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 وصف البرنامح األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إ

 

 انطة ظايؼح انثظشج كهٛح  انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 فشع االيشاع / انًشكض  ؼهًٙانقغى ان .2

أ اعى انثشَايط األكادًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 انثشَايط االكادًٚٙ نطهثح انًشحهح انصانصح

 M.B.Ch.B ٓائٛح اعى انشٓادج انُ .4

  :انُظاو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يقشساخ /أخشٖ 

 عُٕ٘

 يعهظ االػرًاد نكهٛاخ انطة فٙ انؼشاق انًؼرًذ   تشَايط االػرًاد .6

 صٚاساخ يرثادنح يغ ظايؼاخ اخشٖ  انًؤششاخ انخاسظٛح األخشٖ  .7

 2222 ذاسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انثشَايط األكادًٚٙ .9

س المرضٌة لألمراض ، بحٌث ٌكون الطالب قادًرا على فهم الجوانب السرٌرٌة كتساب المعرفة حول األسا
  لألمراض

 اع أليشخ انًشػٛح نًغثثااٜنٛح ايخطؾ 

 ؛نًخرهفحانؼًشٚح خ انفئاانًحرًهح نإلطاتح فٙ خ انًؼاػفأانغشٚشٚح انُرائط اذظف  

 م انذويراتؼح انحانح انًشٚؼح ػٍ ؽشٚق انفحٕطاخ انُغٛعٛح انًشػٛح ٔ ذحانٛ

 نطهثح انظف انصانس . فٓى ٔذطثٛق انحقائق انؼايح فٙ يعال ػهى األيشاع

 . انشتؾ تٍٛ انرغٛشاخ انثاشٕنٕظٛح ٔيظاْش انًشع

فٓى دٔس اؽثاء ػهى االيشاع تٕطفٓى ظضء يٍ فشٚق ؽثٙ يركايم يغؤٔل ػٍ ذشخٛض انحانح انطثٛح ، 

 ٔذحذٚذ انؼالض انًُاعة.
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 ائؼح فٙ يعرًؼُا ٔ ايشاع انغشؽاٌانرشكٛض ػهٗ االيشاع انش

 .ٔػالض يشػٗ انغًٕوانقذسج ػهٗ ذشخٛض ذٕفٛش 

 

انقذسج ػهٗ َشخٛض حاالخ ايشاع انذو يغ انرشكٛض ػهٗ االيشاع انشائؼح فٙ يعرًؼُا ٔ ايشاع عشؽاٌ 

 انذو ٔ انغذد انهًفأٚح 

 
 

 انًطهٕتح ٔؽشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى ثشَايطيخشظاخ ان  .12

  ْذاف انًؼشفٛح اال - أ

 ػٍ ؽشٚق ذطٕٚش ٔذشعٛغ ؼذنٙذؼضٚض انقاػذج انًؼشفٛح نؼهى األيشاع ٔانطة ان -1أ

 انثحس انؼهًٙ.

 ذؼضٚض انثشايط انًرًٛضج يٍ انخذياخ انًخرثشٚح نخذيح انًعرًغ ٔذشعٛغ انرًُٛح انثٛئٛح. -2أ
 يؼشفح إَاع االيشاع ٔ اًْٛح َشخٛظٓا تذقح -3أ
 انفحٕطاخ انًخرثشٚح فٙ يعال ػهى االيشاع انُغٛعٙ ٔ ػهى ايشاع انذو انرؼشف ػهٗ إَاع  -4أ
 االنرضاو تانًؼاٚٛش انرشخٛظٛح نهًشع -5أ

 يراتؼح االيشاع ٔ ذشخٛض حاالخ ذطٕس انًشع يٍ خالل ذحانٛم انًخرثشٚح -6
 ثشَايط نخاطح تانا ٛحانًٓاساذ األْذاف –ب 

 انغهًٛح فٙ ظًغ ػُٛاخ انذو انطشق  – 1ب 

كٛفٛح انًحافظح ػهٗ ػُٛح انفحض انُغٛعٙ تؼذ اعئظانٓا ظشاحٛا ٔ ػشٔسج حفظٓا تًادج  – 2ب 

 ذحافع ػهٛٓا يٍ انرهف

      فحض انغالٚذاخ انضظاظٛح ٔ ذشخٛض انحانح انًشػٛح نكُاتح َرٛعح انفحض فٙ ذقشٚش يخرثش٘  - 3ب 

