
ي 
ي الطب /تخصص الطب الباطن 

 الخطة الدراسية لمنح شهادة االختصاص العالي ف 
 

ي 
ي من كلية الدراسات العليا ف 

ي الطب /تخصص الطب الباطن 
تمنح شهادة االختصاص العالي ف 

يطة ما    الجامعة  يلي:الهاشمية شر
 
ي تعليمات منح شهادة   -1

وط المنصوص عليها ف  ي   االختصاص العاليالتقييد بالشر
ي الطب ف 

ف 
ي جلسته رقم…….. تاري    خ …….. 

 الجامعة الصادرة بموجب قرار مجلس العمداء ف 
 

ي هذه الخطة بنجاح موزعة عىل   -2
اتمام المتطلبات التدريبية واألكاديمية المنصوص عليها ف 

: أرب  ع سنوات عىل النحو ا  لتالي
 
 
 

 الساعات المعتمدة )*(  اسم المساق  رمز المساق

ي   
تدريب عمىلي سنة أول ف 

ي 
 الطب الباطن 

12 

ي   
تدريب عمىلي سنة ثانية ف 

ي 
 الطب الباطن 

12 

ي   
تدريب عمىلي سنة ثالثة ف 

ي 
 الطب الباطن 

12 

ي   
تدريب عمىلي سنة رابعة ف 

ي 
 الطب الباطن 

12 

  أساليب البحث الشيري 
3 

 
ساعة معتمدة وذلك لغايات التسجيل   12تسجل السنة الدراسية الواحدة بمعدل  *  

 واحتساب الرسوم الدراسية فقط
 

اف    -3 ي   أحدعىل الطالب أن ينجز بحثا علميا متكامال تحت إشر
اعضاء الهيئة التدريسية ف 

ي القسم قبل التخرج. 
ط تقديمه امام اعضاء الهيئة التدريسية ف   القسم، ويشتر

 
ي )رمز المساق(األول:  السنة  

ي الطب الباطن 
 تدريب عمىلي سنة أول ف 



عىل الطبيب المتدرب خاللها معرفة األسس النظرية والعلوم وتخصص للتدريب االساسي و 
ة المرضية    ألخذالمهارات الشيرية الالزمة    ويتقنالباطنية    باألمراضاألساسية المتعلقة   الستر

ي 
وإجراء الفحص الشيري بشكل متكامل لكافة أجهزة الجسم ويشارك بتقديم الحاالت ف 

 : لشهر وتشمويتم ذلك بتغيتر الوحدة كل    العلمية؛الجلسات  
 

ي طوابق    ثمانيةأ. الباطنية العامة:  
 الباطنية العامة   واقسامشهور مخصصة للعمل ف 

 شهر واحد.   ب. وحدة العناية الباطنية المكثفة: 
 ت. وحدة العناية التاجية: شهر واحد. 

لمدة شهر لكل تخصص  (النفسية  العيون،،  صابعاألالجلدية،  )  اختيارية دراسة تخصصات       ث.     

 .(شهرين كل سنةالثانية )والولى  ا وذلك على مدار السنتين
 

ي ( قرمز المسا  )السنة الثانية: 
ي الطب الباطن 

 تدريب عمىلي سنة ثانية ف 
ي شعبة األمراض الباطنة العامة  متابعة التدريب األساسي  
االختصاصات الفرعية    ووحداتف 
ي المعلومات النظرية   الطوارئ.والعيادات الخارجية وقسم  

ي هذه السنة التوسع ف 
ويراىع ف 

ي الممارسة الشيرية اليومية  
الفهم والتفستر للمهارات التشخيصية مثل   وتعميقوتطبيقها ف 

ائح المرضية والوسائل التشخيصية األخرى كافة   ويتم ذلك بتغيتر  الصور الشعاعية والشر
 : لشهر وتشمالوحدة كل  

   

 ية المكثفة: شهر واحد. أ. وحدة العناية الباطن
 ب. وحدة العناية التاجية: شهر واحد. 
 ت. وحدة طوارئ الباطنية: شهر واحد 

ي الطوابق الباطنية العامة. سبعة ث. أقسام الباطنية العامة:  
 أشهر مخصصة للعمل ف 

لمدة شهر لكل تخصص  (النفسية ،العيون، صاب عاألالجلدية، ) اختياريةج. دراسة تخصصات   

 (كل سنة )شهرينالثانية  االولى و السنتينوذلك على مدار 
 

ي )رمز المساق (السنة الثالثة:  
ي الطب الباطن 

 تدريب عمىلي سنة ثالثة ف 
ي  
ي االختصاصات الفرعية للطب الباطن 

ي االستشارات   المشاركةو وتخصص للتدريب ف 
ف 

، ويصبح له ي
 المختلفة،قدرة عىل فهم وسائل التشخيص الم المتعلقة بأمراض الطب الباطن 

 ويتم ذلك بتغيتر االختصاص كل شهرين وتشمل:   إجرائها،والمقدرة عىل  
 

 الدموية: شهران   والدورة أ. أمراض القلب  
 : شهران أمراض الجهاز التنفسيب.  

 ت. أمراض الكىل: شهران 



 ان ث. أمراض الغدد الصم واالستقالب: شهر 
 ان الرثوية: شهر ج. األمراض 

 ح. أمراض الجهاز الهضمي و الكبد : شهران 
 

ي   )رمز المساق(السنة الرابعة: 
ي الطب الباطن 

 تدريب عمىلي سنة رابعة ف 
 

ي االختصاصات الفرعية  
ي عمل عيادات االختصاص الخارجية  يشارك و متابعة التدريب ف 

و   ف 
ي المراحل  

 ويتم ذلك بتغيتر الوحدة كل شهرين.   السريرية،تدريس طلبة كلية الطب ف 
 الدموية: شهران   والدورة أ. أمراض القلب  

 : شهران أمراض الجهاز التنفسيب.  
 ت. أمراض الكىل: شهران 

 ث. أمراض الغدد الصم واالستقالب: شهران 
 ة: شهران ج. األمراض الرثوي
 : شهرانواألورامح. أمراض الدم  

 
 

 النشاطات العلمية واالبحاث
 :  أن يقوم الطبيب المتدرب خالل سنوات التدريب، بما يىلي

ى األسبوعية وأ.   امج التدريبية   التحضتر للجلسات الشيرية الكتر ي إعداد التر
اك ف  االشتر

ي القسم. 
 وتطويرها المستمر ف 

وع بحث عل ي مشر
ي القسم. ب. المشاركة ف 

 مي مع واحد أو أكتر من األطباء العاملير  ف 
ف ت ي مجلة علمية معتر

ها او قبولها للنشر ف   . المشاركة بنشر ورقة علمية بحيث يتم نشر
 بها خالل ثالثة أشهر عىل األقل قبل نهاية السنة الرابعة. 

ي يضعها الث
ي القسم وحسب المنهجية النر

ي جميع النشاطات العلمية ف 
 قسم مع . المشاركة ف 

 بداية كل سنة دراسية. 
 


