
 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 أ.د. امل صبري Cardiothoracic anesthesia 2021خريف  05010804

 / ................................................................... الطالب إسم

 التوقيع احملاضر أسم احملاضرة اتريخ احملاضرة

Asthma and COPD: anesthetic Considerations 17/10 
 د/شهيرة المتينى

 

Pulmonauy Hypertension.  

Anesthesia for a mediastinal  mass . 24/10 أ.د/ أمل صبري  

Lung isolation techmiques 31/10 أ.د/ أمل صبرى  

Anesthetic Considerations : Mayasthenia gravis 

Tharacoscopic surgery 

7/11 
 د. رحاب عبد الرؤوف

 

ischemic heart disease and anesthesia 14/11 أ.د/ عاصم عبد الرازق  

Heart Failure and anesthesia 21/11 د/رجب بلتاجى  

. Anesthesia for valvular heart disease 28/11 أ.د/  هشام فؤاد  

Anesthetic considerations for cardiac surgery in 

pediatric 

  د/علياء ربيع  5/12

. Cardiopulmonary bypass 12/12 أ.د/سعيد المدنى  

Post operative Care after cardiac surgery 19/12 د/رجب بلتاجى  

Preoperative assessment& clinical considerations 

for thoracic anesthesia  . 
26/12 

 أ.د.  حسن عثمان
 

Pacemaker & ICD: anesthetic Considerations 2/1 ابراهيمد محمد 0ا  

Anaesthetist and TEE 9/1  ابراهيم مبروكد.  

 الدور السادس بالمبني االكاديمي 2-1ة المحاضرات تعقد يوم االحد من الساع

 مقرر المادة                          رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية

 اشرف عرفات أ.د.                           أ.د. امل صبري                   

 

 

 
 



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 أ.د. هشام فؤاد Lectures for physics 2021 خريف 05010801

 / ................................................................... الطالب إسم

 التوقيع المحاضر أسم المحاضرة تاريخ المحاضرة

1.  Systems and unite of measurements )SI units( 

a. Gas low 

  د.علياء ربيع 16/10

2. Exponential function 23/10 عاطف طارق .د.أ  

3. Pressure – work – energy 30/10 د.علي محمود  

4. Physical properties of matter  6/11 عمادعبدالمنعم. د.أ  

5. Flow of the fluids 13/11 ماهردغيم. د.أ  

6. Heat and temperature  20/11 د.معتز العباسي  

7. Humidity  27/11 د. علي محمود  

8. Electricity and magnetism  E-learning   

9. Electrical equipment  4/12 د. ايمن معالي  

10. Nuclear physics  11/12 القبية نجوى . د.أ  

11. Transducers  18/12 عجمية حسين. د.أ  

12. Echo – Doppler  25/12 .محمد جمعه د  

13. Electromagnetic waves  1/1 فؤاد هشام.د.أ  

  الدور السادس بالمبني االكاديمي 8-7 من كل اسبوع من الساعه السبتالمحاضرات أيام 

 مقرر المادة                           رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية

 اشرف عرفاتأ.د. هشام فؤاد                                        أ.د.        

 

 

 

 



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 أ.د. هشام فؤاد Lectures for clinical measurements 2021خريف  05010801

 / ................................................................... إسمالطالب

 التوقيع لمحاضرم اأس المحاضرة تاريخ المحاضرة

1. CVS monitoring: 
a. ECG  
b. Cardiac felling monitoring 
c. C.O.P monitoring 

19/10 
 محمد جمعه. / د

 

2. CVS monitoring: 
a. ABP monitoring 
b. Derived Cardiac Performance 
c. Rt .Ventricular monitoring 
d. Anticoagulant monitoring 

26/10 
 حديدي محمد. / د.أ

 

 

3. Respiratory  monitoring: 
a. Respiratory volumes 
b. Static lung volumes 
c. Respiratory mechanics 

2/11 
 سعيدعكاشة. / د.أ

 

4. Gas analysis: 
a. Gas chromatography 
b. Gas spectrometry 

  ياسر عثمان. / د 9/11

5. Capnography 16/11 د. علياء ربيع  

6. Blood gas analysis 23/11 د.احمد صالح  

7. CNS monitoring 30/11 الهادى شريف/  .مد.أ  

8. Neuromuscular monitoring 7/12 شفشق وفاء. / د.أ  

9. Anesthesia machine 
a. Medical gas supply 
b. Pressure reducing valve 
c. Flow meter 

14/12 
 د. محمد مدحت

 

10. Anesthesia machine: 
a. Vaporizer  
b. Ventilator 
c. Machine monitoring 
d. Alarming system 

21/12 

 ايمن معالي. د

 

11. A. Breathing circuit 
B. Scavening system 

  د.علياء ربيع 28/12

12. Enviromental safety of patients and Anesthetists in OR E-learning  

 الدور السادس بالمبني االكاديمي 8-7من كل اسبوع من الساعه  الثالثاءالمحاضرات أيام 

 رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية                       مقرر المادة       



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 اشرف عرفاتأ.د. هشام فؤاد                                    أ.د.         

05010801 
خريف 
2021 

Lectures for physics 

 محاضرات الفيزياء والقياسات لطلبة الطب الحرج
 أ.د. هشام فؤاد

 التوقيع المحاضر أسم تاريخالمحاضرة المحاضرة

1. Physical properties of matter   عمادعبدالمنعم. / د.أ  

2. Heat and temperature   معتز العباسي 0د  

3. Humidity   علي محمود 0د  

4. Electricity and magnetism  E-learning  

5. Electrical equipment   ايمن معالي 0د  

6. Transducers   عجمية حسين. / د.أ  

7. Electromagnetic waves   فؤاد هشام. / د.أ  

Lectures for clinical measurements 

 التوقيع المحاضر أسم المحاضرة تاريخ المحاضرة

1. CVS monitoring: 
a. ECG  
b. Cardiac felling monitoring 
c. C.O.P monitoring 

 

 محمد جمعه 0د
 

2. CVS monitoring: 
a .ABP monitoring 
b .Derived Cardiac Performance 

a. Rt .Ventricular monitoring 
b. Anticoagulant monitoring 

 

 محمد الحديدى  0د

 

 

3. Capnography  علياء ربيع  0د  

4. CNS monitoring  الهادى شريف. / م.د.أ  

 االكاديميالدور السادس بالمبني  8-7من كل اسبوع من الساعه  والثالثاءالسبت المحاضرات أيام 

 مقرر المادة                              رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية

 اشرف عرفاتأ.د. هشام فؤاد                                         أ.د. 

 

  



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 

 أ.د. طارق عاطف General lectures and General surgery 2021خريف  05010803

 اسم الطالب :

 المحاضرة                       تاريخ المحاضرة أسم المحاضر  التوقيع

 ,Preoperative assessment: Physical , psychological 18/10 د. رانيا ابو الفتوح 

medical. 

 .Anaesthetic circuit 25/10 أ.د. رمضان عمار 

                       .Deliberate Hypotension  1/11 أ.د. أحمد منصور 

 :Temp. control 8/11 أ.د. وفاء شفشق 

 Hypothermia , Hyperthermia                

  monitoring and diagnostic procedures  15/11 أ.د.عماد عبد المنعم 

                                      Oxygen therapy  22/11 د. رجب بلتاجي 

 types of hypoxia        

  Anesthesia for trauma and emergency surgery 29/11 أ.د/حسام فؤاد 

  Laparoscopic surgery 6/12 د. معتز العباسي 

  Endocrinal surgery 13/12 د.هشام جمال  

  Anesthesia for morbid obese patient 20/12 أ.د/ رجب خطاب 

  Biliary, spleen, A surgery 27/12 أ.د / حسين عجميه 

أ.د/ محمد عبد  

 الهادي

3/1 anesthesia for intestinal obstruction 

  Anesthesia for geriatric 10/1 د. هشام جمال 

يحدد الميعاد  د . تامرغنيم 

 بمعرفةد. تامر غنيم

Anorectal surgery, hernia repair, breast surgery 

 الدور السادس بالمبني االكاديمي 3-2:الساعة من  االثنين

 مقرر المادة                      رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 اشرف عرفاتأ.د.                                  طارق عاطفأ.د. 

