الجامعة :القادسيه
الكلية :الطب
القســم :الجراحه
المرحلة :الثالثه والخامسه والسادسة
اسم المحاضر الثالثي :احمد ميري سعدون
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه في الجراحه التقويميه
مكان العمل :كلية الطب

مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني
اسم المادة

احمد ميري سعدون
ahmedalmrsool@yahoo.com
الجراحه

مقرر الفصل
اهداف المادة

توضيح المبادئ االساسية لمجراحة التقويمية في شفاء الجروح والحروق
الترقيع الجمدي وانواع السدالت وجراحة اليد والتشوهات الوالديه كيفية

المرضى المصابيين اصابات الوجه  .باالضافه الى تعميم الطالب كيفية
اخد التاريخ المرضي والفحص السريري لممرضى الراقدين في ردهة

الجراحة في المستشفى التعميمي.
التفاصيل االساسية لممادة

)Short practice(Baily and love
الكتب المنهجية

Grab and Smith for plastic and reconstructive surgery
المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

%35

المختبر
%15

االمتحانات
اليومية
%10

المشروع
-

االمتحان النهائي
%40

الجامعة :القادسيه
الكلية :الطب
اسم القســم :الجراحه
المرحلة :الثالثه والرابعه والخامسه
اسم المحاضر الثالثي :احمد ميري سعدون
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي :دكتوراه في الجراحه التقويميه
مكان العمل :كلية الطب

مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

ال تام الجروح
التهابات الجروح وتليفات الجروح
الترليع الجلذي
السذالت
مبادي الجراحة التمىيمية
االورام الجلذية
اصابات الىجو

التهاب الجروح
معالجة الحروق
المذم السكري
المرح
الخيىط الجراحيو
االورام الجلذية
جراحة الثذي
جراحة الغذه الذرليو
الفتك
اصابات الصذر
الفحص السريري
الصابات اليذ
التهاب الجروح
معالجة الحروق
المذم السكري
المرح
الخيىط الجراحيو

عطلة نصف السنة
البطن الحاده
الحروق
جراحة الثذي
جراحة الحروق والحرق الكهربائي
الفتك
اصابات الصذر
الفحص السريري
الصابات اليذ
التهاب الجروح
معالجة الحروق
المذم السكري
المرح
الخيىط الجراحيو

المالحظات

االورام الجلذية
جراحة الثذي
جراحة الغذه الذرليو
الفتك
اصابات الصذر
الفحص السريري
الصابات اليذ
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28
29
30
31
32
: تىليع العميذ

: تىليع االستار

University:Al-Qadesia
College:Medicine
Department:Surgery
Stage:3rd,5th,6th
Lecturer name:Ahmed Miri
Saadoon
Academic Status:Assistant Prof.
Qualification:F.I.B.M.S(Plastic)
Place of work:collage of
medicine

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Course Weekly Outline
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator
Course Objective

ahmedalmrsool@yahoo.com

Discuss the basic principles of reconstructive surgery in wound
healing, burns, skin graft, flaps and cleft lip and palate
maxillofacial trauma . In addition to learning how we taking
history and clinical examination of surgical cases in teaching
hospital.

Course Description
Short Practice(Baily and Love)
Textbook
Grab and Smith for plastic surgery
References
Course Assessment

General Notes

Term Tests Laboratory
As (35%)
As (15%)

Quizzes
As (10%)

Project
----

Final Exam
As (40%)

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Course weekly Outline
week
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Date

Topics Covered
Wound healing
Wound infection
*hypertrophic scar and
keloid
Skin graft
Flaps
Principles of plastic
surgery
Cleft lip and palate
Hand surgery

14
15
16
17
18
19
20
21

Half-year Break
Burns
Electrical burn and
wound excision in burn

Lab. Experiment
Assignments
Wound infection
Management of
burn
Diabetic foot
Ulcer
Suture material
Skin tumors
Breast surgery
Thyroid surgey
Chest trauma
Hand
Hernia
Wound infection
Management of
burn
Diabetic foot
Ulcer
Suture material
Skin tumors
Breast surgery
Thyroid surgery
Chest trauma
Hand

Notes

22
23
24

Hernia
Wound infection
Management of
burn
Diabetic foot
Ulcer
Suture material
Skin tumors
Breast surgery
Thyroid surgery
Hernia
Maxillofacial
trauma

25
26
27
28
29
30
31
32
Instructor Signature:

Dean Signature:

