
 جامعة االسكندرية 

كلية الطب          

 قسم االمراض الباطنة 

 

 

 السيد االستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 

 

ة ،،،،ــيـحـتـد الــعــب  

 

دراسي ـام الـعـلل سادسةـة الــنــسـة الـبــلـطـل لــامـكـف الــلـمـم الــكـادتـيـسـل لــرســم       

 

.  2017/2018 دــديـجـال  

 

د . ـديـجـدراسي الـام الــعـة الــدايـي بـف الكترونيا  طالبـلي الـه عـعـوزيـت يــلــل عــمــعـم الــكـادتــيــن ســاء مــرجــب   

     

 

 

 
 

بقبول فائق الشكر واالحترام ،،، سيادتكم  وتفضلوا  

 

 
 

 منسق السنة السادسة 

 االستاذة  الدكتورة

 إيمان يوسف
                           

 

رئيس قسم االمراض الباطنةمرحلة اإلكلينيكية                                           منسق ال  

   االستاذ الدكتور                                                         ةالدكتور ة االستاذ   

يحيى مصطفى غانم                                   منال طايل                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             جامعــــة اإلسكندريــة     

كليـة الطـب        

 قسم األمراض الباطنة 

 

 

                      عزيزي الطالب ،،،                                                                              

 كل عام وانتم بخير بمناسبة العام الدراسي الجديد

 

هنئــون جميـع ابــنائهم ــرئــيس القســم وجمـــيع أعضـاء هـيئــة التـــدريس بقســــــــم االمــراب البـاطــــنة ي    

فيـ  واملـين أن يكـون التـدريب ة بالعـام الدراسى الجديد متمنيين لهم جميمعـا التوسادسواخـوانهم طالب الفرقـة ال

 بقســم االمـراب البـاطنة كما يتمنـون والقسـم بعــون هللا سيــقدم كل  جهـدة لتحـقـي  هـذة االمنيات المشروعة.

الباطنة خالل العام  مرف  بهذا دلـيل الطالب لمجمل التـدريب االكلينيكى والنظـرى لمـادة االمــراب     

2017/2018الدراسى  

ام التدريس بقسم االمراب الباطنة على مدار العام.نظ -1  

2017/2018العام الدراسى  خاللجدول التدريس  -2  

و  توزيعها على الطالب. Assignment جدول بموضوعات -3  

.محاضرة طب حرج 2و عدد  محاضرات مادة االمراب الباطنة -4  

االمتحان النظرى و االمتحان -لتقديميةالعروب ا-توزيـع درجـات االمــراب البـــاطنة )أعمال السنة -5

 االكلينيكى(

الخاص لكل وحدة من وحدات الباطنة    Group discussion جدول بموضوعات ال -6    

الخاص لكل وحدة من وحدات الباطنة  Unit activity جدول بموضوعات ال -7   

 الخاص لكل وحدة وتوزيع أعضاء هيئة التدريس عليها ILAجدول موضوعات ال  -8

Course specifications لمادة االمراب الباطنة. 9-  

 

 

 وهللا الموف 
 

 منسق السنة السادسة

 االستاذة  الدكتورة

 إيمان يوسف
                           

رئيس قسم االمراض الباطنةمرحلة اإلكلينيكية                                           منسق ال  

االستاذ الدكتور                                                       االستاذة  الدكتورة         

منال طايل                                                              يحيى مصطفى غانم         
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 جامعــة اإلسكندريــــة 

 كليـة الطــب        

  اطنةاألمراض البقسم 

 

 ن بالحاالت األكلينيكية الخاصة بكل وحدة بقسم األمراض الباطنة العامةبيا

 

 Special clinical cases Unit 

5
th

 Floor 

 1. Type 1 diabetes mellitus. 

Diabetes & Metabolism 

 2. Type 2 diabetes mellitus. 

 3. Global control of DM 

 
4. Clinical examination of diabetic 

polyneuropathy 

 
5. Clinical examination of peripheral 

vascular disease 

 1. Rheumatoid arthritis. 

Rheumatology 

 2. Systemic lupus erythematosus. 

 
3. Acute and chronic monoarthritis 

        (gout & septic arthritis) 

 

 
4. Acute and chronic Polyarthritis 

  (FMF, viral hepatitis,  Rh.fever,  systemic sclerosis) 

 5. Osteoarthritis. 

 
6. Low back pain. 
   ( AS, Reactive arthritis, BD) 

 

6
th

 Floor 

 1. Anemia. 

Hematology 

 2. Bleeding disorders. 

 3. Acute leukemia. 

 4. Chronic leukemia. 

 

5. Lymphadenopathy (lymphoma) 

 

 

 

 

            4
th

 Floor 
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 1. Jaundice  

Hepatology 

 2. Ascites 

 3. Hepatic encephalopathy 

 4. Liver cirrhosis & portal hypertension. 

 5. Hepatocellular carcinoma 

 

3
rd

 Floor 

 1- Hyperthyroidism. 

Endocrinology 

 2- Hypothyroidism. 

 3- Cushing syndrome. 

 4- Acromegaly. 

 5- Stunted growth. 

 1- Acid related disorders. 

Gastroenterology 

 2- Inflammatory bowel syndrome. 

 3- GI bleeding. 

 4- GI tumors. 

 5- Chronic diarrhea / Malabsorption. 

2
nd

 Floor 

 1. Nephrotic syndrome. 

Nephrology 

 2. Nephritis. 

 
3. Systemic disorders affecting the 

kidney (DM, Hypertension & SLE). 

 4. Chronic renal failure. 

 5. Generalized oedema. 

 1. Heart failure in the elderly. 

Geriatric 

 2. Thyroid disease in the elderly. 

 3. Cerebrovascular accidents / strokes 

 4. Osteoarthritis / osteoporosis. 

 5. Nutritional aspects of geriatric pt 

 

 



 

 جامعـــة اإلسكندريـة                             

 كليـة الطـب      

 قسم األمراض الباطنة

 بقسم األمراض الباطنة نظام التدريس

 2017/2018للعام الجامعى  سادسةلطلبة الفرقة ال 

 

  2017 /62/10إلى  30/9/2017فترة مقررات إختيارية من 

 

  62/7/8201إلى  82/10/7201اطنة من دة األمراض البدورات تدريبة لما 4عدد : 

 
 .للعام الدراسيدورات من الفترات التدريبية  4على عدد  (2مجموعة  &1مجموعة ) مجموعتينة إلي سادستم تقسيم طلبة السنة ال -1

يع في النصف األول من اساب 9 سبوع مقسمة إلي دورتين كل دورة أ 18 الفترة التدريبية التي يقضيها الطالب بقسم األمراب الباطنة هي   -2

 الوحدات األخرى 4في عدد اسابيع في النصف الثاني من العام الدراسي  9و وحدات 4عدد في  العام الدراسي

في النصف  التفرغ من التدريب في الوحدات أيام في   Critical care  القسم  باإلضافة إلى في كل وحدة  ينيقضي الطالب مدة اسبوع -3

 .في النصف الثانيالتحاليل الطبية و األشعة دراسي وإلى قسمي األول من العام ال

  منفصالوكل مجموعة تتلقى درسا    A & Bالى مجموعتين  إجباريايتم تقسيم الطالب في كل وحدة تقسيما  -4

 )حالة الدرس و قاعة للدرس وعضو هيئة تدريس (

جة در 40درجة و عقد امتحان من  25من  أسابيع( 9هاية كل دورة )في نطالب في المحاضرات النظرية التي درسها ال  MCQيعقد إمتحان  – 5   

)OSQE 5 )عند نهاية كل وحدتين . حاالت اكلينيكية 

 . إجباريامن تمرين في فترة ما قبل االمتحان أو أكثر يتم التدريب علي نظام حل المشاكل االكلينيكية خالل يوم واحد  -6   

 ظهرا في 1-12و,صباحا 9-8اضرة النظرية من الساعة ظهرا( و المح12-9بالدرس اإلكلينيكي )الساعة يبدأ اليوم الدراسي   -7   

 مدرج الدوريات        

 صباحا .  9.30وحتى  9الساعة  من   معيدين والمدرسين المساعديال سيتم اخذ الغياب لكل مجموعة بالوحدات بمعرفة السادة  و     

 .واحدة فقط مرةأسابيع(  9المحاضرات لكل دورة )  تعاد و تشمل المحاضرات الخاصة بكل وحدةالمحاضرات النظرية س  -8   

موضوعات مرفـ  جـدول بالموضـوعات اإلكلينيكيـة   5الدروس اإلكلينيكية بكل وحدة تم تقسيمها إلي دروس إكلينيكية خاصة بالوحدة وتشمل )  -9   

 . غير مطالب بها في اإلمتحانشمل بعض الحاالت االخري ( في كل وحدة وباقي الموضوعات اإلكلينيكية فت

 ة من وحدات قسم األمراب الباطنة الثمانية  وحضر المحاضرات الخاصةبها.دبهذا النظام سيكون كل طالب قد تدرب اكلينيكيا بكل وح - 10 

11-Group discussion   على هيئة  ام لكل وحدة(بالمشاركة في عرب موضوع )ثابت طوال الع عدد من الطلبةحيث يقومclinical scenario 

 عضو هيئة التدريس بمناقشة الطلبة. 2 ويقوم عدد problem solvingأو  

12- Unit activity (constructive)  مرة إسبوعيا على أن تحدد األنشطة التي سوف تعرب على الطلبة 

  صباحا 9.30  إلى 9 من  ILAيحدد يوم لعمل -13

التفرغ من الحضور بالوحدة  يمحاضرة وحضور إكلينيكي )مرتين( و ذلك يوم 2سوف يشمل عدد  (Critical Care)رج مقرر الطب الح-14

متحان ال إلاوOSQEدرجات  10و  MCQدرجات  5درجة كلهم آخر العام مقسمة إلى  15الحضور إجباريا ومجموع الدرجات كما أن   األصلية

 .problem solvingوال   short essay يتضمن
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 من العام الدراسى: األولالنصف 

 متضمنة: إختياريةمقررات 2017/ 26/10إلى  30/9/2017لفترة من ا 

 .أجازة السادس من أكتوبر

-------------------------------------------------------------- 

  اآلتية : الباطنة وحداتجميع  في  1للمجموعة  28/12/2017إلى  28/10/2017من أسابيع  9الدورة األولى 

 متضمنة:  Critical care+ دم –كبد  -روماتيزم  –سكر   -غدد  –هضمي -أمراض مسنين  –كلى 

 

 11/2017/ 30أجازة المولد النبوي الشريف 
 

-------------------------------------------------------------------- 

  اآلتية : الباطنة وحداتجميع في   2للمجموعة   15/3/2018إلى  30/12/2017من  أسابيع 9الدورة الثانية 

  دم –كبد  -روماتيزم  –سكر   -غدد  –هضمي -أمراض مسنين  –كلى +Critical care  :متضمنة 

 7/1/2018عيد الميالد المجيد  .1

 1/2/2018إلى 2018/ 1/ 20اجازة نصف السنة من .2

 

----------------------------------------------------------------- 

 من العام الدراسى: الثانيالنصف 

 

  اآلتية : الباطنة وحداتجميع في   1للمجموعة  17/5/2018إلى  17/3/2018من أسابيع  9الدورة الثالثة 

 متضمنة :  (تحاليل طبية –أشعة  +) دم –كبد  -روماتيزم  –سكر   -غدد  –هضمي -أمراض مسنين  –كلى 

 2018/ 4/ 9سيم أجازة شم الن .1

 .4/2018/ 25أجازة عيد تحرير سيناء اإلثنين  .2

 1/5/2018عيد العمال األحد  .3

 

-----------------------------------------------------  

  اآلتية : الباطنة وحداتجميع في  2للمجموعة  26/7/2018إلى  19/5/2018 من  أسابيع 9الدورة الرابعة    

 متضمنة :  تحاليل طبية( –أشعة +)  دم –كبد  -روماتيزم  –سكر   -غدد  –مي هض-أمراض مسنين  –كلى 

  17/6/2018إلى   14/6عيد الفطر المبارك من  جازة أ

 

---------------------------------------------------------- 
 نسبة الحضور والغياب: 

وتعلن نسبة الحضور قبل  % من عدد أيام التدريب75لينيكي لكل فترة هىنسبة الحضــور المطلوبة لدخول امتحان نهاية التدريب اإلك -1

 . بيوم واحد فقط  ميعاد االمتحان

في حالة عدم االستيفاء او عدم حضور امتحان نهاية التدريب يجب الحصول علي موافقة أ.د. وكيل الكلية لشئون التعــليم والطـــالب  -2

نتهـــاء الدورة التدريبية علما بان جميع األعذار بما فيها المرضي تستوجب االستيفاء في لالستيفـاء و االمتحان وذلك مباشرة بعد ا

 فترة الحقة. 

 % من مجموع الحضور الكلي لألمراض الباطنة وفروعها. 75نسبة الحضور المطلوبة لدخول امتحــان البكـالوريوس النهائي   -3

فقط لمن لم يستوف نسبة الحضور فى احد االقسام لمـــدة اسبوعين )  7/2018/ 28 لسبتافـترة اختيـــارية لالستيفاء اعتبارا من   -4

 (.وحصل على موافقة أ.د. وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 

 

 

 



 

 

  2017/2018للعام الجامعي على وحدات األمراض الباطنة سةسادتوزيع طلبة السنة ال

 (1مجموعة ) الفترة

 699الى  1من 

 (2مجموعة )

 آخر الكشفالى  700من 
 26/10/2017الى   30/9/2017من

 أسابيع( 4)

 مقررات إختيارية مقررات إختيارية

 الدورة األولى

 28/12/2017إلى   28/10/2017من

 أسابيع( 9) 

 

 1باطنة 

وحدات  4  

 في كل وحدة( يناسبوع)

 +طب حرج

 1جراحة 

 الدورة الثانية

 15/3/2018إلى   30/12/2017من

 أسابيع( 9) 

 1باطنة  1جراحة 

وحدات  4  

 في كل وحدة( اسبوعين)

 +طب حرج

 الدورة الثالثة

 17/5/2018إلى   17/3/2018من

 أسابيع( 9) 

 

 2باطنة 

وحدات  4  

 في كل وحدة( اسبوعين)

  تحاليل طبية +أشعة +

 2جراحة 

 

 الدورة الرابعة

 26/7/2018إلى  19/5/2018من 

 أسابيع(9)

 

 2باطنة  2جراحة 

وحدات  4  

 في كل وحدة( اسبوعين)

 تحاليل طبية +أشعة +
 

 

 

 منسق السنة السادسة                         منسق المرحلة اإلكلينيكية           رئيس قسم االمراض الباطنة

 االستاذ الدكتور            االستاذة  الدكتورة                                 األستاذة الدكتورة                       

 إيمان يوسف                                             منال طايل                                 يحيى مصطفى غانم
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 7201/8120توزيع طلبة السنة السادسة على وحدات األمراض الباطنة للعام الجامعي
 

  

 طب حرج (  1للمجموعة)  28/12/2017إلى  28/10/2017أسابيع من  9ورة األولى الد+ 

13/12/2017  

27/12/2017  

28/11/2017  

12/12/2017  

12/11/2017  

26/11/2017  

28/10/2017  

11/11/2017  

 

264-350  176-263  89-175  1- 88  وحدة الكلى 

176-263  264-350  1-88  89-175  وحدة طب المسنين 

89-175 1-88  264-350  176-263  وحدة الجهاز الهضمي 

1-88  89-175  176-263  264-350  وحدة الغدد الصماء 

699 613-  526-612  439- 525  -438  وحدة الكبد 351

526-612  699 613-  -438 351 439- 525  وحدة الدم 

439- 525  -438 351 699 613-  526-612  وحدة الروماتيزم 

-438 351 439- 525  526-612  699 613-  وحدة السكر 

 OSQE exam at Monday 27/11/2017 

 OSQE exam at Wednesday 27/12/2017 

 Central MCQ exam at Thursday 28/12/2017 

 

 

  طب حرج(  2للمجموعة)   15/3/2018إلى  30/12/2017أسابيع من  9الدورة الثانية+ 

28/2/2018  

14/3/2018  

13/2/2018  

27/2/2018  

14/1/2018  

11/2/2018  

30/12/2017  

13/1/2018  

 

964-1050  876-963  789-875  700-788  وحدة الكلى 

876-963  964-1050  700-788  789-875  وحدة طب المسنين 

789-875  700-788  964-1050  876-963  وحدة الجهاز الهضمي 

700-788  789-875  876-963  964-1050  وحدة الغدد الصماء 

1314-1227 1315-آخر الكشف  1140-1226  1051-1139  وحدة الكبد 

1227-1314 1139-1051 1315-آخر الكشف   1140-1226  وحدة الدم 

1140-1226  1051-1139 1314-1227 1315-آخر الكشف   وحدة الروماتيزم 

1051-1139  1140-1226  1227-1314  وحدة السكر 1315-آخر الكشف 

 OSQE exam at Monday 12/2/2018 

 OSQE exam at Wednesday 14/3/2018 

 Central MCQ exam at Thursday 15/3/2018 
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  أشعة & تحاليل+ (  1)للمجموعة  17/5/2018إلى  17/3/2018أسابيع من  9الدورة الثالثة: 

2/5/2018  

16/5/2018  

17/4/2018  

1/5/2018  

1/4/2018  

15/4/2018  

17/3/2018  

31/3/2018  

 

699 613-  526-612  439- 525  -438  وحدة الكلى 351

526-612  699 613-  -438 351 439- 525  وحدة طب المسنين 

439- 525  -438 351 699 613-  526-612  وحدة الجهاز الهضمي 

-438 351 439- 525  526-612  699 613-  وحدة الغدد الصماء 

264-350  176-263  89-175  1- 88  وحدة الكبد 

176-263  264-350  1-88  89-175  وحدة الدم 

89-175 1-88  264-350  176-263  وحدة الروماتيزم 

1-88  89-175  176-263  264-350  وحدة السكر 

 OSQE exam at Monday 16/4/2018 

 OSQE exam at Wednesday 16/5/2018 

 Central MCQ exam at Thursday 17/5/2018 

 

 

 ( + أشعة & تحاليل: 2للمجموعة)  26/7/2018إلى  19/5/2018أسابيع من   9الدورة الرابعة      

11/7/2018  

25/7/2018  

26/6/2018  

10/7/2018  

3/6/2018  

24/6/2018  

19/5/2018  

2/6/2018  

 

1314-1227 1315-آخر الكشف  1140-1226  1051-1139  وحدة الكلى 

1227-1314 1139-1051 1315-آخر الكشف   1140-1226  وحدة طب المسنين 

1140-1226  1051-1139 1314-1227 1315-آخر الكشف  الهضميوحدة الجهاز    

1051-1139  1140-1226  1227-1314  وحدة الغدد الصماء 1315-آخر الكشف 

964-1050  876-963  789-875  700-788  وحدة الكبد 

876-963  964-1050  700-788  789-875  وحدة الدم 

789-875  700-788  964-1050  876-963  وحدة الروماتيزم 

700-788  789-875  876-963  964-1050  وحدة السكر 

 OSQE exam at Monday 25/6/2018 

 OSQE exam at Wednesday 25/7/2018 

 Central MCQ exam at Thursday 26/7/2018 

 

 منسق السنة السادسة 

 االستاذة  الدكتورة

 إيمان يوسف

                           

االمراض الباطنةرئيس قسم مرحلة اإلكلينيكية                                           منسق ال  

 االستاذة  الدكتورة                                                         االستاذ الدكتور

 منال طايل                                                              يحيى مصطفى غانم
 



2017/2018المحاضرات النظرية لمادة االمراض الباطنة للفرقة السادسة  

 

 
 

 

 

Unit Lecture Unit Lectures 

entrology:-Gastro -V 
1- Gastroesophygeal junction disorders. 

2- Peptic ulcer disease. 

3- Malabsorption syndrome. 

4- GI motility disorders and functional colonic 

disorders. 

5- Inflammatory bowel diseases. 

6- Gastrointestinal tumors. 

7- Gastrointestinal bleeding. 

Endocrinology:-VI 
1- Hypopituitary disorders. 

2- Growth disorders. 

3- Acromegally and other pituitary tumors. 

4- Cushing's syndrome. 

5- Blood pressure changes in endocrinal 

diseases. 

6- Disorders of parathyroid gland.  

7- Thyroid gland disorders. 

8-Obesity. 

:Medicine Geriatric-VII 
1- Effect of aging on body systems& 

    Anti-aging measures. 

2- Cardiovascular disorders in the elderly. 

3- Delirium & Dementia in the elderly. 

4- Urinary incontinence. 

5- Falls in the elderly. 

6- Prescribing for the elderly. 

 

Nephrology:-VIII 
1-. Renal syndromes and Acute GN 

2- Acute kidney injury. 

3- Chronic kidney diseases. 

4- Nephrotic&1ry glomerular diseases. 

5-Hypertension and the kidney. 
6- Tubulointerstitial disease including urinary 

infection 

7-  The kidney in systemic diseases . 

8- Acid base & electrolyte balance 

 

Critical care Lectures -IX 

1-Shock 

2-CRP(Cardiopulmonary resuscitation) 

Diabetes and Metabolism: -I 
1- Classification, diagnosis of DM. 

2- Acute diabetic complications 

3- Chronic diabetic complications 

4- Management of DM 

5-Insulin therapy. 

6- Hypoglycemia 

7- Ca homeostasis & Osteoporosis. 

8-  Gout 

:Rheumatological diseases -II 

1 - Rheumatoid arthritis 

2- Systemic lupus erythematosis . 

3- Seronegative spondyloarthropathies. 

4- Degenerative joint diseases. 

5- Progressive systemic sclerosis. 

6- Dermatomyositis & polymyositis.  

7- Septic arthritis. 

Hepatology -III 
1- Jaundice & cholestatic liver disease. 

2- Acute& chronic hepatitis 

3- Liver Cirrhosis and  Portal hypertension   

4- Ascites , spontaneous bacterial peritonitis and 

hepatorenal syndrome. 

5- Acute liver failure and hepatic encephalopathy . 

6- Hepatic tumors. 

7- Gall bladder & Pancreatic diseases. 

 

:Hematological disorders-IV 

1- Hematopoiesis and megaloplastic anemia 

2- Aplastic & Iron deficiency anemia 

3- Hemolytic anemia. 

4- Acute leukemia. 

5- Chronic leukemia. 

6- Haemostasis& Bleeding disorders. 

7- Myeloproliferative disorders. 

8- Lymphoma 

 



 

 

 

 

  2017/2018سادسةتوزيع المحاضرات النظرية لمادة االمراض الباطنة للفرقة ال

 ( 1للمجموعة)  28/12/2017إلى  28/10/2017الدورة األولى من 

 

 

 اليوم األسبوع

 List of lectures التاريخ

 ص مدرج الدوريات 8-9

 (350إلى  1 رقم )من

 

List of lectures 

 ظ مدرج الدوريات  12-1

 (699إلى  351 رقم )من

 

 

 

  Orientation Lecture Orientation Lecture 28/10 السبت  األول

  Acid base & electrolyte balance Gastrointestinal tumors 29/10 االحد  

 االثنين  
30/10 

Acute kidney injury GI motility disorders and functional 

colonic disorders 

 

  .Nephrotic&1ry glomerular diseases. Peptic ulcer disease 31/10 الثالثاء  

Chronic kidney diseases Malabsorption syndrome 1/11 االربعاء    -   

  Renal syndromes ,Acute GN Inflammatory bowel diseases 2/11 الخميس  

  The kidney in systemic diseases Gastrointestinal bleeding 4/11 السبت  الثاني

  Hypertension &the Kidney Gastroesophygeal junction disorders 5/11 االحد  

 االثنين  
6/11 

Tubulointerstitial disease & urinary 

infection. 

Disorders of parathyroid gland  

  Falls in the elderly Cushing's syndrome 7/11 الثالثاء  

   Cardiovascular disorders in the elderly Thyroid gland disorders 8/11 االربعاء  

 الخميس  
9/11 

Urinary incontinence  Blood pressure changes in endocrinal 

diseases. 

 

  Delirium & Dementia in the elderly Acromegaly and other pituitary tumors 11/11 السبت  الثالث

  Prescribing for the elderly  Hypopituitary disorders 12/11 االحد  

 االثنين  
13/11 

Effect of aging on body systems & Anti-

aging measures. 

Obesity  

  Shock  Growth disorders 14/11 الثالثاء  

  CPR(Cardio pulmonary resuscitation) Chronic kidney diseases 15/11 االربعاء  

  Gastrointestinal bleeding Hypertension &the Kidney 16/11 الخميس  

 السبت  الرابع
18/11 

Gastroesophygeal junction disorders Tubulointerstitial disease & urinary 

infection. 

 

  Inflammatory bowel diseases  Acid base & electrolyte balance 19/11 االحد  

 االثنين  
20/11 

GI motility disorders and functional 

colonic disorders 

Acute kidney injury  

  .Gastrointestinal tumours Nephrotic&1ry glomerular diseases 21/11 الثالثاء  

Malabsorption syndrome 22/11 االربعاء    -  Renal syndromes ,Acute GN  

  Peptic ulcer disease The kidney in systemic diseases 23/11 الخميس  

FMDP – 068 - 06 



 السبت  الخامس
25/11 

Thyroid gland disorders Effect of aging on body systems & Anti-

aging measures 

 

  Acromegaly and other pituitary tumors Cardiovascular disorders in the elderly 26/11 االحد  

  Obesity Delirium & Dementia in the elderly 27/11 االثنين  

 الثالثاء  
28/11 

Blood pressure changes in endocrinal 

diseases. 

Prescribing for the elderly  

  Disorders of parathyroid gland Urinary incontinence 29/11 االربعاء  

وي الشريفأجازة رسمية المولد النب أجازة رسمية المولد النبوي الشريف 30/11  الخميس    

  Hypopituitary disorders Falls in the elderly 2/12 السبت  السادس

  Growth disorders Shock 3/12 االحد  

  Cushing's syndrome CPR(Cardio pulmonary resuscitation) 4/12 االثنين  

Central MCQ exam Thursday 28/12/2017 
 

 

 

 منسق السنة السادسة

الدكتورة  االستاذة  

 إيمان يوسف

                           

رئيس قسم االمراض الباطنةمرحلة اإلكلينيكية                                           منسق ال  

االستاذة  الدكتورة                                                         االستاذ الدكتور       

يحيى مصطفى غانم                                                           منال طايل            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  2017/2018توزيع المحاضرات النظرية لمادة االمراض الباطنة للفرقة السادسة

 ( 2للمجموعة)  15/3/2018إلى  30/12/2017الدورة الثانية من 

 

 

 

 اليوم األسبوع

 التاريخ

List of lectures 

  ص مدرج الدوريات 8-9

                               (1050إلى  700 رقم )من  

 

List of lectures 

 ظ مدرج الدوريات  12-1

 (اآلخرإلى  1051 رقم )من

 

 

 

  Orientation Lecture Orientation Lecture 30/12 السبت  األول

  Acid base & electrolyte balance Gastrointestinal tumors 31/12 االحد  

 االثنين  
1/1 

Acute kidney injury GI motility disorders and functional 

colonic disorders 

 

  .Nephrotic&1ry glomerular diseases. Peptic ulcer disease 2/1 الثالثاء  

Chronic kidney diseases Malabsorption syndrome 3/1 االربعاء    -   

  Renal syndromes ,Acute GN Inflammatory bowel diseases 4/1 الخميس  

  The kidney in systemic diseases Gastrointestinal bleeding 6/1 السبت  الثاني

  أجازة رسمية أجازة رسمية 7/1 االحد  

 االثنين  
8/1 

Tubulointerstitial disease & urinary 

infection. 

Gastroesophygeal junction disorders  

  Hypertension &the Kidney Disorders of parathyroid gland 9/1 الثالثاء  

 االربعاء  
10/1 

Effect of aging on body systems & Anti-

aging measures. 

Cushing's syndrome  

   Falls in the elderly Thyroid gland disorders 11/1 الخميس  

  Cardiovascular disorders in the elderly Growth disorders 13/1 السبت  الثالث

 االحد  
14/1 

Urinary incontinence  Blood pressure changes in endocrinal 

diseases. 

 

  Delirium & Dementia in the elderly Acromegaly and other pituitary tumors 15/1 االثنين  

  Prescribing for the elderly  Hypopituitary disorders 16/1 الثالثاء  

  Shock  Obesity 17/1 االربعاء  

  CPR(Cardio pulmonary resuscitation) Chronic kidney diseases 18/1 الخميس  

  Malabsorption syndrome The kidney in systemic diseases 3/2 السبت  الرابع

  Gastrointestinal bleeding Hypertension &the Kidney 4/2 االحد  

 االثنين  
5/2 

Gastroesophygeal junction disorders Tubulointerstitial disease & urinary 

infection. 

 

  Inflammatory bowel diseases  Acid base & electrolyte balance 6/2 الثالثاء  

 االربعاء  
7/2 

GI motility disorders and functional 

colonic disorders 

Acute kidney injury  

  .Gastrointestinal tumours Nephrotic&1ry glomerular diseases 8/2 الخميس  

FMDP – 068 - 06 



  Peptic ulcer disease. Renal syndromes ,Acute GN 10/2 السبت  الخامس

  Growth disorders Delirium & Dementia in the elderly 11/2 االحد  

  Disorders of parathyroid gland Prescribing for the elderly 12/2 االثنين  

  Cushing's syndrome Urinary incontinence 13/2 الثالثاء  

  Thyroid gland disorders  Falls in the elderly 14/2 االربعاء  

 الخميس  
15/2 

Obesity Effect of aging on body systems & Anti-

aging measures. 

 

 السبت  السادس
17/2 

Blood pressure changes in endocrinal 

diseases. 

Cardiovascular disorders in the elderly  

  Acromegaly and other pituitary tumors Shock 18/2 االحد  

  Hypopituitary disorders CPR(Cardio pulmonary resuscitation) 19/2  االثنين 

Central MCQ exam Thursday 15/3/2018 
 

 

 1/2/2018إلى 2018 / 1/ 20اجازة نصف السنة من 

 

 

 منسق السنة السادسة

 االستاذة  الدكتورة

 إيمان يوسف

                           

رئيس قسم االمراض الباطنة                                        مرحلة اإلكلينيكية   منسق ال  

االستاذة  الدكتورة                                                         االستاذ الدكتور       

منال طايل                                                              يحيى مصطفى غانم         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  2017/2018 المحاضرات النظرية لمادة االمراض الباطنة للفرقة السادسةتوزيع 

 ( 1)  للمجموعة 17/5/2018إلى  17/3/2018من  ثالثةالدورة ال

 

 

 اليوم األسبوع

 List of lectures التاريخ

 ص مدرج الدوريات 8-9

 (350إلى  1 رقم )من

 

List of lectures 

 مدرج الدوريات ظ  12-1

  (699إلى  351 رقم )من

 Degenerative joint diseases Haemostasis & Bleeding disorders 17/3 السبت  األول

 Progressive systemic sclerosis- Hemolytic anemia 18/3 االحد  

 Rheumatoid arthritis Myeloproliferative disorders 19/3 االثنين  

 Septic arthritis Acute leukemia 20/3 الثاء الث 

 Systemic lupus erythematosis Chronic leukemia 21/3 االربعاء  

Dermatomyositis & polymyositis 22/3 الخميس    -  Lymphoma 

 Seronegative spondyloarthropathies Hematopoiesis and aplastic anemia 24/3 السبت  الثاني

 الحد ا 
25/3 

Classification, diagnosis of DM- Megaloplastic & Iron deficiency 

anemia  

 Ca homeostasis & Osteoporosis Hepatic tumors 26/3 االثنين  

 Management of DM Jaundice and cholestatic liver disease 27/3 الثالثاء  

 االربعاء  
28/3 

Insulin therapy Acute liver failure and hepatic 

encephalopathy 

 الخميس  
29/3 

Gout  Ascites, spontaneous bacterial 

peritonitis and hepatorenal syndrome 

 السبت  الثالث
31/3 

Chronic Diabetic complications Liver cirrhosis and portal 

hypertension 

 Hypoglycemia Acute& Chronic Hepatitis 1/4 االحد  

 Acute diabetic complications Gall bladder & Pancreatic diseases 2/4 االثنين  

3/4 الثالثاء    Hematology lecture I Dermatomyositis & polymyositis  -  

4/4 االربعاء    Hematology lecture II Seronegative spondyloarthropathies 

5/4 الخميس    Laboratory investigations of liver 

diseases 

Degenerative joint diseases 

7/4 السبت  الرابع  Laboratory investigations of renal 

diseases 
Progressive systemic sclerosis- 

8/4 االحد    Laboratory investigations of 

rheumatological diseases 
Rheumatoid arthritis 

9/4 ثنين اال   أجازة رسمية أجازة رسمية 

10/4 الثالثاء    Laboratory investigations of 

myocardial infarction 
Septic arthritis 

11/4 االربعاء    Lymphoma Systemic lupus erythematosis 

12/4 الخميس    Chronic leukemia Gout 



14/4 السبت  الخامس  Megaloplastic & Iron deficiency  
anemia 

Classification, diagnosis of DM 

15/4 االحد    Hematopoiesis and aplastic anemia Hypoglycemia 

16/4 االثنين    Haemostasis & Bleeding disorders Ca homeostasis & Osteoporosis 

17/4 الثالثاء    Hemolytic anemia Management of DM 

18/4 االربعاء    Myeloproliferative disorders Insulin therapy 

19/4 الخميس    Acute leukemia Acute diabetic complications 

21/4 السبت  السادس  Jaundice and cholestatic liver 

disease 

Chronic Diabetic complications 

22/4 االحد    Gall bladder & Pancreatic diseases Laboratory investigations of liver 

diseases 

23/4 االثنين    Hepatic tumors Laboratory investigations of renal 

diseases 

24/4 الثالثاء    Acute liver failure and hepatic 

encephalopathy 

Laboratory investigations of 

rheumatological diseases 

25/4 االربعاء   زة رسميةأجا أجازة رسمية   

26/4 الخميس    Liver cirrhosis and portal 

hypertension 

Laboratory investigations of myocardial 

infarction 

28/4 السبت  السابع  Ascites, spontaneous bacterial 

peritonitis and hepatorenal 

syndrome 

Hematology lecture I 

29/4 االحد    Acute& Chronic Hepatitis Hematology lecture II 

Central MCQ exam at Thursday 17/5/2018 

 

 

 منسق السنة السادسة 

 االستاذة  الدكتورة

 إيمان يوسف
 

                           

رئيس قسم االمراض الباطنةمرحلة اإلكلينيكية                                           منسق ال  

لدكتورة                                                         االستاذ الدكتور  االستاذة  ا     

منال طايل                                                              يحيى مصطفى غانم         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2017/2018توزيع المحاضرات النظرية لمادة االمراض الباطنة للفرقة السادسة

 ( 2للمجموعة)  26/7/2018إلى  19/5/2018من  الرابعةالدورة 

 

 

 

 اليوم األسبوع

 التاريخ

List of lectures 

  ص مدرج الدوريات 8-9

                               (1050إلى  700 رقم )من  

 

List of lectures 

 ظ مدرج الدوريات  12-1

 (اآلخرإلى  1051 رقم )من

 

 

 

  Degenerative joint diseases Haemostasis & Bleeding disorders 19/5 السبت  األول

20/5 االحد    Progressive systemic sclerosis- Hemolytic anemia  

21/5 االثنين    Rheumatoid arthritis Myeloproliferative disorders  

22/5 الثالثاء    Septic arthritis Acute leukemia  

23/5 االربعاء    Systemic lupus erythematosis Chronic leukemia  

24/5 الخميس    Dermatomyositis & polymyositis  -  Lymphoma  

26/5 السبت  الثاني  Seronegative spondyloarthropathies Hematopoiesis and aplastic anemia  

27/5 االحد    Classification, diagnosis of DM- Megaloplastic & Iron deficiency anemia   

28/5 االثنين    Ca homeostasis & Osteoporosis Acute liver failure and hepatic encephalopathy  

29/5 الثالثاء    Management of DM Jaundice and cholestatic liver disease  

30/5 االربعاء    Insulin therapy Hepatic tumors  

31/5 الخميس    Gout  Ascites, spontaneous bacterial peritonitis and 

hepatorenal syndrome 

 

2/6 السبت  الثالث  Chronic Diabetic complications Liver cirrhosis and portal hypertension  

3/6 االحد    Hypoglycemia Acute& Chronic Hepatitis  

4/6 االثنين    Acute diabetic complications Gall bladder & Pancreatic diseases  

5/6 الثالثاء    Hematology lecture I Degenerative joint diseases  

6/6 االربعاء    Hematology lecture II Seronegative spondyloarthropathies  

7/6 الخميس    Laboratory investigations of  

liver diseases 

Dermatomyositis & polymyositis  

9/6 السبت  الرابع  Laboratory investigations of  

renal diseases 
Progressive systemic sclerosis-  

10/6 االحد    Laboratory investigations of 

rheumatological diseases 
Rheumatoid arthritis  

11/6 االثنين    Laboratory investigations of  

myocardial infarction 
Septic arthritis  

12/6 الثالثاء    Lymphoma Systemic lupus erythematosis  

13/6 االربعاء    Chronic leukemia Classification, diagnosis of DM  

14/6 الخميس    أجازة رسمية أجازة رسمية أجازة رسمية 



يةأجازة رسم 16/6 السبت  الخامس  أجازة رسمية أجازة رسمية 
17/6 االحد    أجازة رسمية أجازة رسمية أجازة رسمية 
18/6 االثنين    Megaloplastic & Iron deficiency  

Anemia 

Ca homeostasis & Osteoporosis  

19/6 الثالثاء    Hematopoiesis and aplastic anemia Management of DM  

20/6 االربعاء    Haemostasis & Bleeding disorders Insulin therapy  

21/6  الخميس   Hemolytic anemia Gout  

23/6 السبت  السادس  Myeloproliferative disorders Chronic Diabetic complications  

24/6 االحد    Acute leukemia Hypoglycemia  

25/6 االثنين    Liver cirrhosis and  

portal hypertension 

Acute diabetic complications 

 

 

26/6 الثالثاء    Ascites, spontaneous bacterial 

peritonitis and hepatorenal syndrome 

Laboratory investigations of  

myocardial infarction  

 

27/6 االربعاء    Acute& Chronic Hepatitis Laboratory investigations of liver diseases 

 

 

28/6  الخميس   Acute liver failure and  

hepatic encephalopathy 

Laboratory investigations of renal diseases  

  Jaundice and cholestatic liver disease Laboratory investigations of 30/6 السبت  السابع

rheumatological diseases 
 

  Gall bladder & Pancreatic diseases Hematology lecture I 1/7 االحد  

  Hepatic tumors Hematology lecture II 2/7 االثنين  

Central MCQ exam at Thursday 26/7/2018  

 

 

 

 منسق السنة السادسة

 االستاذة  الدكتورة

 إيمان يوسف

                           

رئيس قسم االمراض الباطنة                                 مرحلة اإلكلينيكية          منسق ال  

االستاذة  الدكتورة                                                         االستاذ الدكتور       

منال طايل                                                              يحيى مصطفى غانم         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assignment توزيع موضوعات جدول  

 علي وحدات الباطنة لطلبة السنه السادسة 2018/2017
 

  28/12/2017إلى   28/10/2017التدريبية األولى من  الفترة

Group 1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15/3/2018إلى  30/12/2017الفترة التدريبية الثانية من  

Group 2 
 

 الـــوحــــدات 2المجموعة

700-788  وحدة الكلى 

789-875  وحدة طب المسنين 

876-963 ة الجهاز الهضميوحد   

964-1050  وحدة الغدد الصماء 

1051-1139  وحدة الكبد 

1140-1226  وحدة الدم 

1227-1314  وحدة الروماتيزم 

 وحدة السكر 1315-آخر الكشف
 درجة 20  نواحدة فقط م يقوم الطالب بتقديم العرض خالل العام الدراسي مرة

 

 منسق السنة السادسة

 االستاذة  الدكتورة

يوسف إيمان  
                           

 منسق المرحلة اإلكلينيكية                                           رئيس قسم االمراض الباطنة

 االستاذة  الدكتورة                                                         االستاذ الدكتور

يحيى مصطفى غانم                        منال طايل                  

 الـــوحــــدات 1مجموعة

1- 88  وحدة الكلى 

89-175  وحدة طب المسنين 

176-263  وحدة الجهاز الهضمي 

264-350 دد الصماءوحدة الغ   

-438  وحدة الكبد 351

439- 525  وحدة الدم 

526-612  وحدة الروماتيزم 

699 613-  وحدة السكر 



 

 

 على 2018-2017جدول توزيع طلبة السنة السادسة للعام الدراسي 

 للطب الحرجالتدريب اإلكلينيكي  
 ( 1للمجموعة)  82/12/7201إلى  82/10/7201أسابيع من  9الدورة األولى  

 

 
 األيام األرقام 

 )مرتين حضور لكل طالب(

1-44 7/11الثاء الث          31/10الثالثاء    

45-88 25/11السبت            18/11السبت    

89-132 11/11السبت              4/11السبت    

21/11الثالثاء           14/11الثالثاء  133-175  

176-219    8/11االربعاء           1/11االربعاء  

220-263      19/11االحد             12/11االحد  

264-307        5/11االحد            29/10االحد  

22/11االربعاء        15/11االربعاء  308-350  

351-394 6/12االربعاء          29/11االربعاء    

395-438     24/12االحد            17/12االحد  

439-482       10/12االحد            3/12االحد  

20/12االربعاء        13/12االربعاء  483-525  

526-569   9/12السبت              2/12السبت  

570-612 26/12الثالثاء         19/12الثالثاء    

613-655 12/12الثالثاء           5/12الثالثاء    

23/12السبت            16/12السبت  656-699  
 

 

 منسق السنة السادسة

 االستاذة  الدكتورة

 إيمان يوسف

                           

 

رئيس قسم االمراض الباطنةمرحلة اإلكلينيكية                                           منسق ال  

االستاذة  الدكتورة                                                         االستاذ الدكتور       

يحيى مصطفى غانم                  منال طايل                                                     

 
 

 

 

 



 على 2018-2017جدول توزيع طلبة السنة السادسة للعام الدراسي 

 للطب الحرجالتدريب اإلكلينيكي  
 ( 2للمجموعة)  15/3/8201إلى  30/21/7201أسابيع من  9 الثانيةالدورة  

 

 
 األيام األرقام 

 )مرتين حضور لكل طالب(

700-744 9/1الثالثاء           2/1الثالثاء    

745-788 10/2السبت           3/2السبت    

789-832 13/1السبت           6/1السبت    

6/2الثالثاء         16/1الثالثاء  833-875  

876-919    10/1االربعاء      3/1االربعاء  

920-963      4/2االحد             14/1االحد  

964-1007  االحد 12/31              االحد 1/7 أجازة رسمية 

1008-1050 

 

                        7/2االربعاء               17/1االربعاء   

964 – 986                987-1007    

1051-1094 21/2االربعاء      14/2االربعاء    

1095-1139     11/3االحد          4/3االحد  

1140-1183       25/2االحد       18/2االحد  

7/3االربعاء        28/2االربعاء  1184-1226  

1227-1270   24/2السبت        17/2السبت  

1271-1314 13/3الثالثاء         6/3الثالثاء    

1315-1358 20/2الثالثاء        13/2الثالثاء    

10/3السبت            3/3السبت  اآلخر-1359  
 

 

ةمنسق السنة السادس  

 االستاذة  الدكتورة

 إيمان يوسف

                           

 

رئيس قسم االمراض الباطنةمرحلة اإلكلينيكية                                           منسق ال  

االستاذة  الدكتورة                                                         االستاذ الدكتور       

نال طايل                                                              يحيى مصطفى غانمم         
 

 

 

 

 

 



  2018/ 2017جدول توزيع طلبة السنة السادسة للعام الدراسي  

 على أقسام التحاليل اإلكلينيكية و األشعة التشخيصية
 17/5/2018إلى  17/3/2018( الفترة من 1الدورة الثالثة مجموعة )

Radiology Clinical Pathology األرقام 

 18/4/2018األربعاء        10/4/2018 الثالثاء

 

 6/5/2018االحد         25/4/2018األربعاء    

 24/3/2018السبت           17/3/2018 السبت

 

 3/4/2018 الثالثاء          31/3/2018السبت 

1- 88  

 29/4/2018حد األ             22/4/2018 األحد   

 

 9/5/2018 األربعاء        2/5/2018 األربعاء

 27/3/2018 الثالثاء            20/3/2018 الثالثاء 

 

 14/4/2018السبت             7/4/2018 السبت

89-175  

 21/4/2018 السبت     15/4/2018 األحد

 

 8/5/2018الثالثاء           28/4/2018 السبت

 28/3/2018 األربعاء         21/3/2018األربعاء 

 

 8/4/2018 األحد                  1/4/2018 ألحدا

176-263  

 24/4/2018 الثالثاء        17/4/2018الثالثاء

 

 12/5/2018 السبت        5/5/2018 السبت    

 25/3/2018 االحد           18/3/2018االحد 

 

 11/4/2018 االربعاء              4/4/2018 االربعاء

264-350  

Clinical Pathology Radiology األرقام 

 25/4/2018 األربعاء       18/4/2018 األربعاء    

 

 13/5/2018 األحد        6/5/2018 األحد

 27/3/2018 الثالثاء            20/3/2018 الثالثاء 

 

 14/4/2018السبت             7/4/2018 السبت

-438 351 

 22/4/2018 االحد       10/4/2018الثالثاء 

 

 2/5/2018األربعاء          29/4/2018 األحد    

 24/3/2018السبت           17/3/2018 السبت

 