 أ.د. دعاء ابو عالية Anaesthesia: Drugs & techniques 2021 خريف 05010802

 حسام سرورد. 

 اسم الطالب :

 المحاضرة                       تاريخ المحاضرة أسم المحاضر  التوقيع

 Pre anaesthetic  pre medicaton -1 16/10 دينا الطحاند. 

 Inhalation anaesthetic  drugs -2 23/10 أ.د. رمضان عمار 

 Intravenous anaesthetic  drugs-3 30/10 أ.د. حسام فؤاد 

4- I.V techniques 

                          Muscle Relaxant 6/11 د. معتز العباسي 

  Air way management- techniques 13/11 أ.د. نجوي القبية 

  Local anaesthetic drugs 20/11 أ.د. طارق سرحان 

  Regional techniques 27/11 د. على محمود 

( blocks of extremities)  

Regional techniques  (blocks of trunk)    

 Spinal &epidural analgesia (techniques) 4/12 أ.د. درية فكري 

 Blood transfusion 11/12 أ.د. حسام الرحماني 

 Electrolyte disorders and fluid therapy 18/12 شريف الهاديأ.د.  

 Acid base balauce 25/12 ا.د. منير عفيفي 

 Cardio-pulmonary resuscitation 1/1 أ.د. أمل صبري 

 الدور السادس بالمبني االكاديمي 3-2:الساعه من السبت 

 والعناية المركزة الجراحيةمقرر المادة                      رئيس قسم التخدير 

 اشرف عرفاتأ.د.                                دعاء ابو عاليةأ.د. 



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 

 مرفت عبد المقصودأ.د. Intensive Care for Anesthesia I 2021خريف  5010810

 الطالب / ................................................................... إسم

Topic 
Date and 

time 
Lecturer التوقيع 

     1.  ICU Design  20/10 د. ايمن خليفة  

2. scoring system in i.c.u 

- Scoring in trauma patient 

- Monitoring in I.C.U -     Respiratory care 

27/10 

 أ.د. حسن عثمان

 

3. Basic concept oxygen therapy 3/11 أ.د. حسام فؤاد  

4. Mechanical ventilation basic concept 10/11 أ.د.أحمد يوسف  

5. Modes of ventilation 17/11 د.علياء ربيع  

6. Weaning. 24/11 أ.د.أحمد يوسف  

7. Sedation, analgesia, MR .care of mechanical ventilated 1/12 أ.د. حسن عثمان  

8. Respiratory failure caucuses management 8/12 
 

 

9. Nutritional support (entral - parental) 15/12  .عاصم عبد الرازقأ.د  

10. Infections and inflammatory disorders 

- Systemic inflammatory syndrome 

- Nosocomial infection 

- shock syndromeأ 

 مصطفي عبد العزيزد.  22/12

 

 

11. Acid - base disorders 29/12 أ.د. حسين عجمية  

12.Electrolyte disorders 5/1 د.هشام جمال  

Practical :include( .hours                           Surgical intensive care unit  

 الدور السادس بالمبني االكاديمي 8-7عة من كل اسبوع من السا االربعاءالمحاضرات أيام 

 قسم التخدير والعناية المركزة الجراحيةمقرر المادة                              رئيس 

 اشرف عرفاتأ.د. مرفت عبد المقصود                                  أ.د. 

 

 



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 

 عماد عبد المنعمأ.د.  Neuro and ophthalmic anaesthesia 2021خريف  05010805

 / ................................................................... إسمالطالب
  المحاضرة تاريخ اسم المحاضر لتوقيع

 & Effect of anaesthesia on cerebral and spinal cord physiology 20/10 أ.د. شريف الهادي 

neurophysiologic monitoring. 

1 

 Cerebral protection and resuscitation. 2 27/10 د. أحمد الشافعي 

  محي الصاويأ.د. 

3/11 

Anaesthesia for supratentorial tumors. 3 

 Anaesthesia for posterior fosea tumors. 4 

 ,Anaesthesia for eye surgery, local versus general anaesthesia 10/11 أ.د. منير عفيفي 

preoperative preparation, monitoring and postoperative care. 

5 

 Sedation during ophthalmic surgery (MAC). 6 17/11 أ.د. منير عفيفي 

 Intraocular pressure, physiology and effect of anaesthesia. 7 24/11 د.محمد عبد الهادي 

 Anaesthetic management of intracranial aneurysm. 8 1/12 أ.د. شريف الهادي 

 Anaesthetic management of head trauma 9 8/12 د.رباب صابر 

 Neuroendocrine procedures. 10 15/12 د. أحمد الشافعي 

 Anaesthesia for penetrating eye injury. 12 22/12 أ.د. وفاء شفشق 

 Systemic effects of eye medications and postoperative eye pain and 29/12 عماد عبد المنعمأ.د.  

complication. 

11 

 Anaesthesia in spinal cord injury. 13 5/1 محي الصاويأ.د. 

Anaesthetic management of diagnostic and therapeutic 

neuroradiological procedures. 

14 

 الدور السادس بالمبني االكاديمي 2-1تعقد المحاضرات يوم االربعاء من كل اسبوع من الساعه  

 مقرر المادة                          رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية       

 اشرف عرفات أ.د.                         عماد عبد المنعم     أ.د.         



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 

 شهيرة المتينيد.  Obstetric and Pediatric Anaesthsia 2021خريف  05010807

 / ................................................................... إسمالطالب

I- Lectures: 

 Topic Lecturer Date and 
time 

 التوقيع

1 Anesthetic effects on the fetus and 

newborn 
 ابراهيم مبروكد.

18/10 
 

2 Analgesia in normal labour 25/10 د.محمد الحديدي  

3 Anaesthesia for caesarean delivery. 1/11 د. ياسر عثمان  

4 Management of parturient with 

cardiovascular discrise 
 ابراهيم مبروكد.

8/11 
 

5 

 

- Physiological changes in pregnancy 

- Anesthetic management of pre-eclamptic 

patient 

 د. احمد الشافعي

15/11 

 

6 Obstetric emergencies and anaesthetic 

management. 
 د. محمد الحديدي

22/11 
 

7 Neonatal resuscitation  29/11 د. محمد الحديدي  

8 Coagulopathy and postpartum 

hemorrhage 
 د. رحاب عبد الرؤوف

6/12 
 

9 Anaesthesia during pregnancy. 13/12 د. ياسر عثمان  

10 Special consideration in pediatric 

anesthesia 
 د. رباب صابر

 

20/12 
 

11 Diaphragmatic hernia and esophageal 

atresia 
 

12 Anaesthesia related physiological and 

pharmacologic differences in paediatrics. 
 د. علياء ربيع

27/12 
 

13 Paediatricanaesthetic techniques. 

 أ.د. أحمد العطار

3/1  

14 Specific paediatric disorders )I(  

14 Specific paediatric disorders )II(  

 



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 الدور السادس بالمبني االكاديمي 2: 1من الساعه  االثنينتعقد المحاضرات يوم 



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

Clinical training & skills ( :0.5 credit hr) 

 Lecturer 
hours Date 

Number of 

cases 

1 Obs .and gynae operating theatre 12-11 أ.د. سلوي شعروايp.m 11/10 10 

2 Obs .and gynae operating theatre 12-11 د. محمد الحديديp.m 18/10 10 

3 Obs .and gynae operating theatre  .12-11 ابراهيم مبروكدp.m 25/10 10 

4 Obs .and gynae operating theatre 12-11 د. ابراهيم مبروكp.m 1/11 10 

5 Obs .and gynae operating theatre 12-11 د. تامرغنيمp.m 8/11 10 

6 Paediatric operating theatre 12-11 د. تامرغنيمp.m 15/11 10 

7 Paediatric Operating theatre 12-11 د. تامرغنيمp.m 22/11 10 

 

II- Scientific Activities:  (0.5 credit hr). 
According to department regulations 

  2.5 hr :.attendance of scientific meetings . 

  2.5 hr :.attendance of thesis' discussion 

  2 hr :.attendance of protocol's discussion 

 مقرر المادة                           رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية

 اشرف عرفات أ.د.                                           شهيرة المتينيد.       

 

 

 

  



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

خريف  05010806
2021 

ENT Anesthesia for Master degree ماهردغيم. د.أ 

 القبية نجوي. د.أ

 / ................................................................... الطالب إسم

Theoretical part: 

1- Lectures: 

  Date  Lecturer Topic التوقيع

 & Anaethesia for ear cochlear implant ماهردغيم. د.أ 18/10 

skull base surgery. 

1 

Anaethesia for nose surgery & FESS. 2 

 Anaethesia for free laryngeal tumor 3 ماهردغيم. د.أ 25/10 

Anaethesia for free vascular flap surgery. 4 

 Anaethesia for deep neck infection. 5 ماهردغيم. د.أ 1/11 

Anaethesia for tracheal stent insertion. 6 

 Anaethesia for direct laryngoscopy & F.B القبية نجوي. د.أ 8/11 

removal & laser. 

7 

Anaethesia for adenotonsillectomy. 8 

 Sleep apnea syndrome 9 القبية نجوي. د.أ 15/11 

 

Clinical training & skills: 

0.5 credit hour. 

14 hours practical. 

One day a week. 



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 Number of cases 

1 Ear surgery 10 

2 Skull base surgery 1 

3 Direct laryngoscopy & laser 10 

4 Nose surgery & FESS 10 

5 Total laryngectomy 5 

6 Free vascnlar flap 1 

7 Adenotonsillectormy 20 

 الدور السادس بالمبني االكاديمي 8 -7ن م االثنين يوم المحاضرات

 الجراحية المركزة التخديروالعناية قسم رئيس    لمادةا مسئول        

 اشرف عرفات أ.د.     ماهردغيم. د.أ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 Orthopedics, plastic, Vascular, and 2021خريف  05010809

outpatient anesthesia 

 عال الزناتيد. 

 / ................................................................... الطالب إسم

 Topic Lecturer 
Date and 

time 
 التوقيع

1 Plastic surgery part II .16/10 هشام جمالد  

2 Plastic surgery part I  .23/10 عال الزناتيد  

3 Vascular surgery part I 
 أ.د. مرفت عبد المقصود

 

30/10 
 

4 Vascular surgery part II 

5 Vascular surgery part III 6/11 أ.د. مرفت عبد المقصود  

6 Vascular surgery part VI 13/11 أ.د. مرفت عبد المقصود  

7 Orthopedic surgery part I 
 د.ياسر الفيل

 

20/11 

 

8 Orthopedic surgery part II  

9 Outpatient anesthesia part I 27/11 أ.د. أمل صبري  

10 Outpatient anesthesia part II 4/12 أ.د. أمل صبري  

11 Outpatient anesthesia part III 11/12 أ.د. أمل صبري  

12 Outpatient anesthesia part VI 18/12 أ.د. أمل صبري  

13 Anesthesia for burnt patients part I 
 جمالد. هشام 

25/12 
 

14 Anesthesia for burnt patients part II 

 الدور السادس بالمبني االكاديمي 2-1من كل اسبوع من الساعه  السبتالمحاضرات أيام 

 رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية                   مقرر المادة        

 اشرف عرفات أ.د.                                         .عال الزناتيد     

 

 

 



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 

III- Clinical training & skills ( :0.5 credit hr) 
 

