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 1الصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 /كهُح انطةظايؼح ذكزَد  انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 انطة انثاغٍُ / انًزكز  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انثزَايط األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 نهًزاحم انصانصح و انزاتؼح وانخايسح وانسادسحانًُهاض انركايهٍ 

 تكانىرَىس غة وظزاحح ػايح اسى انشهادج انُهائُح  .4

  :انُظاو انذراسٍ  .5
 سُىٌ /يمزراخ /أخزي 

 وظذج ًَطُح

 Iraqi National Guideline On Standards for“ انًؼرًذ   تزَايط االػرًاد .6

Establishing and Accrediting Medical School” 

 ال ذىظذ انًؤشزاخ انخارظُح األخزي  .7

   9/5255/ 52 ذارَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انثزَايط األكادًٍَ .9

 .خترج اطباء ذوي كفاءة عالية يتميزون ابملعلومات واملهارات والسلوك املهين1

 .التعامل مع احلاالت الطارئة يف الطب الباطين 2

 الشائعة.القدرة على التشخيص وعالج االمراض 3

 .تدريس طلبة الدراسات االولية على اىم االمراض الشائعة 4

 . حث الطلبة على التعرف على اىم مشاكل اجملتمع من خالل التدريب السريري5

 .حث الطلبة على كيفية التعامل مع املريض املصاب ابالمراض الباطنية وذوي امره من خالل تطوير مهارات التواصل لديو6

 طلبة على كيفية فحص املريض املصاب ابالمراض الباطنية واستنباط العالمات السريرية لديو.تدريب ال7
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 انًطهىتح وغزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ثزَايطيخزظاخ ان  .11

  االهذاف انًؼزفُح  - أ
 انًؼزفح انكايهح تًهاراخ االذصال يغ انًزَط والزتائه ويغ انزيالء فٍ انًهُح -1أ

 تثزايط االيزاض انثاغُُح االَرمانُح  وغزق انىلاَح يُهاانًؼزفح -2أ

 انًؼزفح فٍ غزق انثحس وانرطىَزانسزَزٌ -3أ

 انًؼزفح انكايهح تانسهىن انًهٍُ واالخاللُاخ انطثُح-4أ

 

 ثزَايط نخاصح تانا ُحانًهاراذ األهذاف –ب 

 ذسعُم ذارَخ انحانح انًزظُح تانًزظً انًصاتٍُ تااليزاض انثاغُُح– 1ب

 اظزاء انفحص انسزَزٌ الظهزج انعسى فٍ انزدهح انثاغُُح – 2ب

 اكرساب انًؼارف االساسُح انخاصح تانفحىصاخ انًخرثزَح – 3ب

 اكرساب انًهاراخ انرمُُح تاسرخذاو انحاسىب    -4ب
 غزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

1.Large group teaching  
2.Small group teaching  
3.Team_based learning  
4.Clinical sessions  
5.Practical sessions  
6.Integrated learning activities  
7.Skill lab sessions  
8. Audio-visual lab 

 
 غزائك انرمُُى      

 

1.Formative assessment 
 2.Progress assessment  
3.End_module Exam  
4.Final Summative Exam (Theory and practical or clinical 

 

 

 
 انىظذاَُح وانمًُُح . األهذاف -ض

 انرشعُغ ػهً انؼًم انعًاػٍ-1ض

حس انطهثح ػهً كُفُح انرؼايم يغ انًزَط انًصاب تااليزاض انثاغُُح يٍ خالل ذطىَز يهاراخ -2ض

 انرىاصم نذَه

 وانطائفحانًساواج فٍ  انرؼايم يغ انًزظً تؼُذا ػٍ انؼزق وانذٍَ -3ض

 انًزاػاج انُفسُح ناليزاض انًصاتٍُ تااليزاض انثاغُُح  -4ض
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 غزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

1.Small group teaching  
2.Practical and clinical sessions  
3. lectures  
4. seminars and skill lab  
5. symposiums 

 

 

 
 غزائك انرمُُى    

 

Objective Structured Clinical Examination (OSCE( 
OBJECTIVE STRUCTURED LONG EXAMINATION RECORD (OSLER) 

 

 

 

 
 

 

 .انشخصٍ(األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر  )انًهاراخانًُمىنح انرأهُهُح و انًهاراخ انؼايح-د 

 لاَىٌ يهُح انطة-1د

 انمىاٍَُ انخاصح تانًزظً انثاغُُح-2د

 انحاسىتُحانًهاراخ -3د

 غزائك انرؼهُى وانرؼهى          

 

1. Large group teaching 
2. Practical sessions 
3.Small group teaching 

 

 

 
 غزائك انرمُُى          
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1.Formative assessment 
2.Progress test 
3.End_module Exam 
4.Final Summative Exam (theory and practical 

 تُُح انثزَايط  .11

 انساػاخ انًؼرًذج           اسى انًمزر أو انًساق ريز انًمزر أو انًساق انًزحهح انذراسُح 

 ػًهٍ     َظزٌ      

 MEDI 311 GIT 4 2 انصانصح

 MEDI 312 Endocrine system 5 1 

 MEDI 313 Respiratory system 2 4 

 MEDI 321 Neuroscience 1 3 1 

 MEDI 323 Genito-Urinary 
system 

6 2 

 MEDI 322 Neuroscience 2 3 1 
 MEDI 324 Medical Ethics 1  

 & MEDI 411 Clinical الرابعة

Communication 

skills 

1 8 

 GMED 421 General Medicine 6 3 
 GMED 513 Psychiatry 3 1 اخلامسة

 MEDI 528 Forensic Medicine 
& Toxicology 

3 1 
 GMED 524 rheumatology 5 1 

 GMED 621 General Medicine السادسة
(2) 

 15 
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 انرخطُػ نهرطىر انشخصٍ .12

 
 انحذَصح وانًصادر انؼانًُح انرطىراخ يراتؼح خالل يٍ
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو  غ)وظيؼُار انمثىل  .13

 
 لثىل يزكزٌ

 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصادر انًؼهىياخ ػٍ انثزَايط .14

 .اجملاظرات النظرية1
 .التدريب السريري2
 .الزايرات امليدانية3
 .احلاسبات واالنرتنيت4
 .خمتربات السمعية والبصرية5
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    X    X X   X    X اساسٍ MEDI 311 GIT الثالثت

MEDI 312 Endocrine 
system 

    X    X X   X    X اساسٍ

 MEDI 313 Respirator
y system 

    X    X X   X    X اساسٍ

MEDI 321 CNS1 ٍاساس X X   X X   X    X    

 MEDI 323 Genito-
urinary 
system 

    X X   X X   X    X اساسٍ

MEDI 322 CNS2 ٍاساس     X X X X     X    

 

 

 

MEDI 324 MEDICAL 
ethics 

             X    

                   

 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 MEDI 411 Clinical and الرابعت
communication 

skills 

    X X   X X X  X X   X اساسٍ

MEDI 412 General 
medicine 

    X X   X X   X X   X اساسٍ

    X X X  X X  X X X   X اساسٍ MEDI 513 psychiatry الخاهست

MEDI 524 rheumatology ٍاساس X X   X X   X X X  X    

 MEDI 621 General السادست
medicine2 

    X X X  X X  X X X X  X اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 

 

 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 انًؤسسح انرؼهًُُح .1
  جامعة تكريت كلية الطب

 / انًزكز ؼهًٍ انمسى ان .2
  الطب الباطني

 اسى / ريز انًمزر .3
MEDI  

 أشكال انحعىر انًراحح  .4
  محاضرات وتدريب ميداني

 انفصم / انسُح .5
  مقرر سنوي

ػذد انساػاخ انذراسُح  .6

  765 )انكهٍ(

 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7
57/6/2222 
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 وغزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمزراخ انيخزظ .11

  هذاف انًؼزفُح األ -أ
 انًؼزفح انكايهح تًهاراخ االذصال يغ انًزَط والزتائه ويغ انزيالء فٍ انًهُح -1أ

 انًؼزفح تثزايط االيزاض انثاغُُح االَرمانُح  وغزق انىلاَح يُها-2أ

 وانرطىَزانسزَزٌانًؼزفح فٍ غزق انثحس  -3أ

 انًؼزفح انكايهح تانسهىن انًهٍُ واالخاللُاخ انطثُح-4أ

 

  ًمزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 ذسعُم ذارَخ انحانح انًزظُح انخاصح تااليزاض انثاغُُح 1ب

 اظزاء انفحص انسزَزٌ الظهزج انعسى فٍ انزدهح انثاغُُح – 3ب

  انخاصح تانفحىصاخ انًخرثزَح واالظهزج انشؼاػُحاكرساب انًؼارف االساسُح    -4ب

 غزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

1.Large group teaching 
 2.Small group teaching 
 3.Team_based learning 
 4.Clinical sessions 
 5.Practical sessions 
 6.Integrated learning activities  
7.Skill lab sessions 8. Audio-visual lab 
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 غزائك انرمُُى      

 

1.Formative assessment  
2.Progress assessment 
 3.End_module Exam 
 4.Final Summative Exam (Theory and practical or clinical 

 

 
 األهذاف انىظذاَُح وانمًُُح  -ض

 تااليزاض انثاغُُححس انطهثح ػهً كُفُح انرؼايم يغ انًزظً انًصاتٍُ -1ض

 انرشعُغ ػهً انؼًم انعًاػٍ-2ض

 انًساواج فٍ انرغايم يغ انًزظً تؼُذا ػٍ انذٍَ وانطاىفح وانمىيُح وانؼزق-3ض

 يزاػاج انحانح انُفسُح نهًزظً انًصاتٍُ تااليزاض انثاغُُح  -4ض

  
 غزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

1.Small group teaching  
2.Practical and clinical sessions 
 3. lectures 4.  
seminars and skill lab 5. symposiums 

 
 غزائك انرمُُى    

 

 

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 
OBJECTIVE STRUCTURED LONG EXAMINATION RECORD (OSLER) 

 
 انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (. انًُمىنح ) انًهاراخ األخزيانرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -د 

 لاَىٌ يهُح انطة-1د

 لاَىٌ يزظً االيزاض انثاغُُح-2د

 انًهاراخ انحاسىتُح-3د

    -4د
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 تُُح انًمزر .11

يخزظاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
اسى انىحذج / أو 

 انًىظىع
 غزَمح انرمُُى غزَمح انرؼهُى

اسثىع  31

خالل انسُح 

 انذراسُح

ذخزَط غثُة لادر   31

ػهً حم يشاكم 

انثاغُثح وذطىَز 

 انمذراخ انذهُُح نهطهثح

انًحاظزاخ  انطة انثاغٍُ

انُطزَح 

وانرذرَة 

انسزَزٌ 

وانزَاراخ 

انًُذاَُح 

 وانُذواخ

ايرحاٌ َظزٌ 

وايرحاٌ 

 سزَزٌ

      
      
      
      
      
      

 انثُُح انرحرُح 12
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ـ انكرة 1

انًمزرج 

 انًطهىتح 

1.Davidsons principle and practice of medicine  
2.Harrisons principles of internal medicine 
 3.hutchisons clinical methods 
 4.macleods clinical examination 

ـ انًزاظغ 2

انزئُسُح 

 )انًصادر(  

1.Davidsons principle and practice of medicine  
2.Harrisons principles of internal medicine  
3.hutchisons clinical methods 
 4.macleods clinical examination 

اـ انكرة 

وانًزاظغ 

انرٍ َىصً 

 تها                

انًعالخ ) 

انؼهًُح , 

انرمارَز 

 ...., ) 

American Journal of medicine 

ب ـ 

انًزاظغ 

االنكرزوَُح

, يىالغ 

االَرزَُد 

.... 

Medscape, myoclinic 
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 خطح ذطىَز انًمزر انذراسٍ 13

انؼًم ػهً ذطىَز انًُاهط انسُىَح واسرحذاز دراساخ ػهُا نالخرصاصاخ انذلُمح واالهرًاو تانعىاَة   

 انُفسُح نهًزظً

 

 

 

 


