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 :البريد االلكتروني

رابعةالمرحله الالجراحة العامة/  اسم المادة: 

 رئيس الفرع ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم

 واضيع الدراسيةممقررال ا.م.د مقداد فؤاد عبد الكريم

تعليم الطالب األمراض الجراحية وكيفية عالجهاوكذلك 

 تدريب الطالب عمليا في الردهات الجراحية للمستشفى
 ة:اهداف الماد

التعرف على امراض لجهاز الهظمي,الغدد الصماء,الكبد والقنوات 

 الصفراوية, الطحال.الغدد اللمفاوية,امراض الثدي وامراض الجلد
 ة:ساسيه للمادالتفاصيل اال

Principles of surgery(Baily's and love 

Short practice of surgery) 
 ة:الكتب المنهجي

Schwartz's principles of surgery ة:المصادر الخارجي 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني العملي االمتحان النهائي

50 10 20 20  

 

 :تقديرات الفصل

 :ةضافيمعلومات ا 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي

تدريسي المادة 

 النظرية
 التاريخ الماده النظرية الوقت المادة العملية

ع
و
سب

ال
 ا

 

 

 

ا.م.د مقداد 

فؤاد عبد 

 الكريم

 

 History taking in 

surgical patient 

 Examination of 

surgical patient 

 

ثالث 
 ساعات

 The vermiform 

appendix 

 Anatomy 

 Microscopic anatomy 

 Acute appendicitis 

(Pathophysiology, 

symptoms, signs 

diagnosis and 

treatment) 

 Differential diagnosis of 

acute appendicitis 

 Appendicular mass 

 Appendiceal carcinoid 

 

14/9/2016 1 

 

 

م .د احمد 

 مظهر خلف

 Examinations of 

swelling 

 Examination of 

ulcers 

 
 

 ثالث 
 ساعات

 Anatomy and 

investigations of stomach 

and duodenal diseases 

 Peptic ulcer 

 Perforated peptic ulcer 

 Gastritis and duodenitis 

 Gastric outlet obstruction 

 

21/9/2016 2 

 

 

م .د احمد 

 مظهر خلف

 

 Acute abdomen 

 Acute 

appendicitis 

الث ث 
 ساعات

 Gastric lymphoma 

 Hypertrophic pyloric 

stenosis of infancy 

 Adenocarcinoma of the 

stomach 

 Introduction to breast 

diseases (Anatomy, 

physiology, congenital 

abnormalities and 

investigations) 

28/9/2016 3 

م د محمد 

 محمود حبش

 Management of 

patient with 

epigastric pain 

 Peptic ulcers and 

their 

complications 
 

ثالث 
 ساعات

 Mastitis 

 Aberrations of normal 

development and 

involution 

 Phyllodes tumors of the 

breast 

 CA breast 

5/10/2016 4 
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ا.م.د مقداد 

فؤاد عبد 

 الكريم

 Approach to 

patient with 

breast disease 

 Management of 

CA breast 
 

ثالث 
 ساعات

 The gall bladder and 

the bile ducts anatomy. 

 functions and 

investigations of biliary 

diseases 

 Gallstons 

 Acute cholecystitis 

 CBD stones 

 

12/10/2016 5 

 

ا.م.د مقداد 

فؤاد عبد 

 الكريم

 Acute 

cholecystitis 

 Management of 

patients with 

complicated 

gallstones 

ثالث 
 ساعات

 Cholangitis 

 Bile duct stricture 

 CA gallbladder 

19/10/2016 6 

 

 

 

م د محمد 

 محمود حبش

 Approach to 

patient with 

obstructive 

jaundice 
 

ثالث 
 ساعات

 Developmental 

disorders of the 

salivary glands 

 Inflammatory 

disorders of the 

salivary glands 

 Sialadenitis 

 Tumours of the 

salivary glands 

26/10/2016 7 

 

ا.م.د مقداد 

فؤاد عبد 

 الكريم

 Approach to 

patient with liver 

hydatid 

 Presentation of 

patient with liver 

abscesses 
 

ثالث 
 ساعات

 Anatomy and functions 

of the liver 

 Investigations of liver 

diseases 

2/11/2016 8 

ا.م.د مقداد 

فؤاد عبد 

 الكريم

 

 Treatment 

options in 

patients with 

liver trauma 

ثالث 
 ساعات

 amoebic liver abscess 

 Pyogenic liver abscess 

 Hepatic adenoma 

 Hydatid disease of the 

liver 

9/11/2016 9 

ا.م.د مقداد 

فؤاد عبد 

 الكريم

 Presentation in 

patient with 

abdominal 

trauma 

ثالث 
 ساعات

 Focal nodular 

hyperplasia of the liver 

 Liver haemangioma 

 Liver trauma 

16/11/2016 10 

ا.م.د مقداد 

فؤاد عبد 

 Approach to 

patient with 
ثالث 
 ساعات

 Approach to patient 

with acute abdomen 
23/11/2016 11 
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 right iliac fossa الكريم

pain 

 Approach to patient 

with abdominal mass  

م .د احمد 

 مظهر خلف

 Approach to 

patients with 

hernias 

ثالث 
 ساعات

 Introduction to 

abdominal wall hernias 

 Inguinal hernias 

30/11/2016 
 

12 

 

 

م .د احمد 

 مظهر خلف

 Examination of 

inguinal hernia 

 Examination of 

umbilical hernia 

 Examination of 

Para umbilical 

hernias 

ثالث 
 ساعات

 Umbilical hernia 

 Para umbilical hernia 

 Femoral hernia 

7/12/2016 
 

13 

م .د احمد 

 مظهر خلف

 Discussing a case 

with incisional 

hernia 

ثالث 
 ساعات

 Incisional hernias 

 Burst abdomen 

 
14/12/2016 

14 

م.د مقداد ا.