 Lecturer hours Number of cases 

1 El Miri General Surgery theatre B Attending professor and assistant lecturer 1 10 

2 El Miri General Surgery theatre B Attending professor and assistant lecturer 1 10 

3 El Miri General Surgery theatre B Attending professor and assistant lecturer 1 10 

4 El Miri General Surgery theatre B Attending professor and assistant lecturer 1 10 

5 El Hadra Orthopedics theatre Attending professor and assistant lecturer 1 10 

6 El Hadra Orthopedics theatre Attending professor and assistant lecturer 1 10 

7 Outpatient clinics and theatres Attending professor and assistant lecturer 1 10 

8 Outpatient clinics and theatres Attending professor and assistant lecturer 1 10 

9 Outpatient clinics and theatres Attending professor and assistant lecturer 1 10 

10 Outpatient clinics and theatres Attending professor and assistant lecturer 1 10 

11 El Miri General Surgery theatre C Attending professor and assistant lecturer 1 10 

12 El Miri General Surgery theatre C Attending professor and assistant lecturer 1 10 

13 Burn unit and theatres Attending professor and assistant lecturer 1 10 

14 Burn unit and theatres Attending professor and assistant lecturer 1 10 

 

 

IV- Scientific Activities:  (0.5 credit hr). 
According to department regulations 

  5 hr :.attendance of scientific meetings . 

  5 hr :.attendance of thesis' discussion 

  4hr :.attendance of protocol's discussion 

 رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية                مقرر المادة      

 اشرف عرفات أ.د.                                     .عال الزناتيد               

 

 



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 

 

 م.د.هشام انورأ. integrated 2021خريف  05010812

 / ................................................................... إسمالطالب

Topic Date Lecturer التوقيع 

1. Cardiac patients undergoing non - cardiac operations. 
19/10 

 أ.د.شريف عمر 
 

2. Gastrointestinal and liver disorders and anesthesia. 26/10 أ.د. هشام فؤاد  

3. Anemia, bleeding disorders and transfusion therapy. 2/11 د. محمد الحديدي  

4. Infection, Sepsis and Malignancy. 9/11 أ.د. عاصم عبد الرازق  

5. Immunologic diseases and anesthesia. 16/11 أ.د. نجوي القبية  

6. Muscular, connective tissue disease and malignant 

hyperthermia. 

  رباب صابرد.  23/11

7. Psychological problems and anesthesia. 30/11 أ.د. درية فكري  

8. Nutritional disorders morbid obesity and 

anaesthesia . 

  أ.د. رجب خطاب 7/12

9. Anaesthesia and preoperative management of acute 

and chronic renal failure. 

  أ.د. رمضان عمار 14/12

10. Endocrinal disorders and anaesthesia. 21/12 أ.د. وفاء شفشق  

 

 الدور السادس بالمبني االكاديمي 2-1من كل اسبوع من الساعه  الثالثاء المحاضرات أيام

 مقرر المادة                           رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية

 اشرف عرفاتأ.د.                                    انورأ.م.د. هشام 

 



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 

 

 رباب صابرأ.د.  Hepatorenal 2021خريف  05010809

 د. هبه محارم

 / ................................................................... الطالب إسم

I- Lectures: 

 Topic Lecturer Date and time التوقيع 

1 Physiology of renal system د. حسام الرحماني 
17/10 

 

2 Pharmacology and renal affection د.اسالم البردان 
24/10 

 

3 
Anesthetic management of reduced 

renal function (include A-V shunt) 
 د .احمدشهاب

31/10 
 

4 
Normal liver: cellular component, 

functions& blood supply 
 حسن عثمانأ.د. 

7/11 
 

5 
Trans- urethral resection of the 

prostate )TURP( 
 درية فكريأ.د. 

14/11 
 

6 Pheochromocytoma  .21/11 رباب صابرأ.د  

7 Preoperative oligoureia and anuria أ.د. رجب خطاب 
28/11 

 

8 
Anesthetic management of renal 

transplantation. 
 كريم عتيبة د.

5/12 
 

9 
Physiology & complications of end 

stage liver disease 
 أ.د. وفاء شفشق

12/12 
 

10 
Anaesthetic consideration during liver 

resection and transplantation  
 أحمد رجبد. 

