
 

 

 الكلية: الطب ،جامعة الكوفة

  الطب الباطني الفرع:

 دبلومرنامج: دراسة الالب

ٌساهم الفرع وضمن خطة الكلٌٌة والجامعة ًفً انجاز بحوث تطبقٌه تهدف لحل مشاكل المجتمع : ُنبذة عن البرنامج -1

االساًسً من البحث وحسب والصٌحة وعادة ما ٌتم ذلك عبر إنشاء ِفرق بحٌثة كفؤة وباختصاصات متعددة تخدم الهدف 

 .الحاجة لذلك

 والمجتمعلم علخدمة الفً الطب الباطنً  دبلومن من حملة شهادة الرٌجٌ: إعداد مجموعة من الخلهدف من البرنامجا         

 مجتمع ال الصحٌة مشاكلالحل نٌة إمكا لة: تتمحور حوٌقتصاداالة ٌهماال    

 معلومات عن البرنامج -2

 الطب   الكلية
 الطب الباطنً القسم

 دبلوم فً الطب الباطنً اسم البرنامج

 دبلوم الدرجة العلمٌة

 الدبلوم منح شهادة  اهداف البرنامج 

على  ساعة عملً موزعة 270ساعة نظري و  222 بواقع واحدةضٌرٌة سنة تح عدد الساعات المعتمدة فً البرنامج

 فصلٌن
  دراسٌٌن

 روط القبولش -3

 ال تقل عن سنتٌن. مع اقامة قدمى فً ردهات الطب الباطنً طب وجراحة عامة بكالورٌوس: ٌةمٌكادالالمتطلبات ا

 ةيدراسالخطة ال-

Credit hours  Pre-requisite Course Course title  Course 
code  

52 hr. - Cardiovascular diseases Course 1 

50 hr. - Respiratory diseases  

48  Gastrointestinal diseases  

38 hr. - Liver diseases   

46 hr. - Renal diseases  

24  Methodology and statistics  

15 hr. - English  

50 hr. - Endocrine system Course2 

50 hr. - Nervous system  

42 hr. - Rheumatology  

48 hr. - Hematology and oncology  

4 hr.  Communication skills  

8  Critical appraisal  

15 hr.  English   
 

Table elective courses 

Course code  Course title Pre-requisite Course  Credit hours 



 

 

- - - - 

 

 

Table Suggested courses plan for Research track 

Semester  Course code Course title Credit hours Total 
- - - - - 

 

Table Suggested courses plan for Coursework track 

Semester  Course code Course title Credit hours Total 
- - - - - 

 

 الخطة الدراسية
 االولمقررات المستوى 

رمز  اسم المقرر
 المقرر

المتطلبات  اجباري او اختٌاري
 السابقة

عدد 
 الساعات

 52 - اجباري - اوراض القلب فصل اول

 52 - اجباري - االمراض التنفسٌة 

 44 - اجباري - امراض الجهاز الهضمً 

 34 - اجباري - امراض الكبد 

 46 - اجباري - امراض الكلٌتٌن 

 52 - اجباري - الغدد الصماء امراض فصل ثانً

 52 - اجباري - امراض الجملة العصبٌة 

 42 - اجباري - المفاصلامراض  

 44 - اجباري - امراض الدم واالورام 

 424                                                                                                                           المجموع

 

 

 مقررات المستوى الثاني
عدد  المتطلبات السابقة اختٌارياجباري او  رمز المقرر اسم المقرر

 الساعات

 24 - اجباري - االحصاء وطرق البحث فصل اول

 15 - اجباري - اللغة االنكلٌزٌة 

 4 - اجباري - مهارات التواصل مع المرٌض فصل ثانً

 4 - اجباري -  التقٌٌم النقدي للبحوث 

 15 - اجباري - اللغة االنكلٌزٌة 

 66     المجموع

 

 

 مقررات المستوى الرابع

المقرر   رمز اسم المقرر  عدد الوحدات المتطلبات السابقة  اجباري او اخٌتاري  
- - - - - 

 المجموع

 

 

 



 

 

 ختياريةاال المقررات
 

 عدد الساعات اسم المقرر  رمز المقرر اسم المقرر

- - - - 

 


