
 : أنس محمد نوري المنصورالسم ا

 حي الحسين  –مدينه السماوة  –محافظة المثنى  العنوان الحالي :

 : المستوى التعليمي

بتقدير جيد جدا                                                               ̸ الجامعة المستنصرية –بكالوريوس طب و جراحه عامه  

 بتقدير امتياز                                                             ماجستير في الطب الباطني و شهادة البورد السوري في األمراض الباطنية ̸

 الخبرات الوظيفية :

  (3102و  3102)عامي جامعة المثنى  –طني في كلية الطب مقرر قسم الطب البا

                                                                                                              (  - 3102رئيس قسم األدوية في كليه الطب جامعه المثنى ) 

 3102) عامي   محافظة المثنى –مدير شعبة الكلية الصناعية في مستشفى الحسين التعليمي 

 ( 3102و

 المحاضرات :

 الباطنية المرحلة الثالثة ̸

 الفصل األول
Disorders of water and electrolytes balance (5hrs) 

 عدد الساعات اسم المحاضرة

Introduction to water a 
and electrolytes balance 

1 

Disorders of water and 
sodium balance 

1 

Disorders of potassium 
balance 

1 

Disorders of acid-base 
balance 

1 

Disorders of calcium 
and phosphate balance 

1 

Nutritional disorders (7hrs) 

Introduction of 
nutritional disease 

1 

Obesity 1 

Malnutrition and 
starvation 

1 

Nutritional support for 
hospital patient 

1 

Diseases of vitamins 
disorder 

2 

 



                                                                    

 

 الباطنية̸  الرابعة المرحلة
 الفصل األول

Respiratory  diseases ( 13hrs) 
 عدد الساعات اسم المحاضرة

Introduction to RS 1 

Investigation of 
Respiratory  diseases 

1 

Asthma 2 

COPD 2 

Bronchiectasis 1 

Interstitial lung diseases 2 

Occupational lung 
diseases 

1 

Tumors of the lung 1 

Pneumonia 2 

Lung diseases associated 
with CTD 

1 

 الفصل الثاني
Renal diseases ( 12hrs)  

Introduction to renal 
system  

1 

Investigation of renal 
disease 

1 

Acute renal failure 1 

Chronic renal failure 2 

Glomerular disease 2 

Tubulointerstitial 
diseases 

1 

Renal involvement in 
systemic disease 

 1 

Reno-vascular diseases 1 

Cystic diseases of the 
kidney 

1 

 

  

 

 



 

 الباطنية ̸ خامسةالمرحلة ال

 ثانيالفصل ال

Musculoskeletal  disorders (9HRS) 

 عدد الساعات اسم المحاضرة

Introduction to rheumatic 
disease 

2 

Rheumatoid arthritis 1 

Systemic connective tissue 

disease (SLE, dermatomyositis 

and mixed CTD) 

3 

Gout and pseudo gout 1 

Familial Mediterranean 
fever and Amyloidosis 

1 

Osteoarthritis 1 

 

 دويةاأل المرحلة الثالثة ̸

 الفصل األول

 عدد الساعات اسم المحاضرة

Antihistamines 2 

Gastrointestinal and 

Antiemetic Drugs 

2 

Glucocorticoids 1 

NSAIDS 1 

gout 1 

Respiratory pharmacology 2 

Clinical Toxicology 1 

headache 1 

Endocrine pharmacology 4 



 

 

antibiotics 12 