19/12 
 

 بقسم التخدير 3-2من كل اسبوع من الساعه  االحدالمحاضرات أيام 

 مقرر المادة                         رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية  

 اشرف عرفات أ.د.                                    رباب صابرأ.د. 



 جامعة اإلسكندرية                                                                     

 كلية الطب                  

    المركزة الجراحيةقسم التخدير و العناية 
 

 

 

 

 أ.د. سلوي شعراوي Intensive Care for Anesthesia II 2021خريف 05010813

 ...................................................................إسم الطالب / 

Topic date Lecturer التوقيع 

1. Critical care cardiology Arrhythmia and its management. 17/10 

 أ.د. سعيد المدني

 

2. Critical care cardiology yocardialischaemia infarction 

postoperative care of cardiac patient. 

 

3. Critical care of neurosurgical patient. 24/10  .ياسر عثمانأ.د  

4. Critical care of burned patient. 31/10 د. دينا الطحان  

5. Critical care of obstetric emergencies-pre-eclampsia - 

eclampsia - HELLP. 

  أ.د.سلوي شعراوي 7/11

6. Critical care of obstetric emergencies Acid aspiration .

Amniotic fluid embolism. 

  أ.د. سلوي شعرواي 14/11

7. Gastro intestinal disorders in intensive care. 21/11  .ايمن خليفةد  

8. Haematologic disorders in intensive care - sickle cell 

Anemia - transfuction - DIC. 

  عاطفأ.د. طارق  28/11

9. Endocrinal disorder - disabetic ketoacidosis – thyroid 

adrenocortical 

  أ.د. وفاء شفشق 5/12

10. Brain death. 12/12 أ.د. أحمد يوسف  

11. C.V.P and vascular access. 19/12 .رحاب عبد الرؤوف أد  

12. Multiple organ dysfunction Renal failure - dialysis – 

hepatic failure…..et 

  رجب خطابأ.د.  26/12

- Practical Part Include. 

- Neurosurgical ICU.    - Burn ICU. 
- Obstetric and gynecology ICU.   - Cardiac ICU. 

 بقسم التخدير 8-7من كل اسبوع من الساعه  االحد المحاضرات أيام 

 والعناية المركزة الجراحية مقرر المادة                        رئيس قسم التخدير    
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 اشرف عرفات أ.د.                             سلوي شعراويأ.د.  

 

 

11 05010807 Maxillofacial & ENT 
Anaesthesia for Master 

2 

Anaesthesia for maxillofacial surgery for master 1 credit hr 

lectures Clinical training &skills Scientific activities 

0.4 credit hr 6 
lectures 

0.5 credit hr 0.1 credit hr 

 I- Lectures: 

 lecturer المحاضرة التاريخ 

1 22/11 Craniofacial abnormalities 

External maxillary distraction 

Disabeled children 

 د.عال زناتي

2 29/11 Maxillo-facial surgery, general consideration أ.د.أحمد رجب 

3 6/12 Maxilla-facial trauma 

Airway management 

 أ.د.وفاء شفشق

4 13/12 Neoplasm, radical neck dissection 

Infection, Orthognathic surgery 

 . هشام جمالد

5 20/12 Special airway techniques: Blind nasal, 
Submental intubation, Extubation 

 أ.د.وفاء شفشق

6 27/12 Fiberoptic intubation أ.د.حسام فؤاد 

 2الدور السادس المبنى األكاديمي قاعة  9-8المحاضرات بمشيئة هللا يوم االثنين 

II-Clinical training & skills 

  Number of cases 

1 Tempromandibular joint surgery 10 

2 Correction of congenital defects 10 

3 Cranio-facial abnormalities 2 

4 Benign  cyst and tumors 10 

5 Malignant tumors , flap reconstruction 10 

6 Trauma 10 
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7 Maxillofacial ICU 10 

8 Pediatric dental procedures 10 

III-Scientific Activities 

       According to department regulations 

 

 

 


