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 ((6102-6102لمادة الجراحة العامة /المرحلة الثالثة/السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم

 م د احمد مظهر خلف

 م د محمد محمود حبش

 التدريسي: اسم

muqdad@medicine.uodiyala.edu.iq 

khalaf@medicine.uodiyala.edu.iq 

habash@medicine.uodiyala.edu.iq 

 :البريد االلكتروني

ثالثةالمرحله الالجراحة العامة/  اسم المادة: 

 :الفرعرئيس  ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم

 لمواضيع الدراسيةمقرر ا ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم

 ة:اهداف الماد تعلم اساسيات الجراحة العامة

وحسب مامذكور ادناه من عناوين للمحاضرات التعرف على اساسيات الجراحه العامة  ة:التفاصيل االساسيه للماد 

Principles of surgery(Baily and love 

Short practice of surgery) 
 ة:الكتب المنهجي

Schwartz principles of surgery ة:المصادر الخارجي 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني العملي االمتحان النهائي

60 - 20 20  

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري الوقت التدريسي  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

عبد الكريما.م.د مقداد فؤاد   Fluid balance 17/10/2016 1 ساعة واحدة 

ساعة واحدة    م د محمد محمود حبش  Electrolyte balance 24/10/2016 2 

ساعة واحدة     م د احمد مظهر خلف  Acid base balance 31/10/2016 3 

 Shock 7/11/2016 4 ساعة واحدة ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم

بشم د محمد محمود ح  Haemorrhage 14/11/2016 5 ساعة واحدة 

 م د احمد مظهر خلف
 ساعة واحدة

Transfusion of blood and 

blood products 
21/11/2016 6 

 Types of wounds 28/11/2016 7 ساعة واحدة ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم

 م د محمد محمود حبش
 ساعة واحدة

Wound healing and 

adverse scars 
5/12/2016 8 

 Wound infection 12/12/2016 9 ساعة واحدة م د احمد مظهر خلف

 م د احمد مظهر خلف
 ساعة واحدة

Ulcers, sinuses and 

fistulas 
19/12/2016 10 

 Tumor terminology 26/12/2016 11 ساعة واحدة ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم

 م د محمد محمود حبش
 ساعة واحدة

Benign and Malignant 

tumors 
2/1/2017 12 

 Biopsy ساعة واحدة م د احمد مظهر خلف
9/1/2017 

 

13 

 Preoperative care and ساعة واحدة ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم

preparation 

16/1/2017 

 

14 

 Postoperative care 23/1/2017 ساعة واحدة م د محمد محمود حبش

 

15 
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري الوقت التدريسي  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 Drains 30/1/2017 16 ساعة واحدة م د احمد مظهر خلف

ريما.م.د مقداد فؤاد عبد الك  ساعة واحدة 
Metabolic response to 

trauma  
20/2/2017 17 

 ساعة واحدة م د محمد محمود حبش
Nutrition in surgical 

patient 
27/2/2017 18 

 Burn 6/3/2017 19 ساعة واحدة م د احمد مظهر خلف

 ساعة واحدة ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم
SIRS and septicemia 

 
13/3/2017 20 

د محمد محمود حبشم   Abdominal incisions 20/3/2017 21 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة م د احمد مظهر خلف
Postoperative 

complications 
27/3/2017 22 

 ساعة واحدة ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم
Surgical audit and 

researches 
3/4/2017 23 

 Opportunistic infection 10/4/2017 24 ساعة واحدة م د محمد محمود حبش

 ساعة واحدة م د احمد مظهر خلف
Hospital acquired 

infections 
17/4/2017 25 

 Gangrene 24/4/2017 26 ساعة واحدة ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم

 DVT prophylaxis 1/5/2017 27 ساعة واحدة م د محمد محمود حبش

 ساعة واحدة م د احمد مظهر خلف
Sterilization, disinfection 

and sterile precaution 
8/5/2017 28 

 ساعة واحدة ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم
Lymphatic system 

diseases 
15/5/2017 29 

 Venous system diseases 22/5/2017 30 ساعة واحدة ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم
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