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 الجامعة  : كركوك   

 الكلية/ المعهد:  الطب    

 الباطني طب  القسم العلمي    :   

   

/ / تاريخ ملء الملف :     

 

 التوقيع   :                                                           التوقيع   :        

 اسم المعاون العلمي : أ.د. سعدون داود الجبوري          محمد علي خلف                      د.  ا.م.اسم رئيس القسم :    

                                                                                              / / التاريخ  :                                             / /التاريخ   :     

 

 دقـق الملف من قبل      

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي     

 لجامعي: اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء ا    

 التاريخ                            

  التوقيع     

                                                                                               

                                                                                                       

 قة السيد العميد    مصاد
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر و مخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها , 

مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرصة التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها و بين وصف  

 البرنامج.

 كلية الطب \جامعة كركوك  المؤسسة التعليمية .1

 فرع الطب الباطني القسم العلمي / المركز  .2

الطب الباطني/ المرحلة الثالثة / الرابعة / الخامسة /   اسم / رمز المقرر  .3
 السادسة 

 الكتروني /دوام رسمي / الزامي أشكال الحضور المتاحه  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

  الدراسية الكلي عدد الساعات  .6

 2021/ 16/6 تاريخ اعداد هذا الوصف  .7

  أهداف المقرر .8

 المام الطلبة باالمراض الباطنية أ.

 التعامل مع الحاالت البارده والطارئة   ب.

 العقاقير و استخدام االجهزة الطبية  ج. تعريف الطالب بطرق العالج : التشخيصية و العالجية

 المهارات السريريةد. اكتساب الطلبة 

 التقييم و و طرائق التعليم والتعلممخرجات المقرر .9

 

 أ.االهداف المعرفيه:

 .تطوير المعارف لدى الطالب و تطوير قدرته على استذكار ما تعلمه1

 . تحسين مستوى االستيعاب 2

 تعريفه الباطني و. مقدمة عن الطب 3

 . تصنيف االمراض الباطنية4

 التشخيص. ادوات  5

 . اسباب االمراض الباطنية من عوامل وراثية و بيئية 6

 . االعراض السريرية لألمراض الباطنية و مضاعفاتها7

 . دليل خطط العالج لالضطرابات الباطنية8

 . تطوير قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات وكذلك قدرته على التحليل 9
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 الخاصة بالمقرر: األهداف المهاراتية  -ب

 تحسين قدرة الطالب على المالحظة .1

 االمراض ومضاعفاتها وأعراضاكتساب الطالب مهارات ادراك عالمات  .2

 اكتساب الطالب مهارات التواصل اللفظية وغير اللفظية مع المريض .3

 اكتساب الطالب مهارة اقامة عالقة الثقة العالجية بين الطبيب والمريض   .4

 مريضمعرفة الطالب بحقوق ال .5

 بين المريض والمعالج وأهدافها وأخالقياتهاالمام الطالب بمهارة المقابلة السريرية وحدودها  .6

 تدريب الطالب على كيفية التواصل مع اقرانه و األطباء الذين هم اعلى منه وضيفيا لعالج المرضى  .7

 طرائق التعليم والتعلم: 

 استخدام طريق المحاضرة مع وسائل االيضاح .1

 التدريسي.  بإشراف. التعليم الذاتي من خالل السيمينار )الندوة( من قبل الطلبة 2

 التعليمية واألفالمبالمخططات والصور  االستعانة. العروض التوضيحية من خالل 3

 . التدريب والجوالت السريرية التعليمية 4

 التقييم: طرائق 

 النهائي االمتحانات اليومية ونصف السنة واالمتحان  .1

لجنة االمتحان السريري والتي تشمل : تقييم تقديم االلة السريرية , مهارات التواصل مع المريض ,   .2

 . تاريخ الحالة المرضية , الفحص السريري للمريض , اهم التحاليل المطلوبة لتشخيص الحالة

 OSCE)الفحص السريري الهيكلي الموضوعي ) .3

 توزع الدرجات كما يلي :  .4

و االمتحان النهائي  %30, االمتحان السريري  %20, امتحان نصف السنة  %10ليومية االمتحانات ا

40% . 

 

 ألهداف الوجدانية والقيمية :ا

 تعليم الطالب على االستقبال )التقبل/االستالم(  .1

 تطوير قدرة الطالب على االستجابة .2

و اسرهم من دجالين و   ربط هدف تدريس المادة مع كيفية مواجهة الوصمة والمتالعبين بعقول المرضى .3

 مشعوذين و اضرارهم على الصحة النفسية والبدنية واالجتماعية للمرضى  

 

والتطور الشخصي (  التوظيفد. المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلية 

: 

 . تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري. 1

 األدوات التكنولوجية الحديثة ) كاستخدام الحاسوب واالنترنت(. . استخدام 2

 .تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمنى فريق عمل. 2

 . تنمية قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت)ادارة الوقت( 3

 . اكساب الطالب بحالة تخرجه مهارات سريرية ومعرفية.4
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   .بنية المقرر 11  

   الصف الثالث  . أ  

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة /اوالموضوع الساعات  االسبوع

1-6 6 1. Clinical Immunology       

 1 Introduction & Definition of 
immunology & the immune system 

المحاضرة والمناقشة و  
عرض االفالم و الصور  

 التوضيحية

امتحانات يومية  
السنة  ونصف 

وسريريه و 
 امتحان نهائي 

 1 Function of the immune system & 
Types of immune reaction 

  

 1 Immunodeficiency state   

 1 Autoimmune disease   

 1 Anaphylaxis   

 1 HLA typing   

7-12 5 2. Nutrition & its related disorders   

 1 Basic information   

 2 Malnutrition (marasmus -
kwashiorkor). 

  

 1 Obesity & its complications.   

 1 Vitamins (water soluble & fat 
soluble). 

  

13-16 4 3.  Disturbance in water, electrolyte & 
acid-base status 

  

 1 Total body water  physiological 
consideration. 

  

 1 K depletion & excess   

 1 Primary water depletion & water 
intoxication. 

  

 1 Na depletion, Na & water 
accumulation. 

  

 1 Disturbance in H ion concentration, 
metabolic acidosis &      alkalosis, 
respiratory acidosis & alkalosis. 

  

71 -30  4.Infection      

 1 Introduction   

 1 Malaria   

 1 Giardiasis   

 1 Amebiasis   

 1 Leshmaniasis   

 1 Toxoplasmosis   

 1 Cholera   

 1 Leprosy   

 6 Parasitic infection (Taeniasis, 
hydatid disease, trematode & 
schistosomes, ankylostomiasis, 
ascariasis, oxyuriasis, trichuriais, 
trichiosis & strongyloidosis). 

  

     

بواقع ساعتين  1-15
 اسبوعيا

التدريب على اكتساب اخذ  مهارات اخذ 
 التاريخ المرضي سريريا  

محاضرات وجوالت  
سريرية في الردهة  

امتحان نهاية 
 كورس سريري 
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الباطنية في المستشفى 
 التعليمي 

     

ساعتين  15-30
 اسبوعيا

 فحصالتدريب على اكتساب اخذ  مهارات 
 المرضي سريريا 

محاضرات وجوالت  
سريرية في الردهة  

الباطنية في المستشفى 
 التعليمي 

امتحان نهاية 
 كورس سريري 

 

   الصف الرابع -ب  

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اوالموضوع/اسم الوحدة  الساعات  االسبوع

1-30 30 1. Psychology   

 2 Introduction to psychology , and branch of 
psychology 

المحاضرة  
والمناقشة و عرض  

االفالم و الصور  
 التوضيحية

تحانات يومية  ام
و  ونصف السنة 
 امتحان نهائي 

 2  Brain and behavior   

 2  behavioral theory and learning   

 2 Psychoanalysis   

 2 Personality   

 2 Stress and health   

 2 Memory and remembering   

 2 Thinking   

 2 Perception   

 2 Emotion   

 2 Sexual function and disorders   

 2 Sleep and sleep disorders   

 2 Aggression   

 2 Communication and  communication 
process 

  

 2 Intelligence and mental retardation 1h   

 2 Psychology of pain   

 30 2. Disease of the gastrointestinal tract       

 1 Introduction, symptomatology & evaluation of 
GI disorder 

  

 4 The oesophagus:  (physiology of deglutition, 
dysphagia causes & investigation, stomatitis, 
plummer-vinson syndrome, globus hystericus, 
neurological disorder, oesophagitis &hiatus 
hernia, achalasia, carcinoma) 

  

 4 The stomach & duodenum (physiology & 
investigation, gastritis, peptic ulceration, GI 
bleeding, carcinoma). 

  

 2 Inflammatory bowel disease   

 2 Diarrhea (acute, chronic malabsorption & 
gluten disease). 

  

 1 Irritable bowel syndrome   

 1 Constipation (physiology, causes, 
investigation & management). 

  

 2 Inflammatory bowel disease   
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 3 Pancreas (physiology, assessment of function, 
acute pancreatitis, subacute relapsing 
pancreatitis, fibrocystic disease) 

  

 2 Disease of the colon & rectum   

 2 Disease of the peritoneal cavity   

 8 Disease of the liver (anatomy, LFT,evaluation 
of liver disease, jaundice, bilirubin 
metabolism, response of liver to injury, drugs 
& the liver, acute & chronic hepatitis, liver 
cirrhosis, hepatic failure, hepatic tumour, gall 
bladder disease). 

  

25-1 25 3. disease of the cardiovascular system          

 1 Introduction & physiological aspects   

 1 Investigation   

 3 ECG   

 3 Disorders of cardiac rhythm & antiarrhythmic 
agents. 

  

 2 Heart failure (causes, hemodynamic, clinical 
features & management). 

  

 1 Valvular heart disease   

 1 Congenital heart disease   

 1 Atherosclerosis & peripheral vascular disease   

 3 Ischemic heart disease   

 2 Thromboembolic disease (venous thrombosis 
& pulmonary embolism). 

  

 2 cardiomyopathies)    Disease of the 
myocardium 

  

 1 Disease of the pericardium (pericarditis, acute 
& chronic constrictive pericardial effusion). 

  

 1 Pregnancy & heart disease.   

 1 Infective endocarditis   

(25-1) 25 4. Endocrine & metabolic disorders   

 1 Introduction   

 4 DM (types, complications,diagnosis & 
therapeutic modalities). 

  

 1 Lipid metabolism & disorders related to 
hyperlipidimia 

  

 4 The thyroid gland (physiology & anatomy, 
hypothyroidism, hyperthyroidism).    

  

 3 Sex hormone & related disorders 
(hypogonadism, gynaecomastia, hormone 
therapy).     

  

 4 The adrenal glands (introduction, hyperfunction, 
hypofunction).   

  

 6 Pituitary disease (introduction, hypofunction, 
hyperfunction, tumours)     

  

 2 Parathyroid disease   
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يتم تقسيم الطلبة على شكل مجاميع ويتم تدريبهم على    
الفحص السريري لجهاز القلب والدوران و الجهاز التنفسي و 

الجهاز الهضمي و الجهاز العصبي بواقع اسبوعين لكل  
 جهاز و اربعة ايام في االسبوع وبواقع ساعتين باليوم   

التدريب على  
الفحص السريري  

في المستشفى 
 التعليمي 

امتحان سريري على  
المرضى الراقدين  

في المستشفى 
 التعليمي 

 

     

   خامسالصف ال -ج  

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة /اوالموضوع الساعات  االسبوع

1-21 21 1. Neuromedicine   

 1 functional anatomy, physiology and 

investigations 

المحاضرة  
والمناقشة و عرض  

االفالم و الصور  
 التوضيحية

امتحانات يومية ونصف السنة 
 نهائي و

 وامتحان سريري

 1 headache and facial pain   

 1 diziness and vertigo   

 1 seizurers and epilepsy   

 1 coma and brain death   

 1 speach and visual disturbances   

 1 cerebro vascular diseases   

 1 cerebro vascular diseases   

 1 inflammatory disorders(multiple 

scleorosis and other demylinating 

disease 

  

 1 degeneartive disease  

 (alzeheimer and other dementias 

  

 1 motor neurone disease   

 1 parkison and other extrapyramidal dis   

 1 ataxia and other cerebeller disorder   

 1 infections of cns  

meningitis 

  

 1 encephalitis and brain abscess   

 1 brain tumours and raised ic prerssure   

 1 spinal cord diseases   

 1 peripheral nervous system dis   

 1 diseases of myoneutral junction 

(mesthenia gravis) 

  

 1 diseases of muscle   

 1 diseases of muscle   

(14-1) 14 2. Rheumatology   

 1 Investigations & options in  

rheumatology 

  

 2 Regional rheumatology   

 1 MSK manifestations of systemic illness   

 1 Osteoarthritis   

 2 Inflammatory joint diseases   

 2 Crystal associated diseases   

 1 Infective arthritis, fibromylgia   

 2 Disease of bone: osteoporosis, 

osteomalacia 

  

 2 Systemic connective tissue disease   
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 1 Systemic vasculitis   

(25-1) 25 3 -Nephrplogy.   

 1 Overview on anatomy, physiology   

 1 Renal function tests   

 1 Presentiong proplems & cardinal features   

 6 Glumerulonephritis & Nephrotic 

syndrome adult 

  

 4 Tubulointerstitial disease   

 3 Renal failure & renal replacement therapy   

 4 Uurinary tract infection   

 1 Renal vascular disease   

 1 Pregnancy related renal diseases   

 1 Renal involvement in systemic diseases   

 1 Drugs & the kidney   

 1 Tumours of the kidney & urinary tract   

(25-1) 25 4. Dermatology   

 1 Structure & function of the skin   

 1 Clinical signs & pathological terms in 

dermatology 

  

 2 Bacterial & viral skin diseases.   

 1 Skin diseases due to physical agents & 

photodermatoses 

  

 1 Psoriasis   

 2 Eczema   

 1 Introduction to sexually transmitted 

diseases 

  

 1 Urticaria   

 1 Fungal skin infections, candida & tinea 

versicolor 

  

 1 Scabies, pediculosis & cutaneous 

leishmaniasis 

  

 1 Skin tumors   

 1 Gonococcal & non-spesific urethritis   

 1 Acne   

 1 Pigmentary disorders   

 1 Connective tissue diseases.   

 1 Cutaneous manifestations of internal 

diseases. 

  

 1 Syphilis   

 2 Hair problems   

 1 Blistering diseases   

 1 Drug eruptions & Erythema multiforme   

 1 Genodermatoses   

(30-1) 29 5. Psychiatry   

 1 Introduction   

 1 Technique of psychiatric interview   

 3 Psychopathology   

 1 Aetiology of mental disorders   

 5 Schizophrenia & schizophrenic like 

disorders 
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 4 Mood disorders   

 1 Classification of mental disorders   

 3 Delusional disorders   

 2 Anxiety disorders.   

 1 Somatoform disorders & stress disorders   

 3 Organic disorders   

 1 Psychosexual disorders.   

 2 Alchohol & drug abuse   

 2 Suicide & deliberate self harm   

 نهناك دوام سريري في االستشاريات حيث يكوو  
 ثالثةشرح و فحص سريري للمرضى و بواقع 

 اسابيع لكل فرع و ثالث ساعات يوميا  

  

23  6-Hematology    

 1 Approach to patient with anemia        

 1 Iron deficiency anemia       

 1 Anemia of chronic disease     

 1 Aplastic anemia       

 1 Myelodysplastic syndrome      

 2 Hemolytic anemia      

 1 Haemostasis      

 2 Bleeding tendency     

 1 Coagulation disorder,    

 1 Polycythemia     

 1 blood transfusion      

 1 WBC disease          

 1 Acute leukemia     

 1 chronic leukemia     

 2 Lymphomas       

 1 para proteinemia, multiple myeloma       

 2 Myeloproliferative disease, 

myelofibrosis   

  

(15-1) 15 7. Infectious Diseases        

 1 Pyrexia of unknown origin   

 1 Chemotherapy of infection   

 1 Streptococal infection   

 1 Staphylococal infection   

 1 Salmonelosis ( including enteric fever).     

 1 Bacillary dysentery   

 1 Brucellosis.   

 1 Tetanus   

 1 Rabies   

 2 HIV   

 1 Hemorrhagic fever   

 2 Sexually transmitted diseases   

 1 Hospital acquired infections   

     

20-1 20 8. Disease of the respiratory system          

 1 Introduction, anatomy & physiology   

 1 Investigation including pulmonary   
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function test.    
 2 The pneumonias   

 1 Tuberculosis         

 1 Viral diseases of the respiratory tract       

 2 Asthma   

 2 Chronic obstructive airway disease   

 2 Suppurative lung disease, bronchectasis 
& lung abscess 

  

 2 Interstitial lung disease, pneumoconiosis, 
sarcoidosis, fibrosing alveolitis 

  

 2 Diseases of the pleura, pleural effusion & 
empyema 

  

 1 Respiratory failure cause & management   

 1 Adult respiratory distress syndrome   

 2 Bronchogenic carcinoma   

 

   .بنية المقرر 11  

   د. الصف السادس  

يكون دوام الطالب في الردهة الباطنية في   
المستشفى التعليمي و ردهة انعاش القلب و ردهة  

 الطوارىء لمدة اربعة اشهر  

فحص سرسري و  
مناقشة علمية حول  
الحالة المرضية و  

عرض صور توضيحيه  
 و اشعة و تخطيط قلب

امتحان سريري 
نهاية الكورس و 
امتحان سريري 
و نظري نهاية  

 السنة 

 8-9 AM Preparation of the History, Physical 
examination & investigation 

  
 
 

 

 9-9.30 AM Case presentation   

 9.30-11.30 
AM 

Discussion of the case or cases   

 11.30-12. 
AM 

Rest   

 12-1 PM Presentation & discussion of 
emergency cases 

  

 1-2 PM Training in the emergency unit 
including taking history & performing 
physical examination as well as 
training in emergency medical 
procedures. 

  

  Note: 
 Wednesday 12.30-1.30:  slide session   

  

  Thursday 11.30-12.30: Seminar     

 


