جمهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية  :الطب
القســم :الجراحة
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :علي حمدان فهد
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :بورد جراحة بولية
مكان العمل :كلية الطب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
البريد االلكتروني

عمي حمدان فهد
Ali71hf@yahoo.com

اسم المادة

الجراحة البولية

مقرر الفصل

د .فالح الخفاجي

اهداف المادة

تدريس مباديءالجراحة البولية من االمراض واعراضها وطرق عالجها

التفاصيل االساسية لممادة

الجراحة البولية فرع مهم من فروع الجراحة له عالقة هامة بحياة االنسان

االسم

وصحته
Baily and Loves short practice of surgery
الكتب المنهجية

Smith text book of urology
المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

الفصل الدراسي

المختبر

8%

20%

االمتحانات
اليومية
2%

المشروع

االمتحان النهائي

-

40%

سيتم خالل هذا الكورس التطرق الى تقاصيل الجهاز البولي تشريحيا وجنينيا ودراسة االمراض

معمومات اضافية

المتعمقة بالعضاء المختمقة وطرق عالجها

جمهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :الطب
القســم :الجراحة
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :علي حمدان
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :بورد جراحة بولية
مكان العمل :كلية الطب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة
االسبوع
1
2
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
توقَع االستاذ :

التاريخ

المادة النظرية

2015/9/29
2016/10/6
2015/10/13
2015/10/20
2015/10/27
2015/11/3
2015/11/10
2015/11/17
2015/11/24
2015/12/1

هقدهة
هقدهة
التحالَل
االعراض
التهاتات الوجارً الثولَة
التهاتات الوجارً الثولَة
تدرى الوجارً الثولَة
سرطاى الوجرى الثولٌ
السرطاى الووضعٌ
عالج سرطاى الوثاًة

2016/2/16
2016/2/23
2016/3/1
2016/3/8
2016/3/15
2016/3/22
2016/3/29

توقَع العوَد :

عطلة ًصف السٌة
االهراض الوٌطقَة
اهراض الخصي
االم الخصي
اهراض االحلَل
تضََق االحلَل
ًواظَرالوجارً الثولَة
قصاطر الحالة

المادة العلمية

هقدهة
التارٍخ الورضٌ
التارٍخ الورضٌ
القحص العام
فحص الثطي
فحص الكلي
فحص الفتق
فحص الصفي
فحص الصدر
فحص االعصاب

تقدٍن حالة هرضَة
تقدٍن حالة هرضَة
تقدٍن حالة هرضَة
ًتائح التحالَل
فحوصات االشعة
فحص الوقعد
صالة العولَات

المالحظات
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Academic Status:
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Flow up of implementation celli pass play
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator

Ali Hamdan Fahad
Ali71hf@yahoo.com
Urology
Dr. Falah Alkhafajy

Course Objective

The course aim to give the basic information about urological
diseases.

Course Description

Urology is part of general surgery dealing with diseases of the
kidneys, ureter, bladder, prostate and genitalia.

Textbook

Baily and Love’s short practice of surgery
Cambell- Walles urology

Course Assessment

General Notes

Term Tests Laboratory
8%
20%

Quizzes
2%

Project
----

Final Exam
40%

The course deals with systematic description of anatomy
embryology and diseases of genitourinary tract

University:alqadissiyah
College:medicine
Department:urology
Stage:4th
Lecturer name: Ali Hamdan
Academic Status:Ass. prof
Qualification: FICMS
Place of work: medical colleg

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Course weekly Outline
week

Date

Topics Covered

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2015/9/29
2016/10/6
2015/10/13
2015/10/20
2015/10/27
2015/11/3
2015/11/10
2015/11/17
2015/11/24
2015/12/1

introduction
introduction
investigations
symptomatology
UTI
UTI
Specific UTI
Urothelial tumor
CIS
Treatment of bladder CA

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2016/2/16
2016/2/23
2016/3/1
2016/3/8
2016/3/15
2016/3/22
2016/3/29

Regional pathology
Disorder of testicls
Painful scrotum
Disorder of urethra
Urethral stricture
endoUrology
instrument

Lab. Experiment
Assignments
introduction
History taking
History taking
General exam
Abdominal exam
Renal exam
Hernia exam
Scrotal exam
Chest exam
Neurologic exam

Half-year Break

Instructor Signature:

Case presentation
Case presentation
Case presentation
Lab findings
Imaging study
DRE
Theatre

Dean Signature:

Notes