 3/4/2018 الثالثاء          31/3/2018السبت 

439- 525  

 17/4/2018 الثالثاء                 15/4/2018 األحد

 

 5/5/2018السبت                24/4/2018 الثالثاء

 28/3/2018 األربعاء         21/3/2018األربعاء 

 

 8/4/2018 األحد                  1/4/2018 األحد

526-612  

 28/4/2018 السبت        21/4/2018السبت 

 

 15/5/2018 الثالثاء        8/5/2017 الثالثاء    

 25/3/2018 االحد           18/3/2018االحد 

 

 11/4/2018 االربعاء              4/4/2018 اءاالربع

699 613-  

 منسق السنة السادسة لمادة األمراض الباطنة

 االستاذة  الدكتورة

 إيمان يوسف
 

 منسق المرحلة اإلكلينيكية                                          رئيس قسم االمراض الباطنة

االستاذ الدكتور                                   االستاذة  الدكتورة                        

 منال طايل                                                              يحيى مصطفى غانم
 

 

 

 



  2018/ 2017جدول توزيع طلبة السنة السادسة للعام الدراسي  

 على أقسام التحاليل اإلكلينيكية و األشعة التشخيصية
 26/7/2018إلى  19/5/2018( الفترة من 2الرابعة مجموعة )الدورة 

Radiology Clinical Pathology األرقام 

            19/6/2018 الثالثاء           12/6/2018 الثالثاء  

 

            4/7/2018االربعاء         27/6/2018األربعاء   

 26/5/2018السبت           19/5/2018 السبت

 

 5/6/2018الثالثاء            2/6/2018 بتالس 

700-788  

 8/7/2018 االحد              1/7/2018األحد   

 

 18/7/2018 األربعاء           11/7/2018 األربعاء

 29/5/2018 الثالثاء       22/5/2018 الثالثاء 

 

 23/6/2018 السبت            9/6/2018 السبت

789-875  

 30/6/2018 السبت             24/6/2018 االحد

 

 17/7/2018الثالثاء               7/7/2018 السبت

 30/5/2018 األربعاء         23/5/2018األربعاء 

 

 10/6/2018 األحد                  3/6/2018 األحد

876-963  

 26/6/2018 الثالثاء        20/6/2018 االربعاء

 

         10/7/2018 لثالثاءا        3/7/2018 الثالثاء    

 27/5/2018 االحد           20/5/2018االحد 

 

 13/6/2018 االربعاء        6/6/2018 االربعاء

964-1050  

Clinical Pathology Radiology األرقام 

 4/7/2018 االربعاء             27/6/2018 االربعاء   

 

 22/7/2018 االحد                   15/7/2018 االحد

 29/5/2018 الثالثاء       22/5/2018 الثالثاء 

 

 23/6/2018 السبت            9/6/2018 السبت

1051-1139  

            19/6/2018 الثالثاء           12/6/2018 الثالثاء  

 

            8/7/2018االحد                1/7/2018 االحد  

 26/5/2018 السبت          19/5/2018 السبت

 

 5/6/2018الثالثاء            2/6/2018 السبت 

1140-1226  

 26/6/2018الثالثاء           24/6/2018 االحد

 

 10/7/2018 الثالثاء          3/7/2018 الثالثاء

 30/5/2018 األربعاء         23/5/2018األربعاء 

 

 10/6/2018 األحد                  3/6/2018 األحد

1227-1314  

 30/6/2018 السبت        20/6/2018 االربعاء

 

 17/7/2018الثالثاء             7/7/2018 السبت    

 27/5/2018 االحد           20/5/2018االحد 

 

 13/6/2018 االربعاء        6/6/2018 االربعاء

اآلخر- 1315 

 منسق السنة السادسة لمادة األمراض الباطنة

رةاالستاذة  الدكتو  

 إيمان يوسف
 

 منسق المرحلة اإلكلينيكية                                          رئيس قسم االمراض الباطنة

 االستاذة  الدكتورة                                                         االستاذ الدكتور

يحيى مصطفى غانم            منال طايل                                                    
 

 

 

 

 

 



 

 

لكل وحدة من وحدات الباطنة ةالخاص Group discussion موضوعات     

 

Unit Group discussion 

Diabetes& Metabolism Unit 

 

Diagnostic approach to a diabetic patient 

Dyslipidemia 

Rheumatology Unit 

 

Rheumatologic emergencies 

 

Hematology Unit 

 

Laboratory interpretation in Hematology 

Blood transfusion 

Hepatobilliary Unit Investigations of liver diseases 

Vascular and immune diseases of the liver 

Endocrinology Unit 

 

Approach to a case of thyroid nodule 

Endocrinal Emergencies 

Gastroenterology Unit 

 

Clinical approach to a case of IBS 

(Irritable Bowel Syndrome) 

Nephrology Unit 

 

Urinary abnormalities in renal diseases 

Renal Replacement Modalities 

Geriatric Unit 

 

Geriatric emergencies 

 

 

 منسق السنة السادسة

رةاالستاذة  الدكتو  

 إيمان يوسف

                

            

رئيس قسم االمراض الباطنةمرحلة اإلكلينيكية                                           منسق ال  

االستاذة  الدكتورة                                                         االستاذ الدكتور       

يحيى مصطفى غانم                                                    منال طايل                   
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لكل وحدة من وحدات الباطنة ةالخاص Unit activityموضوعات 

 

Unit Unit activity 

Diabetes& Metabolism Unit 

 

1. Continuous Glucose Monitoring. 

2. Diabetic Foot Care Unit. 

3. Diabetic Critical Care Unit. 

4. Insulin Infusion Pumbs. 

Rheumatology Unit 

 

1. Knee joint aspiration. 

2. Biological treatment and infusion therapies. 

3. U/S in rheumatoid arthritis 

Hematology Unit 

 

1. Blood and blood product transfusions 

2. Administration of chemotherapy. 

Hepatobilliary Unit 1. Abdominal U/S & liver biobsy 

2. Upper GIT & biliary endoscopy 

3. Esophageal band ligation 

4. Radiofrequency ablation of HCC 

5. Abdominal paracentesis 

Endocrinology Unit 

 

1. Endoscopic dynamic tests 

2. U/S thyroid gland 

3. Endoscopic emergencies 

Gastroenterology Unit 

 

1. Upper GIT  endoscopy 

2. Lower GIT  endoscopy 

3. GIT Motility study 

Nephrology Unit    

 

1. Hemodialysis & peritoneal dialysis 

2. Renal U/S and renal biopsy 

3. CRRT 

4. Plasma exchange 

Geriatric Unit  

 

Geriatric Assessment-: clinical – functional –

Nutritional – Drug assessment – Fall risk 

assessment 

  
 

نة السادسةمنسق الس  

 االستاذة  الدكتورة

 إيمان يوسف

                   

         

رئيس قسم االمراض الباطنةمرحلة اإلكلينيكية                                           منسق ال  

االستاذ الدكتور                                   االستاذة  الدكتورة                             

منال طايل                                                              يحيى مصطفى غانم         
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 موضوعات ILA  وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريسكل وحدة ب ةالخاص 

 

 

 منسق السنة السادسة

 االستاذة  الدكتورة

 إيمان يوسف

                        

    

رئيس قسم االمراض الباطنةمرحلة اإلكلينيكية                                           منسق ال  

االستاذ الدكتور   االستاذة  الدكتورة                                                             

منال طايل                                                              يحيى مصطفى غانم         
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2
nd

 week 1
st
 week Subject Unit 

 &DKA Diabetes أد/إيمان يوسف د/نهى جابر

Metabolism Unit 

 SLE Rheumatology Unit أد/منال طايل أد/منى حلمي

 

 Bleeding أد/نهلة عبد المنعم أد/دالية نافع

disorders 

Hematology Unit 

 

 Hepatic أد/عمر عبد المعطي د/إيهاب حسونة

encephalopathy 

Hepatobilliary Unit 

 

 Hypogonadism Endocrinology Unit د/أحمد سويدان د/مها بندق

 

 GIT د/أيمن شمسية د/فهمي حبلص

hemorrhage 

Gastroenterology Unit 

 

 Renal أد/شريف عزيز إيمان الجوهريأم د/

failure 

Nephrology Unit    

 

 Anemia in سوزان أبو ريةأد/ مروة أحمد سعدد/

elderly 

Geriatric Unit  

 



 جامعـــة اإلسكندريـة                             

 كليـة الطـب      

 قسم األمراض الباطنة

 
 تور/ وكيـل الكليـة لشــئون التـــعليم والطـــــــالبالسـيد االستـاذ الدكـــ      

 تحيـــــة طيبــــة وبعـــد ،،                     

  2016/2017مرسل لسيادتكم مقترح القسم بتوزيع درجات مادة االمراض الباطنة  للسنة السادسةالعام الجامعى      

 

 درجة( 700)                                                      

          I-درجــــــــــة( موزعة كما يلى:  051%) 20: سنة  أعمال 

 درجة( بعد نهاية كل دورة تدريبية 65إمتحان )كل إمتحان  2عدد  :درجة  130 باطنة عامة  سنة إكلينيكي أعمال- 1          

 درجات أشعة تشخيصية أعمال سنة 10يضاف إليها - 2          

 درجات باثولوجيا إكلينيكية أعمال سنة 10يضاف إليها -3          

 

        II- درجــــــــــة( موزعة كما يلى 140%) 20: االمتحان االكلينيكى نهاية العام:  

  .    دقائ ( 5ومــدة كل   محطة   درجـات 10محـطة من  محـــطات وكل 8)عبـارة عـن درجـــــة  OSCE:80امتحان  -1     

 درجــــــة.  50(: Short case حالة باطنة عامة )  - 2

 Critical Medicineدرجـــــات  OSCE:10امتحان  -3            

 

     III- درجــــــــــة( موزعة كما يلى06%) 10: االمتحان الشفهي نهاية العام: 

 درجــــــــــة( 40)   (problem solving)مشكالت  2حل عدد  -1

 (درجة 20 ) : فى االمـراض البـــــاطنة العامــــــة Assignment يمية: تقــــدالعروض ال -2

 واحدة فقط  يقوم الطالب بتقديم العرب خالل العام الدراسي مرة   

 

      IV-:درجــــــــــة( موزعة كما يلى 350%) 50 األمتحان التحريري موحد نهاية العام: 
 

  درجــــــــة. 160:  ولىالورقة الأل   -1               

 والطب الحرج والسكر والروماتيزم وامراب الكبد وامراب الدم الميتابوليزم  تشمل -              

  درجات طب حرج( 5درجة باطنة +  60) MCQدرجة  65سؤال( +  12)عدد short essayدرجة  95االمتحان مكون من:  -              

  درجـــــــــة. 155:  نيةثاالورقةال -2              

 .امراب الغدد الصماء والجهاز الهضمى وأمراب الكلى وطب المسنين تشمل -               

 .  MCQدرجة  60سؤال( +  12)عدد short essayدرجة  95االمتحان مكون من:  -               

 السنة درجة باثولوجيا إكلينيكية إمتحان تحريري آخر 35 -3             

 آخر العام يضاف إلى درجات الورقة األولى    MCQ Critical Medicineدرجات  5 -4             

 

 منسق السنة السادسة 

 االستاذة  الدكتورة

 إيمان يوسف

                           

الباطنة رئيس قسم االمراضمرحلة اإلكلينيكية                                           منسق ال  

االستاذة  الدكتورة                                                         االستاذ الدكتور       

منال طايل                                                              يحيى مصطفى غانم         
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Course specifications 

 

 

Major element of program: General Internal Medicine 

Departments offering the program: Internal Medicine, Clinical pathology, Critical care and Radiology  

Departments offering the course: Departments of Internal Medicine, Clinical pathology, critical care  and 

Radiology, Faculty of Medicine, Alexandria University 

Academic year / level: 6
th

 year 

 

A- Basic information: 

Title: Internal Medicine        Code:  0515 

Lectures: 64(Internal Medicine) & 2 lectures critical care  per course  

Clinical training                           : 36 week. 

       

B- Professional information: 

1- Overall aims of course:  

     The program aims at providing the students with the knowledge, skills and attitudes that allow them to: 

i-    Understand the mechanisms by which different diseases alter the basic structures and functions of 

human body  

  ii-   Able to diagnose and manage common health problems including provision of primary preventive 

measures. 

iii-    Deal with the patients’ health problems in the context of the individual patients, their families and the 

society as a whole. 

 

Intended learning outcomes of course (ILOs): -2 

Knowledge and understanding: -a 

By the end of this course, students should be able to  

 a1- Define the causes, risk factors, & the influence of environment on the       occurrence of common health 

problems    

a2- Describe the mechanisms by which disease processes evolve. 

a3- Identify the alterations in body structure produced by common diseases. 

a4- Describe the steps of history taking and its importance in collection of relevant information, from the patients 

and /or their relatives. 

a5- Identify the methods of clinical examination to assess the physical state of the patients. 

a6- Describe the clinical manifestations & natural history of common diseases in adults and elderly. 

a7- State the basic investigations used in diagnosis of common health problems 
a8--Define the treatment options for common health problems, recognizing the         different levels of 

interventions. 

 

Intellectual skills:-b 

b1-Apply the basic biomedical sciences in understanding disease mechanisms. 

b2--Search for & prioritize information relevant to common clinical problems taking into consideration the 

limitations of this information. 

b3-Analyze & interpret information reaching a logic conclusion to solve common clinical problems. 

b4-Interpret the patients’ symptoms and signs and apply proper clinical reasoning to reach a 

diagnosis/differential diagnosis. 

b5-Outline the plan of investigations in the view of available clinical data. 

b6-Integrate the clinical data with the results of investigations to reach a diagnosis. 

b7-Design the plan for medical management of common health problems. 

b8-Utilize different models to upgrade his scientific knowledge, including self learning and continuous medical 

education courses 

 



l skills , attitudes & ethical Behavior:Professiona -c 
c1-  Obtain an accurate, patient-centered medical history that covers all aspects of the   patient’s problems. 

c2- Perform a full physical examination; including general & organ system specific, which is culturally-sensitive & 

relevant to the patient’s problem.. 

c3-   Integrate the information obtained by history with findings of the physical examination to reach a 

diagnosis/differential diagnosis. 

 c4- Order base line investigations that help to diagnose common health problems the graduate is likely to face in 

practice. 

 c5- Relate the results of investigations with the clinical findings to diagnose the patient’s illness. 

c6- Construct the plan of treatment for common acute health problems.. 

 

le skills:General and transferab-d 

Generic communication skills: 

d1- Communicate effectively using verbal and non verbal methods with people at various levels of education, 

intelligence, social and cultural strata. 

d2- Utilize effective methods of written communication to transfer ideas and information in official and non 

official settings. 

 d3-  Present information to others according to their educational level utilizing verbal and available audiovisual 

tools. 

Team work, leadership and management: 

 d4-  Communicate and share ideas with professors to reach full understanding. 

 d5.   Participate in the interactive sessions with other students and course instructors    in the discussion of various 

topics. 

 d6.   Search relevant materials in the textbooks and electronic sources to prepare presentations. 

d7.  Work in a group and communicate well with his colleagues. 

d8.  Adopt necessary control measures when dealing with patients. 

Attitudes & Ethics: -e 

e1- Respect patient privacy and dignity.  

 e2- Respect the patients' rights in choosing between diagnostic and therapeutic options   and involve them / their 

care takers in management decisions. 

 e3- React sensitively and effectively to the cultural believes and values that have impact on health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


