  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

3 2 Dehydration and fluid 

overload 
مقدمة في الطب 

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

4 2 odema  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

5 2 Bone diseases  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

6 2 vitamins  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

7 2 Alkalosis and acidosis  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

8 2 Weight loss  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

9 2 Electrolyte disturbace  االمتحان  المحاضرةمقدمة في الطب 



 

    

 البنية التحتية  .10

  Davidsons principle &practice of medicine ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية  2

 )المصادر(  

medicine of Textbook s'Harrison    

 Cecile textbook of medicine. 

   Kummer &clark of medicine 

   Macleod clinical method. 

ـ الكتب والمراجع التي  3

 يوصى بها                  

 الطب الباطني جميع كتب ومجالت 

 الباطني 

10 2 obesity  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

11 2 Neutritional 

disorders 

مقدمة في الطب 

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

12 2 HLA disease  مقدمة في الطب

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

13 2 Immune 

deficiency state 

مقدمة في الطب 

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

14 2 Immunology of 

cancer 

مقدمة في الطب 

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة

15 2 Immunosuppressi

ve disorders 

مقدمة في الطب 

 الباطني 

 االمتحان  المحاضرة



ـ المراجع االلكترونية,   4

 مواقع االنترنيت ....

Medscape., e medicine 

 باطنية المرحلة الرابعة ) الكورس االول(  بنية المقرر 10

 النظري

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

1 4 Syptoms and signs of 

cardiovascular system 

(CVS) disorders  

Investigations of CVS 

 االمتحان  المحاضرة   القلب واالوعية الدموية

2 4 Coronary artery disease االمتحان  المحاضرة القلب واالوعية الدموية 

3 4 Heart failure االمتحان  المحاضرة القلب واالوعية الدموية 

4 4 Arrhythmias and anti- 

arrhythmic drugs 

 االمتحان  المحاضرة القلب واالوعية الدموية

5 4 Vascular diseases 

systemic and 

pulmonary  

hypertension 

 االمتحان  المحاضرة القلب واالوعية الدموية

6 4 Congenital heart 

diseases 

Pericardial heart 

diseases 

 االمتحان  المحاضرة القلب واالوعية الدموية

7 4   

Valvular heart diseases 

Cardiac muscle 

 االمتحان  المحاضرة القلب واالوعية الدموية



 

(myopathic) disorders 

8 4 Viral infections    االمتحان  المحاضرة االمراض المعدية 

9 4 HIV/AIDS    االمتحان  المحاضرة االمراض المعدية 

10 4  STD infections     االمتحان  المحاضرة االمراض المعدية 

11 4 PUO/Septicemia    االمتحان  المحاضرة االمراض المعدية 

12 4 Infections by 

Mycoplasma,reckitt

sia, 

spirockittes 

 االمتحان  المحاضرة االمراض المعدية   

13 4  Mycobacterial and 

fungal infections  

 االمتحان  المحاضرة االمراض المعدية   

14 4 Gram positive cocci 

and bacilli infections  

anaerobic gram 

positive infections 

 االمتحان  المحاضرة االمراض المعدية   

15 4 Infections of gram 

negative organisms. 

 االمتحان  المحاضرة االمراض المعدية   

 باطنية المرحلة الرابعة ) الكورس الثاني(  بنية المقرر 10

 النظري

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  التعليمطريقة 

 التقييم



 

 

 

 

1 4 Investigation of GIT االمتحان  المحاضرة الجهاز الهضمي 

2 4 Disease of mouth disese 

of esophagus 

 االمتحان  المحاضرة الجهاز الهضمي

3 4 Peptic ulcer  االمتحان  المحاضرة الجهاز الهضمي 

4 4 Gastritis and cncer of 

stomach 

الهضميالجهاز   االمتحان  المحاضرة 

5 4 Malabsorption 

syndrome 

 االمتحان  المحاضرة الجهاز الهضمي

6 4 Chronic diarhea االمتحان  المحاضرة الجهاز الهضمي 

7 4 Introduction to 

respiratory system 

 االمتحان  المحاضرة الجهاز التنفسي

8 4 Investigations االمتحان  المحاضرة الجهاز التنفسي 

9 4 Pneumonias االمتحان  المحاضرة الجهاز التنفسي 

10 4 tuberculosis االمتحان  المحاضرة الجهاز التنفسي 

11 4 Obstructive airway 

disease 

 االمتحان  المحاضرة الجهاز التنفسي

12 4 Introduction to 

indocrine  

 االمتحان  المحاضرة الغدد الصماء 

13 4 Pituitary diseases  االمتحان  المحاضرة الغدد الصماء 

14 4 Diabetes mellitus  االمتحان  المحاضرة الغدد الصماء 

15 4 Thyroid disease  االمتحان  المحاضرة الغدد الصماء 
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التعلم مخرجات  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

ساعة   -1 1-30

 نظري 

 + 

ساعة   2 

 عملي  

   

 كل اسبوع  

 

neuromedicine محاضرة +   طب الجملة اعصبية

 الدرس العملي 

 االمتحان 

ساعة   - 1-30

 نظري 

 + 

ساعة   2 

 عملي  

   

 كل اسبوع 

psychiatry  النفسية 

 

 

 

محاضرة +  

 الدرس العملي 

 االمتحان 

ساعة   - 1-30

 نظري 

 + 

ساعة   2 

 عملي  

   

 كل اسبوع 

dermatology محاضرة +   الجلدية

 الدرس العملي 

 االمتحان 

 االمتحان  محاضرة امراض المفاصل  & Rheumatologyساعة   1-10
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مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة /  

 أو الموضوع

 طريقة التقييم  طريقة التعليم

ساعة   30 1-12

 باالسبوع 

Clinical 

medicine 

الباطنية 

 السريري 

 االمتحان الدرس العملي

المقدمة من قبل   تقدم المادة النظرية من خالل السمنارات مالحضة: 

 الطلبة 

 

 

واحدة 

نظري كل  

 اسبوع 

connective tissue 

disease 

 واالنسجة الرابطة 

ساعة   1-10

واحدة 

نظري كل  

 اسبوع 

nephrology االمتحان  محاضرة  امراض الكلى 

ساعة   1-10

واحدة 

نظري كل  

 اسبوع 

Clinical 

pharmacology 

 االمتحان  محاضرة  االدوية السريرية 

ساعة   1-10

واحدة 

نظري كل  

 اسبوع 

hematology االمتحان  محاضرة  امراض الدم 
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  Davidsons principle &practice of medicine ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية  2

 )المصادر(  

medicine of Textbook s'Harrison    

 Cecile textbook of medicine. 

   Kummer &clark of medicine 

   Macleod clinical method. 

ـ الكتب والمراجع التي  3

 يوصى بها                  

 الطب الباطني جميع كتب ومجالت 

ـ المراجع االلكترونية,   4

 مواقع االنترنيت ....

Medscape., e medicine 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

   

 الباطنية   يالئم التطور الحاصل في عالج األمراض تطوير المقررات الدراسية سنويا وتحديثها بما 

 

 

 

 

 