فؤاد عبد 

 الكريم

 Discussing a case 

with burst 

abdomen 

ثالث 
 ساعات

 Introduction to 

intestinal obstruction 

(definition, types, 

complications...) 

21/12/2016 
 

15 
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

يةتدريسي المادة النظر ةيلالماده العم  ةالماده النظري الوقت   التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

ا.م.د مقداد فؤاد 

 عبد الكريم

 Approach to 

patient with 

intestinal 

obstruction 

ثالث 
 ساعات

 History to reach the 

diagnosis to different 

types of intestinal 

obstruction 

 Investigations used in 

intestinal obstruction 

 Management of acute 

intestinal obstruction 

 Neonatal intestinal 

obstruction 

28/12/2016 16 

ا.م.د مقداد فؤاد 

 عبد الكريم

 Discussing 

the 

presentation 

of different 

types of 

intestinal 

obstruction 

ثالث 
 ساعات

 Adhesional intestinal 

obstruction 

 Ileus 

 Intussusception 

 Sigmoid volvulus 

 Pseudo obstruction 

(Ogilvie's syndrome) 

 Mesenteric vascular 

occlusion 

4/1/2017 17 

م د محمد محمود 

 حبش

 Approach to 

patient with 

dysphagia 

 Presentation 

of patient 

with GERD 

ثالث 
 ساعات

 Anatomy of the 

esophagus 

 Physiology of the 

upper and lower 

esophageal sphincter 

 Investigations if 

esophageal diseases 

 Hiatus hernias 

 CA esophagus 

 

11/1/2017 18 

ا.م.د مقداد فؤاد 

 عبد الكريم

 Discussing a 

case with 

acute 

pancreatitis 

 ثالث
 ساعات

 Pancreas (Anatomy 

and investigations of 

pancreatic diseases) 

 Pancreatic fistula 

 Cystic fibrosis of the 

pancreas 

 

18/1/2017 19 

ا.م.د مقداد فؤاد 

 عبد الكريم
 

ثالث 
 ساعات

 Acute pancreatitis 

 Chronic pancreatitis 
25/1/2017 20 
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ا.م.د مقداد فؤاد 

 عبد الكريم

 Approachin

g a patient 

with CA 

pancreas 

ثالث 
 ساعات

 Adenocarcinoma of 

the exocrine pancreas 

 Insulinoma 

 Gastrinoma 

 VIPoma 

 Somatostatinoma 

16/1/2017 21 

د احمد مظهر .م 

 خلف

 Discussing 

the common 

diseases 

involving the 

anal canal 

ثالث 
 ساعات

 Anatomy of the anal 

canal 

 Symptoms and signs 

of anal diseases 

 Investigations of anal 

diseases 

23/1/2017 22 

د احمد مظهر .م 

 خلف

 Discussing 

the common 

complication

s following 

anal 

surgeries 

ثالث 
 ساعات

 Perianal abscess 

 Fissure in ano 

 Fistula in ano 

30/2/2017 23 

م د محمد محمود 

شحب  

 Discussing a 

patient with 

enterocutan

eous fistula 

ثالث 
 ساعات

 Hemorrhoids 

 Tumours of the anal 

canal 

5/3/2017 24 

م د محمد محمود 

 حبش

 Discussing 

chronic 

inflammator

y diseases 

ثالث 
 ساعات

 Meckles diverticulum 

 Small bowel 

diverticulum 

 Enterocutaneous 

fistula 

 Bowel preparation 

 

12/3/2017 25 

د احمد مظهر .م 

 خلف

 Discussing 

CA colon 

ثالث 
 ساعات

 Tuberculosis of the 

bowel 

 TB of the peritoneum 

 Peritonitis and 

peritoneal abscess 

 Mesenteric 

lymphadenitis 

 Crohn’s disease 

29/3/2017 26 

د احمد مظهر .م 

 خلف
 

ثالث 
 ساعات

 Ulcerative colitis 

 Hirschsprung’s 

disease 

 Segmoid diverticulum 

5/4/2017 27 

م د محمد محمود 

 حبش

 Discussing 

types of 

stoma 

ثالث 
 ساعات

 Stomas 

 angiodysplasia 

 Adenocarcinoma of 

12/4/2017 28 
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the colon 

 FAP 

م د محمد محمود 

 حبش

 Discussing a 

patient with 

goitre 

ثالث 
 ساعات

 Introduction to 

thyroid (anatomy, 

physiology and 

investigations) 

 Hyperthyroidism and 

thyrotoxicosis 

 Hypothyroidism 

19/4/2017 29 

م د محمد محمود 

 حبش

 Discussing 

complication 

following 

thyroidecto-

my 

ثالث 
 ساعات

 Retrosternal goiter 

 Solitary thyroid 

nodule 

 Thyroiditis 

 Neoplasms of the 

thyroid 

 Hyperparathyroidism 

 Con's disease 

 Pheochromocytoma 

26/4/2017 30 

 توقيع االستاذ:                                                              توقيع العميد:


