جمهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية  :الطب
القســم  :الجراحه
المرحلة  :الرابعه /السادسه
اسم المحاضر الثالثي  :د.عادل موسى
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية الطب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
البريد االلكتروني

د.عادل موسى احمد الركابي
adelalrekabi@yahoo.com

اسم المادة

الجراحة

مقرر الفصل

سنوي
ان يتعرف الطالب على االمراض وخصوصا ذات الطابع التي يتطلب
تداخال جراحيا وطرق التشخيص والعالج

االسم

اىداف المادة
التفاصيل االساسية لممادة

امراض الغدة الكضريةو الغدة جنب الغدة الدرقيةوامراض الطحال والتياب

المراره ،حصاة المراره ،القنوات الصفراويو ،الجراحو المنظاريو
Short practice of surgery, shaurtz surgery
الكتب المنيجية

Current surgery
Sabiston surgery

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

%10

المختبر
%15

االمتحانات
اليومية
%5

المشروع
-

االمتحان النيائي
%60

جمهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية  :الطب
القســم  :الجراحه
المرحلة  :الرابعه /السادسه
اسم المحاضر الثالثي  :د.عادل موسى
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية الطب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة

1

october 3

2

10october

3

17 october

4

24 october

5
6

1 december
8 december

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15 december

وثزج عه تششيح انغذج جىة انغذج
انذسقيح
وسائم تشخيص امشاض انغذج جىة
انذسقيح ومعانجتها
وثزج عه تششيح وامشاض انغذج
انكضشيح
طشق اجشاء عمهياخ انغذج انكضشيح
ومشض انفيىكشومىسايتىمح
وويشوتالستىمح
وثزج عه تششيح ووظائف انطحال
اصاتاخ انطحال تانشذج انخاسجيح
وطشق انمعانجح
عمايح سفع انطحال ومضاعفاتها

17
18

-17شثاط
 24شثاط

19

 2اراس

20
21

9اراس
 16اراس

22

 15اراس

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

23

عطهح وصف انسىح
وثزج عه تششيح انمشاسج
تشخيص امشاض انمشاسج مع
انتهاب انمشاسج واالعشاض
انسشيشيح
انتذاخم انجشاحي وانمىظاسي
النتهاب وحصاج انمشاسج
انيشقان وانيشقان االوسذادي
سشطان انقىاج انصفشاء وساس غذج
انثىكشتاس
انجشاحح انمىظاسيح وفىائذها
ومضاسها

المادة العلمية

المالحظات

: تىقيع انعميذ
Republic of Iraq

24
25
26
27
28
29
30
31
32
: تىقيع االستار

University:Qadissia
College:Medicine
Department:Surgery
Stage:4th
Lecturer name:Adel Mosa
Academic Status:assist. prof
Qualification:fellowship
Place of work:college of
mwdicine

The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Flow up of implementation celli pass play
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator
Course Objective

Adel Mosa Ahmed Al-Rekabi
adelalrekabi@yahoo.com
Surgery-general surgery
seasonal
To identify the surgical diseases and how to treat and the
complications

Course Description

Diseases of parathyroid, adrenal glands and spleen and gall
bladder diseases and laparoscopic surgery
Short practice of surgery,shawarts surgery

Textbook
Course Assessment

Term Tests Laboratory
15%
10%

Quizzes
5%

Project
----

General Notes

Type here general notes regarding the course

Final Exam
60%

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

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Course weekly Outline
week

Date

Topics Covered
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Half-year Break
17
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Lab. Experiment
Assignments

Notes

25
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30
31
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Instructor Signature:

Dean Signature:

