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 (1فرع الطب الباطني ) نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة ميسان / كلية الطب المؤسسة التعليمية .1

 الطب الباطني   العلمي  / المركزالقسم  .2

MED.CL1,3 اسم / رمز المقرر .3
rd

  

MED.TH.1.3
rd

  

 مقرر  أشكال الحضور المتاحة .4

 1Cridtساعة سريري  30الثالثة  الفصل / السنة .5

 Cridts 4ساعة نظري  60

 

 ساعة 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 01/07/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

يسعى المقرر الى تهيئة كادر طبي عالي المستوى يتمتع بمهارات سريرية  قادر على تقدير االحتياجات 

يقوم الفرع بتدريس مادة الطب الباطني للمراحل الدراسية الثالثة، الرابعة،الخامسة، 

والسادسة من خالل المحاضرات النظرية والتدريب ألسريري إضافة إلى حلقات 

 نقاشية علمية مختلفة. من اهداف المقرر 

 إكمال مستلزمات التعليم النظري والعملي للطلبة بشكل تام.

 االهتمام بأسلوب االمتحانات وجعله وسيلة للتقييم والتعليم في أن واحد                

إكمال نصاب الفرع من التدريسيين في اختصاص الطب الباطني ضمانا للفائدة وخاصة                 

 بالتدريب ألسريري والعملي.

خاص لالطالع على أساليب التعليم  إشراك طلبة الكلية في المرحلة األخيرة يشكل                

 والتدريب في كليات الطب األخرى

 داخل أو خارج العراق.                

إعداد برنامج باالشتراك مع المستشفيات لتقييم مستوى الخريجين من الكلية وفق أسلوب                 

 معتمد.
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 الصحية للمجتمع ة اخاذ القرارات  وحل مشكالته الطبية وتطوير نمط الحياة الصحية

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 قادرة غلى التعامل مع المشاكل الصحية متميزة سريريه اعداد  اطباء بمهارات 

 األهداف المعرفية   -أ

تعريف الطلبة على مبادئ الطب الباطني  وعالقتها بالنظام الصحي المتبع.و الخدمات التشخيصية  -1أ     

 و العالجية و الوقائية 

الفعالة اليجاد الحلول  للمشاكل  تزويد الطلبة بالمعارف االساسية و االخالقية  و السررية للمشاركة -2أ     

الصحية  و البيئية التي يعاني منها المجتمع، ومسبباتها، وكيفية استخدام المهارات السريرية لحل هذه 

 المشاكل.

 التأكيد على الجانب الوقائي لالمراض المختلفة وخاصة في مجال التغذية والمشا كل البيئية. -3أ     

   والتدريب واكتساب المعارف والمهارات في العلوم الطبية ااسريرية توفير فرص الدراسة -4أ     

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 النظرية   أعطاء المحاضرات .1

المخبيرات  الخاصة  بالمحاكات الكتسلب  المهارات  السريرية و العملية في حل المشاكل الصحية  .2

 الشائعة.

 السمنارات .3

 الصغبرةالتدريس باسلوب المجاميع  .4

 التدريب السريري في المسنشفيات التعليمية. .5

 طرائق التقييم      

  امتحان  فصل اول 

  امتحان نصف السنة 

  امتحان فصل ثاني 

  امحانات قصيرة فجائية 

 االمتحان النهائي 
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 البنية التحتية  .12

قاعة محاضرات المرحلة الثالثة و ردهات الباطنبة م الصدر التعليمي و مختبرات المهارات السررية  .13

 و المكتبة و المكتبة االلطترونية

 Davidson's – Text-book of medicine By Sir-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 األهداف الوجدانية والقيمية  -

 اكتساب المهارات  على التعامل االمثل مع المرضى . -1         

 اكتساب المهارة على التعامل االخالقي مع المرضى. -2

 

 طرائق التقييم    

 امتحان نصف الفصل 

 امحانات قصيرة فجائية 

 درجات المسائل العملي 

 االمتحان النهائي 

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

   -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة 

/ أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-15 

 فصل اول

ساعة نظري  30

 ساعة عملي 15

وحدات  5

 تعليمية

الطب 

 الباطني

محاضرات  و 

 تدريب سريري

 امتحان  فصلي اول و ثاني

 امحانات قصيرة فجائية

 االمتحان النهائي

16-30 

 فصل ثاني

 ساعة نظري  30

 ساعة عملي 15
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stanly Devidson 2
2nd 

 Edition 2018 

  2-Hutchison's – clinical methods By Michal 

Swash 22
nd

 Edition 2010  

3-Macleod's – Clinical examination 

 

 

 Cecil Text book ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 المكتبة الطبية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 المكتبة االلكترونية
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 (2فرع الطب الباطني ) نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة ميسان / كلية الطب المؤسسة التعليمية .9

 الطب الباطني   العلمي  / المركزالقسم  .10

  MED.CL2,4th اسم / رمز المقرر .11

MED.TH.2.4t  

 مقرر  أشكال الحضور المتاحة .12

 2Cridtساعة سريري  60الرابعة  الفصل / السنة .13

 Credit 8ساعة نظري  120

 cridit 1ساعة نظري سايكولوجي  15

 

  ساعة195   عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

11 Cridt  

 01/07/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

يقوم الفرع بتدريس مادة الطب الباطني للمراحل الدراسية الثالثة، الرابعة،الخامسة، 

والسادسة من خالل المحاضرات النظرية والتدريب ألسريري إضافة إلى حلقات 

 نقاشية علمية مختلفة. من اهداف المقرر 

 إكمال مستلزمات التعليم النظري والعملي للطلبة بشكل تام.

 االهتمام بأسلوب االمتحانات وجعله وسيلة للتقييم والتعليم في أن واحد                

إكمال نصاب الفرع من التدريسيين في اختصاص الطب الباطني ضمانا للفائدة وخاصة                 

 بالتدريب ألسريري والعملي.

خاص لالطالع على أساليب التعليم  إشراك طلبة الكلية في المرحلة األخيرة يشكل                

 والتدريب في كليات الطب األخرى

 داخل أو خارج العراق.                

إعداد برنامج باالشتراك مع المستشفيات لتقييم مستوى الخريجين من الكلية وفق أسلوب                 

 معتمد.
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 أهداف المقرر .16

يسعى المقرر الى تهيئة كادر طبي عالي المستوى يتمتع بمهارات سريرية  قادر على تقدير االحتياجات 

 الصحية للمجتمع ة اخاذ القرارات  وحل مشكالته الطبية وتطوير نمط الحياة الصحية

 

 

 والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم  .14

 منميزة قادرة غلى التعامل مع المشاكل الصحية سريريهارات اعداد اطباء بمه

 األهداف المعرفية   -أ

تعريف الطلبة على مبادئ الطب الباطني  وعالقتها بالنظام الصحي المتبع.و الخدمات التشخيصية  -1أ     

 و العالجية و الوقائية 

بالمعارف االساسية و االخالقية  و السررية للمشاركة الفعالة اليجاد الحلول  للمشاكل تزويد الطلبة  -2أ     

الصحية  و البيئية التي يعاني منها المجتمع، ومسبباتها، وكيفية استخدام المهارات السريرية لحل هذه 

 المشاكل.

 ذية والمشا كل البيئية.التأكيد على الجانب الوقائي لإلمراض المختلفة وخاصة في مجال التغ -3أ     

   توفير فرص الدراسة والتدريب واكتساب المعارف والمهارات في العلوم الطبية ااسريرية -4أ     

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 النظرية   المحاضرات أعتاء .6

المهارات  السريرية و العملية في حل المشاكل   ال كتساب الخاصة  بالمحاكات  المختبرات  .7

 الصحية الشائعة.

 ناراتيالسم .8

  Small Group Learning  ( SGL)بأسلوب المجاميع الصغيرة  التدريس  .9

 التعليمية. المستشفياتالتدريب السريري في  .10

 طرائق التقييم      

  امتحان  فصل اول 

  امتحان نصف السنة 

  امتحان فصل ثاني 

 قصيرة فجائية  امتحانات 

  امتحان سريري نهاية الفصل 

 االمتحان النهائي 
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 البنية التحتية  .16

 عليمي و مختبرات المهارات السريريةقاعة محاضرات المرحلة الثالثة و ردهات الباطنبة م الصدر الت .17

 اإللكترونيةو المكتبة و المكتبة 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  

 اكتساب المهارات   السريرية على التعامل االمثل مع المرضى . -1         

 اكتساب المهارة على التعامل االخالقي مع المرضى. -2

 

 طرائق التقييم    

 امتحان نصف الفصل 

 قصيرة فجائية امتحانات 

 درجات المسائل العملي 

 االمتحان النهائي 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .15

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة 

/ أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-15 

 فصل اول

ساعة نظري  75

 ساعة عملي 30

11 

وحدات 

 تعليمية

الطب 

 الباطني

محاضرات  و 

 تدريب سريري

 امتحان  فصلي اول و ثاني

 قصيرة فجائية امتحانات

 امتحان سريري

 االمتحان النهائي

16-30 

 فصل ثاني

 ساعة نظري  60

 ساعة عملي 15
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 Davidson's – Text-book of medicine By Sir-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

stanly Devidson 2
2nd 

 Edition 2018 

  2-Hutchison's – clinical methods By Michal 

Swash 22
nd

 Edition 2010 

 

 Cecil Text book of medicine ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 الطبيةالمكتبة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 المكتبة االلكترونية
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 (3فرع الطب الباطني ) نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة ميسان / كلية الطب المؤسسة التعليمية .17

 الطب الباطني   العلمي  / المركزالقسم  .18

  MED.CL3,5th اسم / رمز المقرر .19

MED.TH.3.5th  

 مقرر  أشكال الحضور المتاحة .20

  2Creditساعة سريري  60 الخامسة الفصل / السنة .21

 Credit  8 ساعة نظري  120

 

 ساعة 180 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

 01/07/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

يسعى المقرر الى تهيئة كادر طبي عالي المستوى يتمتع بمهارات سريرية  قادر على تقدير االحتياجات 

يقوم الفرع بتدريس مادة الطب الباطني للمراحل الدراسية الثالثة، الرابعة،الخامسة، 

والسادسة من خالل المحاضرات النظرية والتدريب ألسريري إضافة إلى حلقات 

 نقاشية علمية مختلفة. من اهداف المقرر 

 إكمال مستلزمات التعليم النظري والعملي للطلبة بشكل تام.

 االهتمام بأسلوب االمتحانات وجعله وسيلة للتقييم والتعليم في أن واحد                

إكمال نصاب الفرع من التدريسيين في اختصاص الطب الباطني ضمانا للفائدة وخاصة                 

 بالتدريب ألسريري والعملي.

خاص لالطالع على أساليب التعليم  إشراك طلبة الكلية في المرحلة األخيرة يشكل                

 والتدريب في كليات الطب األخرى

 داخل أو خارج العراق.                

إعداد برنامج باالشتراك مع المستشفيات لتقييم مستوى الخريجين من الكلية وفق أسلوب                 

 معتمد.
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 الصحية للمجتمع ة اخاذ القرارات  وحل مشكالته الطبية وتطوير نمط الحياة الصحية

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .18

 قادرة غلى التعامل مع المشاكل الصحية متميزة سريريهارات اعداد اطباء بمه

 األهداف المعرفية   -أ

تعريف الطلبة على مبادئ الطب الباطني  وعالقتها بالنظام الصحي المتبع.و الخدمات التشخيصية  -1أ     

 و العالجية و الوقائية 

للمشاركة الفعالة اليجاد الحلول  للمشاكل تزويد الطلبة بالمعارف االساسية و االخالقية  و السررية  -2أ     

الصحية  و البيئية التي يعاني منها المجتمع، ومسبباتها، وكيفية استخدام المهارات السريرية لحل هذه 

 المشاكل.

 التأكيد على الجانب الوقائي لإلمراض المختلفة وخاصة في مجال التغذية والمشاكل البيئية. -3أ     

   الدراسة والتدريب واكتساب المعارف والمهارات في العلوم الطبية ااسريريةتوفير فرص  -4أ     

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 النظرية   المحاضرات إعطاء  .11

المهارات  السريرية و العملية في حل المشاكل   ال كتسابالخاصة  بالمحاكات  المختبرات  .12

 الصحية الشائعة.

 ناراتيالسم .13

   SGLبأسلوب المجاميع الصغيرة التدريس  .14

 التعليمية. المستشفياتالتدريب السريري في  .15

 طرائق التقييم      

  امتحان  فصل اول 

  امتحان نصف السنة 

  امتحان فصل ثاني 

 قصيرة فجائية  امتحانات 

 االمتحان النهائي 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -

 اكتساب المهارات  على التعامل االمثل مع المرضى . -1         

 اكتساب المهارة على التعامل االخالقي مع المرضى. -2
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 البنية التحتية  .20

الباطنبة م الصدر التعليمي و مختبرات المهارات السررية قاعة محاضرات المرحلة الثالثة و ردهات  .21

 و المكتبة و المكتبة االلطترونية

 

 

 طرائق التقييم    

 امتحان نصف الفصل 

 قصيرة فجائية امتحانات 

 درجات المسائل العملي 

 االمتحان النهائي 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .19

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة 

/ أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-15 

 فصل اول

ساعة نظري  60

 ساعة عملي 15

10 

وحدات 

 تعليمية

الطب 

 الباطني

محاضرات  و 

 تدريب سريري

 امتحان  فصلي اول و ثاني

 قصيرة فجائية امتحانات

امتحانات سريريه نهاية 

 فصل

 االمتحان النهائي

16-30 

 فصل ثاني

 ساعة نظري  60

 ساعة عملي 15
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 Davidson's – Text-book of medicine By Sir-1  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

stanly Devidson 2
2nd 

 Edition 2018 

  2-Hutchison's – clinical methods By Michal 

Swash 22
nd

 Edition 2010 

 

 Cecil Text book ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 المكتبة الطبية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 المكتبة االلكترونية
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 (4)ي فرع الطب الباطن نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة ميسان / كلية الطب المؤسسة التعليمية .25

 الطب الباطني   القسم العلمي  / المركز .26

,MED.CL4. 6th اسم / رمز المقرر .27
 

 

MED.TH.4.6th  

 مقرر  أشكال الحضور المتاحة .28

 السادسة  الفصل / السنة .29

 ساعات يوميا 6اسبوع    12تدريب سريري 

12 Credit 

 

 

 ساعة 360 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .30

يقوم الفرع بتدريس مادة الطب الباطني للمراحل الدراسية الثالثة، الرابعة،الخامسة، 

والسادسة من خالل المحاضرات النظرية والتدريب ألسريري إضافة إلى حلقات 

 نقاشية علمية مختلفة. من اهداف المقرر 

 النظري والعملي للطلبة بشكل تام. إكمال مستلزمات التعليم

 االهتمام بأسلوب االمتحانات وجعله وسيلة للتقييم والتعليم في أن واحد                

إكمال نصاب الفرع من التدريسيين في اختصاص الطب الباطني ضمانا للفائدة وخاصة                 

 بالتدريب ألسريري والعملي.

بة الكلية في المرحلة األخيرة يشكل خاص لالطالع على أساليب التعليم إشراك طل                

 والتدريب في كليات الطب األخرى

 داخل أو خارج العراق.                

إعداد برنامج باالشتراك مع المستشفيات لتقييم مستوى الخريجين من الكلية وفق أسلوب                 

 معتمد.
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 01/07/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

يسعى المقرر الى تهيئة كادر طبي عالي المستوى يتمتع بمهارات سريرية  قادر على تقدير االحتياجات 

 الصحية للمجتمع ة اخاذ القرارات  وحل مشكالته الطبية وتطوير نمط الحياة الصحية

 

 والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  .22

 قادرة غلى التعامل مع المشاكل الصحية متميزة سريريهارات اعداد اطباء بمه

 األهداف المعرفية   -أ

تعريف الطلبة على مبادئ الطب الباطني  وعالقتها بالنظام الصحي المتبع.و الخدمات التشخيصية  -1أ     

 و العالجية و الوقائية 

االساسية و االخالقية  و السررية للمشاركة الفعالة اليجاد الحلول  للمشاكل تزويد الطلبة بالمعارف  -2أ     

الصحية  و البيئية التي يعاني منها المجتمع، ومسبباتها، وكيفية استخدام المهارات السريرية لحل هذه 

 المشاكل.

 ا كل البيئية.التأكيد على الجانب الوقائي لالمراض المختلفة وخاصة في مجال التغذية والمش -3أ     

   توفير فرص الدراسة والتدريب واكتساب المعارف والمهارات في العلوم الطبية ااسريرية -4أ     

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 النظرية   أعطاء المحاضرات .16

المهارات  السريرية و العملية في حل المشاكل   المختبرات  الخاصة  بالمحاكات الكتساب  .17

 الصحية الشائعة.

 ناراتيالسم .18

 الصغيرةالمجاميع  بأسلوبالتدريس  .19

 التعليمية. التدريب السريري في المستشفيات .20

 طرائق التقييم      

 امتحان سريري نهاية الفصل التدريبي  

 و يشمل ) امتحان نظري و امتحان سريري و امتحان مجطات  االمتحان النهائيOSCE  

 و امتحان شفوي و امتحان عرض الشرائح (
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 البنية التحتية  .24

 األهداف الوجدانية والقيمية  -

 اكتساب المهارات  على التعامل االمثل مع المرضى . -1         

 اكتساب المهارة على التعامل االخالقي مع المرضى. -2

 

 

 طرائق التقييم    

 امتحان نصف الفصل 

 امحانات قصيرة فجائية 

 درجات المسائل العملي 

 االمتحان النهائي 

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

 Log Bookاعداد   -1د

 اعداد مشروع بحث التخرج -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .23

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة 

/ أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

12  

 اسبوع

ساعة  360

 سريري

   

وحدة  12

 تعليمية

الطب 

 الباطني

تدريب 

 سريري 

 

  امتحان سريري نهاية

 الفصل التدريبي

  االمتحان النهائي و

يشمل ) امتحان نظري 

و امتحان سريري و 

امتحان مجطات 

OSCE 

و امتحان شفوي و امتحان عرض 

 الشرائح
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قاعة محاضرات المرحلة الثالثة و ردهات الباطنبة م الصدر التعليمي و مختبرات المهارات السررية  .25

 و المكتبة و المكتبة االلطترونية

  Devidson:s principles of clinical practice ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Macloids clinical practice  

 

 Cecil Text book ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 المكتبة الطبية

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ 

.... 

 المكتبة االلكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة العلمية 

 فرع الباطنية 

  2020-2019السنة الدراسية