 
 ؽشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انًحاػشاخ انُظشٚح 

 هٛح انذسٔط انؼً

 تحٕز انطهثح االخرٛاسٚح 

 

 
 ؽشائق انرقٛٛى      

 االيرحاَاخ انقظٛشج 

 ايرحاَاخ َظف انغُح )َظشٚح ٔ ػًهٛح(

 ايرحاَاخ َٓاٚح انغُح )َظشٚح ٔ ػًهٛح(
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 انٕظذاَٛح ٔانقًٛٛح . األْذاف -ض

 ذًُٛح فكشج انؼًم ٔ سٔغ انفشٚق انٕاحذ -1ض         

 نذٖ انطهثح ذًُٛح انغهٕك االخالقٙ -2ض

 انًحافظح ػهٗ اعشاس انًشٚغ-3ض

 المجتمع افراد مع التعامل في االمثل االسلىب واتباع المجتمع خدمة مفهىم تنمية  -4

   
 ؽشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انُظشٚح  انًحاػشاخ 

 انثحس انؼهًٙ 

 

 
 ؽشائق انرقٛٛى    

 انًالحظح يغ انرقٛٛى انٕٛيٙ 

 انًُٓٙ فٙ انًحاػشاخانرشكٛض ػهٗ انغهٕك 

 

 
 

 

 .انشخظٙ(األخشٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس  )انًٓاساخانًُقٕنح انرأْٛهٛح ٔ انًٓاساخ انؼايح-د 

 كٛفٛح ذشخٛض االيشاع ٔ يغثثاذٓا يٍ انُاحٛح انغشٚشٚح  -1د

ٛح ٔ انرحش٘ ٔ انرشخٛض ػٍ انًشع ٔ انرٕطٛح تاظشاء انفحٕطاخ انًخرثشٚح ٔ انغٛشٔنٕظ -2د

 انشؼاػٛح انحذٚصح 

 ٔقاٚح ٔ ذصقٛف انًعرًغ نهحذ يٍ االيشاع انفاٚشجعٛح ٔ انثكرٛشٚح انًؼذٚح -3د

 screening programsانراكٛذ ػهٗ انكشف انًثكش ناليشاع انغشؽاَٛح يٍ خالل  -4د   
 اعرخذاو ؽشق انحاعٕب انحذٚصح فٙ حفع تٛاَاخ انًشػٗ

 ؽشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى          

 انثحس انؼهًٙ 

 انًحاػشاخ

 

 

 

 
 ؽشائق انرقٛٛى          

 
 االيرحاَاخ 
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 تُٛح انثشَايط  .11

انًشحهح 

 انذساعٛح 
سيض انًقشس 

 أٔ انًغاق

 انغاػاخ انًؼرًذج           اعى انًقشس أٔ انًغاق

 ػًهٙ     َظش٘      

 General pathologyالفصل االول

 Cell injury 7 6  انصانصح

  Cellular adaptation to 
stress(hyperplasia, hyperatrophy, 
atrophy and metaplasia) 

2  

  causes and morphology of Cell injury 1  

  Cell death (necrosis and apoptosis) 2  

  Amyloidosis 2  

  Inflammation healing and repair 10 12 

  Acute inflammation  3  

  Chronic inflammation  3  

  Systemic effect of inflammation  2  

  Healing and repair  2  

  Medical genetics 9 6 

  Mutation  2  

  Mendelian disorders  2  

  Single gene defect  2  

  Cytogenetic disorders  2  

  Genomic imprinting  1  

  Circulatory system 5 6 

  Thrombosis and embolism   2  

  Infarction  2  

  Shock  1  

  Neoplasia 10 12 

  Nomenclature  1  

  Characteristics of benign and malignant 
tumors  

3  

  Tumor angiogenesis  2  

  Host defense against tumor  2  

  Carcinogenesis  2 
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pathology Systemicالفصل الثاني 

  Cardiovascular system 10 6 

  Diseases of blood and lymphatic vessels 
Atherosclerosis, aneurysm and tumors) 

5  

  Diseases of the heart ( ischemic heart 
diseases, valvular heart disease, 
congenital heart diseases and tumors) 

5  

  Respiratory system 10 12 

  Upper respiratory tract diseases 
(atelectasis, emphysema , bronchactasis 
and asthma)  

3  

  Pneumonia (lobar and 
bronchopneumonia) 

2  

  Pneumoconiosis  2  

  Tumors of lung and pleura  3  

  Hematopoietic system 10 12 

  Red cell disorders (anaemias and 
polycythemias) 

