
 بكلية الطب جامعة كفرالشيخ نظام التدريس لطالب الفرقه الخامسة
  ٢٠١٨/٢٠١٩للعام الدراسي 

  "امراض الكبد و الجهازالهضمى و االمراض المعدية"لمادة 

  

كلية الطب -طبقا لالئحة الدراسية المعتمدة والخاصة بمرحلة البكالوريوس فى الطب والجراحة  
جامعة كفر الشيخ فان قسم الكبد والجهاز الهضمى واالمراض المعدية هو القسم المخول له 

  بالتنسيق مع االقسام االخرىالكبد والجهاز الهضمى واالمراض المعدية امراض تدريس مقرر 

الدكتور دمحم عبدالعال  ذنسيق مع قسم الباطنة العامة تحت االشراف المباشر من االستا(تم الت
الدكتور حسن الباتع عميد الكلية و باقى اقسام الباطنة الخاصة ان يقوم  ذوكيل الكلية و االستا

قسم الباطنة العامة بشرح المواضيع الموضحة الحقا و يلتزم بها فى االمتحان بينما يقوم قسم 
 لك فى االمتحان)ذالكبد و الجهاز الهضمى و االمراض المعدية بشرح باقى المنهج و يلتزم ب

  : مدة الدراسة .١
اسبوع دراسى لكل مجموعة طبقا لالئحة والتقسيم المعتمد من لجنة شئون التعليم  ٢ عدد  

  عميد الكلية وكيل و  والطالب و

  امتحان اعمال السنة : .٢
  يعقد امتحان اعمال السنة فى نهاية تدريس الجزء االكلينيكى طبقا لالئحة  

  درجات اعمال السنة : .٣
  ة العامة وفروعها التخصصية درجة مخصصة للباطن ١٨٠درجة من مجموع  ١٥ 

  درجات اخر العام : .٤
متحان التحريرى بما يتم وضع اسئلة للقسم فى الورقة االولى لال درجات التحريرىبعد توزيع 

  دقيقة تقريبا من الزمن الكلى المخصص لالمتحان التحريرى  ٣٠درجة وبما يوازى  ٣٠يعادل 

درجة يتم وضعها فى صورة امتحان منفصل او مع الباطنة  ٢٥للقسم  الشفهى واالكلينيكى
   العامة بعد التنسيق مع باقى اقسام الباطنة الخاصة 

 اليوم الدراسى:



الكبد والجهاز الهضمي واالمراض المعديه من خالل تنوع في امراض سوف يتم شرح منهج 
االقسام االخرى من خالل يوم أسلوب الشرح بين الدروس العمليه والنظريه وذلك بالترتيب مع 

وسوف يتم تقسيم  نية عشرظهرامنه والنصف صباحا وينتهي في الثادراسي كامل يبدأ في الثا
  :اليوم الدراسي الى ثالثه أجزاء

-Paper Caseتفاعليه مع الطالب ( حاالت اكلينيكيهيشمل تدريس  الجزء االول: .١
based learning ويمتد على مدار ساعه كامله من الثامنه والنصف الى التاسعه (

نهاية امحاضرة لالجابة عن اى تساؤالت عند  دقيقة فى ٣٠مع اعطاء ، والنصف صباحا
 الطالب

 
وسوف يتم تقسيم الطالب الى أربع او خمس  الجزء االكلينيكيوهو  اني:ثالجزء ال .٢

(معلم و مشرف  لهيئه المعاونهمجموعات صغيره مع أحد أعضاء هيئه التدريس وا
تم شرح وتطبيق جميع طالب حسب االعداد وسي ٢٥الى  ١٥كل مجموعه من  اكاديمى)

كيه على المريض تحت االشراف المباشر من أعضاء هيئه التدريس نيياألجزاء االكل
 History – Generalوالهيئه المعاونه في جميع أجزاء المنهج االكلينيكي (

examination – local examination – Investigations)  وسوف يتم تمكين
العيادات الخارجيه  -ذلك القسم الداخلي يشمل و(الطالب من زياره جميع وحدات القسم 

وحده مناظير الجهاز الهضمي) وذلك على مدار  –وحده عالج الفيروسات الكبديه  –
ميع اجزاء المنهج ، سوف يتمكن الطالب من تطبيق جصباحا ١٢الى  ١٠ساعتين من 

ة التسجيل المباشر فى كراس االكلينيكى بانفسهم تحت االشراف المباشر للمعلم و كدلك
 محاضرة لالجابة عن اى تساؤالت عند الطالبلنهاية ا دقيقة فى ٣٠مع اعطاء ، النشاط

 
تغطي جميع الموضوعات في أمراض الكبد والجهاز  محاضرات نظريه الجزء الثالث: .٣

طب كفر كلية الهضمي واالمراض المعديه بما يتوافق مع رساله ورؤيه الكليه لخريج 
الشيخ وسوف يتم شرح المواضيع شرحا وافيا مع اعطاء االمثله التوضيحيه و مناقشه 

هيئه الطالب والرد على استفساراتهم وسوف يلقي المحاضرات عدد من اعضاء 
 ٢الى  ١٢التدريس والهيئه المعاونه ذوي كفاءه عاليه في مجال التدريس من الساعه 

، نهاية امحاضرة لالجابة عن اى تساؤالت عند الطالب دقيقة فى ٣٠مع اعطاء  ،ظهرا
 .حسب الجدول المعتمد اليام التدريس

 ساعات التدريس: .٤
  تعليق  يوميا عدد الساعات  

محاضرات تخدم الجزء االكلينيكى و   نصفساعة و   حاالت اكلينيكيه
  النظرى



  يلزم الطالب بالتطبيق بانفسهم   ساعتين   الجزء االكلينيكي
  محاضرات تغطي اجزاء المنهج  ساعتين  محاضرات نظريه

 
 

 

 التقويم
  : درجة و يتم تقييم الطالب من خالل ١٥امتحان الراوند: عدد درجات  -١

 فى نهاية الراوند و يمنح الطالب يتم تسليم الكارت ( كارت النشاط
الدرجات على تواجدهم فى الوحدات المختلفة بجانب استيفاء البيانات 

 )المطلوبة فى كارت/كراسة النشاط تحت االشراف المباشر للمعلم
 ) امتحان اكلينيكىOSCE( 
 ) امتحان اسئله اكلينيكيهOral Clinical Questions( 
 ) امتحان شرايحOSPE( 

درجه  ٣٠من خالل امتحان نظري  درجة: ٥٥، مجموع الدرجات أخر العامامتحان  -٢
  درجه ٢٥ OSCE في الورقه االولى من امتحان الباطنه وامتحان اكلينيكي وشفوي و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paper based Case learningجدول تدريس ال 

 Day  Topic Lecturer 

1 Jaundice   Dr. Ibrahim Amer 

2 Acute hepatitis 
Acute liver failure 

Dr. Mariam Zaghloul 

3 Cirrhosis & portal 
hypertension 

Dr. Ibrahim Amer 

4 Liver cell failure 
(ascities ,spontaneous bacterial 

peritonitis, hepatorenal 
syndrome) 

Dr. Ibrahim Amer 

5 Hepatic encephalopathy Dr. Mohamed Hussien 

6 HCC Dr. Ibrahim Amer 

7 Diarrhea Dr. Mohamed Hussien 

8 FUO Dr. Mohamed Hussien 

9 Abdominal pain Dr. Mohamed Emara 

10 AIDS Dr. Ibrahim Amer 

11 Heat disorder/Malaria Dr. Aya Mahrous 

12 End of the Round Exam 



 

Clinical Teachingجدول تدريس ال  

Day Topic Comments  

1 History & Symptomatology 
(2 hour whole round lecture) 

● Students will be divided into 3-5 
small groups with an instructor. 
● The same content will be given to 
all groups by all teachers. 
● Students will be obligated to 
practice by themselves after 
demonstrations and explanations by 
the teachers. 
● Students are obligated to finish 
their activity card under direct 
observation of the teacher and he 
should sign the card. Students will 
be given the marks of the card only 
when they present it to the 
examiner in the end of round exam. 
● It is not allowed to give the card 
after the round is finished. Cheating 
in the card will necessitate 
punishment. 
● For the activity, the groups will 
rotate over the units with their 
teacher. 
● Students are obligated to fulfill 
75% attendance and if not will not 
be allowed to attend the exam. 
● There will be NO fulfillment of 
attendance at the end of the year.  

2 General examination (1 h 
lecture) 

Beside patient round (1h) 
3 Local examination I 

4 Local examination II 

5 Local examination III 

6 Local examination IV 

7 Local examination V (1 h)  
Activity I (1 h) 

8 Local examination VI (1 h)  
Activity II (1 h) 

9  Investigations  (1 1/2 h 
lecture whole round) 

Activity III (1 h) 
10 Full sheet (student activity IV) 

11 Revision & living museum 
(Exam Models) 

12 End of the Round Exam 



Theoretical teachingجدول تدريس ال  

Day Lecture topic  Lecturer 

1 
Esophageal  

Diseases 

GERD Dr. Mohamed Emara 

Dysphagia and esophageal 
motility disorders 

Dr. Mohamed Emara 

2 
Small 
Bowel 

Mal-absorption Syndrome Dr. Mohamed Emara 

Intestinal polyposis Dr. Mohamed Emara 

3 
Colon 

IBD Dr. Mariam Zaghloul 

IBS/Diverticulosis Dr. Mariam Zaghloul 

4 
Hepatitis  

HBV infection Prof. Mahmoud Anis 

HCV, HDV infections Prof. Mahmoud Anis 

5 
CNS 

Infections 

Meningitis Prof. Hassan Elbatee 

Other CNS infections: 
Encephalitis, Rabies, 

Tetanus 

Prof. Hassan Elbatee 

6 
Liver 

Infections 

Bilharziasis Dr. Aya Mahrous 

Other liver infections 
(Pyogenic abscess, Amebic 

hepatitis, fascioliasis, 
Hyaditosis, viral 

hemorrhagic fevers) 

Aya Mahrous 



7 
Bacterial  
Diseases 

Typhoid fever Dr. Mohamed Hussien 

Brucellosis Dr. Mohamed Hussien 

Pre-exam  
Lecture 

GIT bleeding Dr. Mohamed Emara 

Models for final exam Dr. Mohamed Emara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Activity card 
 

Activity I: Endoscopy Theater 

Cases Patient file No. Type of 
endoscopy 

Indication Finding Comments 

1      

2      

 

 

Activity II: Viral hepatitis unit 

 Patient file No. Type of patient Regimen Comments 

1     

2     

Student Photo to be 
officially stamped  

 



 

Activity III: Outpatient clinic 

 Patient ID Complain Investigations Treatment Comments 

1  
 
 
 

    

2      

 

 

Activity IV: Full clinical sheet (Inpatient activity) 

 Completeness of sheet 
items (Hx, GE, Local 

Examination) 
 

Relevant 
Investigations 

Discussion 
 

1    

  

  

  

  

  

  

  



يلتزم قسم الباطنة العامة بشرح المواضيع التالية و االلتزام بها فى االمتحانات بينما يقوم قسم الكبد و  
  الجهاز الهضمى بتغطية باقى المنهج و تقويم الطالب فيه 

A) Gastroenetrology: 
- Gastric diseases 
- Biliary diseases (Except jaundice to be taught by Hepatology and 
Gastroenterology department) 
- Pancreatic diseases including neuroendocrine tumors 
- Constipation 
B) Hepatology: 
- Autoimmune liver diseases 
- Metabolic liver diseases 
- Fatty liver diseases 
- Vascular liver diseases (Except portal hypertension to be taught by 
Hepatology and Gastroenterology department) 
- Liver transplantation 
- Cholestasis 

 