3  

  White cell disorders (leukemias) 3  

  Plasma cell disorders (multiple 
myeloma) 

2  

  Bleeding disorders (thrombocytopenia) 2  

  Lymphoreticular system 5 6 

   Reactive lymphoadenopathy  1  

  Neoplastic lyphoadenopathy(hodgkin 
and non-hodgkin lymphoma)  

2  

  Metastatic lymphoadenopathy  1  

  Spleen and thymus 1  

  Gastrointestinal system 8 3 

  Diseases of esophagus( GERD , tumors)  2  

  Diseases of stomach(gastritism peptic 
ulcer and tumors) 

3  

  Diseases of small and large 
intestine(inflammatory bowel diseases, 
polyp and tumors)  

3  

  Liver, gall bladder and pancreas 8 6 

  Diseases of liver(hepatitis, cirrhosis and 
tumors)  

4  

  Diseases of gall bladder(stones, 
cholycystitis and tumors)  

2  

  Diseases of pancreas(pancreatitis and 
tumors) 

2  
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  Kidney and urinary tract 10 122 

  Glomerular diseases 2  

  Diseases of renal tubules  2  

  Cystic diseases of kidney  2  

  Renal stones  1  

  Renal tumors  2  

  Diseases of urinary tract( ureter, urinary 
bladder)  

1  

  Female genital system 5 6 

   diseases 
of the uterine cervix( cervical 
intraepithelial neoplasia and tumors) 

1  

  Disease of body of the uterus( 
adenomyosis, endometriosis, 
endometrial hyperplasia, endometrial 
carcinoma and leiomyoma) 

2  

  Diseases of the ovaries (neoplastic and 
non-neoplastic ovarian diseases 

5  

  Gestational trophoplastic diseases( 
H.mole and choriocarcinoma) 

1  

  Breast 5 6 

  Non-infective inflammatory diseases 1  

  Fibrocystic diseases of the breast  2  

  Benign and malignant tumors  1  

  Male breast 1  

  Endocrine 
{disease of thyroid gland-thyroiditis and 
thyroid tumors )  

2 - 

  Bone 
Bone tumors  

2 - 

  Central nervous system 
(infection and  tumors ) 

2 - 

  Male genital system 
Testicular neoplasms and disease of 
prostate 

2  

 
 
 
 
 
 

 انرخطٛؾ نهرطٕس انشخظٙ .12
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ٔ يراتؼح انحانح انًشػٛح نهًظاب يٍ خالل انفحٕطاخ ٔ انرحانٛم انًخرثشٚح انقاتهٛح ػهٗ َشخٛض االيشاع 

 ٔ انغٛشٔنٕظٛح ٔ انشؼاػٛح نًؼشفح يذٖ ذطٕس انًشع نٕطف انؼالض انًُاعة نٓا

 
 انًؼٓذ(ح أٔ األَظًح انًرؼهقح تاالنرحاق تانكهٛ غ)ٔػيؼٛاس انقثٕل  .13

ال توجد شروط مقابلة للطالب لتقٌٌمه الشخصً عند القبول بالكلٌة حٌث ان القبول المركزي ٌعتمد على معدل 
 الطالب فً االمتحانات المركزٌة لمرحلة السادس العلمً مع اجراء مقابلة تعرٌفٌة للطالب

 أْى يظادس انًؼهٕياخ ػٍ انثشَايط .14

Robbins basic pathology 
Currans atlas for gross and histopathology 
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 مىذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛح انطة –ظشج ثظايؼح ان انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 االيشاع   / انًشكض ؼهًٙ انقغى ان .2

 االيشاع  اعى / سيض انًقشس .3

 يحاػشاخ َظشٚح يغ دسٔط ػًهٛح  أشكال انحؼٕس انًراحح .4

 2222/2223 انفظم / انغُح .5

 عاػح 242 انكهٙ()ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .6

 2222 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًقشس .8

  نطهثح انظف انصانس فٙ كهٛح انطة . فٓى ٔذطثٛق انحقائق انؼايح فٙ يعال ػهى األيشاع1

انٕظٛفٛح ٔانُغٛعٛح ٔكٛفٛح ذشخٛظٓا ذًٓٛذا نرفٓى  سطذ ٔذحهٛم انًرغٛشاخ انًشػٛح  -2    

 . انؼهٕو انطثٛح انغشٚشٚح

 . انشتؾ تٍٛ انرغٛشاخ انثاشٕنٕظٛح ٔيظاْش انًشع. 3      

 طثٛح. انًشاكم ه. اكرغاب انقذسج ػهٗ ذحذٚذ ٔإٚعاد انحهٕل انًُاعثح ن4      

ػٍ  فشٚق ؽثٙ يركايم يغؤٔل يٍ ظضء ىتٕطفٓ اؽثاء ػهى االيشاعفٓى دٔس . 5      

 ذشخٛض انحانح انطثٛح ، ٔذحذٚذ انؼالض انًُاعة. 

ى كٛفٛح سػاٚح ٔانحفاظ ػهٗ أَغعح يأخٕرج يٍ انًشػٗ ٔحرٗ ذغهًٛٓا إنٗ . ذؼه6        

 انًخرثش فٙ حانح ظٛذج نرشخٛض انًشع.

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 ٔؽشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى ًقشساخ انيخشظ .12

  ْذاف انًؼشفٛح األ -أ
 فٓى ٔ ذطثٛق انحقائق انؼايح فٙ ػهى االيشاع  -1أ

 يظاْش انًشع انشتؾ تٍٛ انرغٛٛشاخ انثاشٕنٕظٛح ٔ -2أ

 سطذ احذز انًرغٛشاخ انًشػٛح انٕظٛفٛحٔ انُغٛعٛح ٔ كٛفٛح ذشخٛظٓا  تاحذز انطشق -3أ
ج يٍ انًشٚغ ٔ ذغهًٛٓا انٗ انًخرثش تحانح يشػٛح ظٛذج رذؼهى كٛفٛح انحفاظ ػهٗ االَغعذ انًاخٕ  -4أ

  نغشع انرشخٛض 

  ًقشس.انخاطح تان ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

ؼهٛى انرقُٛاخ انًخرثشٚح ٔ انًٓاساخ تاالخض انًٓاساخ انحذٚصح فٙ ػهى االيشاع َٓذف انٗ ذ– 1ب

     انُغٛعٙ انًشػٙ ٔ ػهى ايشاع انذو ٔ ػهى انٕساشح

 ؽشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انقاء انًحاػشاخ انُظشٚح تاعرخذاو ذقُٛح اظٓضج انؼشع 

شٕٛػاػٍ ؽشٚق اظٓضج انؼشع ٔ انًُاقشاخ ٔ انرشكٛض ػهٗ انعاَة انؼًهٙ ٔ تاالخض االيشاع االكصش 

 ض انًخرثشٚح فٙ انذسٔط انؼًهٛحرفحض انغالٚذاخ انضظاظٛح ٔ انًُا

 
 ؽشائق انرقٛٛى      

 االيرحاَاخ انُظشٚح َظف انغُح ٔ َٓاٚح انغُح ٔ انفظهٛح 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانقًٛٛح  -ض

 انحفاظ ػهٗ عشٚح انًؼهٕياخ انُشخٛظٛح نهًشع  -1ض

 انحشص ػهٗ انرؼايم االَغاَٙ يغ انًشػٗ ٔ خظٕطا انعاالخ انغشؽاَٛح -2

 ذؼهٛى ؽشق اػالو انًشٚغ ٔ يشافقّٛ تُرائط انرحهٛم  -3ض

 االْرًاو تانعاَة االَغاَٙ ٔ ػذو ذقذٚى انعاَة انًاد٘  -4ض

  
 ؽشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 اػطاء ذؼهًٛاخ ذرؼهق تغهٕكٛاخ ٔ اْذاف انًُٓح 

 

 
 ؽشائق انرقٛٛى    

 االيرحاَاخ انفظهٛح ٔ َظف انغُح ٔ َٓاٚح انغُّ
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 انثُٛح انرحرٛح  .12

Robbin's Basic Pathology  8 ـ انكرة انًقشسج انًطهٕتح 1
th

 Edition;  

Kumar, Abbas, Fausto & Mitchell 2010 
 

Robbin's Basic Pathology  8 )انًظادس(  ـ انًشاظغ انشئٛغٛح 2
th

 Edition;  

Kumar, Abbas, Fausto & Mitchell 2010 
Currans atlas of gross and histopathology  

               ـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا  ا

 ( نؼهًٛح , انرقاسٚش ,.... انًعالخ ا) 
Robbin's Basic Pathology  8

th
 Edition;  

Kumar, Abbas, Fausto & Mitchell 2010 

2-Muir's Text Book of Pathology, 13
th

  

Edition; Roderick N M MacSween &   

    KeithWhaley 1994 

3-Stevens: Core pathology, 3ed edition 

2010. 

4- Practical booklet  2010 
ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح, يٕاقغ االَرشَٛد 

.... 
Pathology outlines 

Stevens: Core pathology, 3ed edition 

2010. 
 

 انًُقٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

 قاتهٛح ذشخٛض انًشع يٍ خالل ستؾ انؼالياخ انغشٚشٚح نهًشع ٔ َرائط انفحٕطاخ انًخرثشٚح  -1د

 ذقشٚش َٕع ٔ دسظح ذقذو انحانح انًشػٛح يٍ خالل انفحٕطاخ انًخرثشٚح ٔ انًُاػٛح ٔ انشؼاػٛح -2د

 االْرًاو تانفحٕطاخ انًخرثشٚح انحذٚصح فٙ ػهى االيشاع انُغٛعٙ ٔ ػهى ايشاع انذو -3د

    -4د

 تُٛح انًقشس .11

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح

ؽشٚقح  ؽشٚقح انرؼهٛى اعى انٕحذج / أٔ انًٕػٕع

 انرقٛٛى

1-32 

 اعثٕع 
242 

 عاػح 

122 

عاػح 

 َظش٘ 

122 

عاػح 

 ػًهٙ 

 مذكورة

 اػالِ
 

يادج ػهى االيشاع نهًشحهح 

 انصانصح 
 انًحاػشاخ انُظشٚح 

 انذسٔط انؼًهٛح
االيرحا

 َاخ 
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Student center learning 

 

 

 
Appendix 1 

 لفرع األمراض والطب العدلي المنهاج الدراسي

2022/2023 
 

عدد الساعات  المرحلة ادةاسم الم
 النظرية

عدد الساعات 
العملية + 
 المناقشة

 عدد الوحدات المجموع

 12 240 120 120 الثالثة علم االمراض

 
  اسم المادة: علم األمراض

 الثالثة المرحلة:
 ساعة021عدد الساعات النظرية: 

 ساعة 021عدد الساعات العملية:  
 اسم التدريسي: جميع تدريسي الفرع

 ساعة   01    : الفصل األول
 ساعة 01الفصل الثاني :   

Program of lectures for the third year students in 

pathology 

 
Reference Books: 

1-Robbin's Basic Pathology  8
th

 Edition;  Kumar, Abbas, Fausto 

& Mitchell 2010 

2-Muir's Text Book of Pathology, 13
th

  Edition; Roderick N M 

MacSween &   

    KeithWhaley 1994 

 عدد الوحدات:   
 وحدة   02 
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3-Stevens: Core pathology, 3ed edition 2010. 

4- Practical booklet  2010 

 

Lecturer               No. of      
     lectures 

          

                     Subject 

  General Pathology 
 

Dr. Jasim AL-diab  1 Introduction 
Dr. Suadad Asim 7 Cell injury,Cell death 

and Adaptations 
amyloidosis 

Dr.Swasan salih Alharoon  10 Inflammation,Healing & 
Repairs 

Dr,Aseel Hamid  5 Disturbnces of blood flow and 
body fluid 

Dr. Saad Abdulbaqi 9 Medical Genetics 
Dr. Jasim Al-Diab  10 Neoplasia 

 

 
 Systemic pathology      

 
Dr. Saad Abdulbaqi 10 Blood &  lymphatic's vessels, Heart 

Dr. Jasim Al-Diab 10 Respiratory system 

Dr.Alaa Abdulrazzaq 
Dr.Sara Anmar 

10 - Hematopoietic system 

Dr.Swasan salih Alharoon 5 - Lymphoreticular system 

Dr.Hind Alaa  8 Oral cavity and gastro- 
intestinal tract 

Dr.Abeer Ali Hussien  8 Liver, biliary tract & pancreas 

Dr.Zaineb Abdulameer 10 Kidney & urinary tract system 

Dr.Noor Sabeeh  5 Female genital system 

Dr. Aseel Hamid  5 The breast 

Dr.Zaineb Abdulameer 2 Male genital system 

Dr.Noor Sabeeh 2 Endocrine  system 

Dr.Hind Alaa 2 Bone, joints and 
      skeletal muscles 

Dr. Saad Abdulbaqi 2 Central and peripheral 
      nervous system 

 

 ا.د.جاسم محمد الذياب 
  رئيس فرع االمراض و الطب العدلي

 

 


