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 الااانم
 لشهر.اوالحضور يوميا ابتداءا من السبت وحتى الخميس من كل اسبوع على مدار اسابيع  4 نالراوند مكون م

  ند ويمثل ي الراوفويتم تدريسه من خالل الحضور الفعلي  القسم االكلينيكييقسم المنهج التدريسي الى قسمين

رفع  ويتم تدريسه عن طريق والقسم االكاديمي المتعلق بالجزء العملي% من المقرر الدراسي 40

همه المحاضرات على جروب الراوند وفتح باب النقاش عن طريق الجروب في كل ما يشكل على الطلبة ف

 .% من المقرر الدراسي60ويمثل

 

  األبحاثض دقائق  لعر 10 إلراوند ..  نهاية كل فيحيث يكون  11من الساعة  ينتهيو  9يبدأ من الساعة 

  مجموعات( 10لكل مجموعة بحثية فى نفس اليوم )

  مدة لتيفاء( العام )اس آخر فيحضور االمتحان يعاد له  أومن يتخلف عن امتحانات الراوند سواء فى الحضور

 االمتحان إعادةحيث يستوفى الغياب و  أسبوعين

 لبحث المقدم درجة من خالل امتحان العملي في اخر الراوند وعشر درجات ل 30وند كالتالي توزع درجات الرا

 درجة. 40من الطلبة ودرجة االلتزام في الحضور باجمالي 

  

Teaching and learning schedule of ENT DEPARTMENT 
 

 

  

 

 4 TH 

WEEK 

3 RD 

WEEK 

2 ND 

WEEK 

1 ST 

WEEK 

 

 L1A P1A R1A O1A SATURDAY د ااألم انيع

 ح م اامعد ا

 

L1B P1B R1B O1B SUNDAY 

 L2A P2A R2A O2A MONDAY هيثي الراارجتد 

 ابااهيي ع امد 

 

L2B P2B R2B O2B TUESDAY 

 د اعم ال  اتا

 الكنمياح م د 

 

Revision 

L3A 

 

P3A R3A O3A WDNESDAY 

 L3B مم م الم بد 

 

P3B R3B O3B THURSDAY 
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  )GROUP A & GROUP B (الااانمات ةتوز ع

CLINICAL ROUNDS 
OTOLOGY  (O) 3 

RHINOLOGY (R) 3 

PHARYNX (P)  3 

3 LARYNX (L)  

 1 Revision 

  

1. Teaching and Learning Schedule of Otology)O) 

 

 

 Clinical Rounds  Introduction summary Lectures notes 

 

O1 Anatomy spots 

Ear examination 

& investigatons 

Anatomy review 

O2 Clinical spots Tympanostomy  & ventilation tube insertion 

O3 Clinical spots CSOM  surgery 

 

 

 

 

2. Teaching and Learning Schedule of Rhinology (R) 

 Clinical Rounds 

 

Introduction summary Lectures notes 

R1 Anatomy spots 

nose examination 

& investigatons 

Anatomy review 

R2 Clinical spots FB extraction, Nasal bone fracture 

R3 Clinical spots Caldwelluc operation, Endoscopic sinus surgery 
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3. Teaching and Learning Schedule of Pharyngology (P) 

 

 Clinical Rounds 

 

Introduction summary Lectures notes  

P1 Anatomy spots 

pharynx examination 

& investigatons 

Anatomy review 

P2 Clinical spots Adenoidectomy 

P3 Clinical spots Tonsillectomy 

 

4. Teaching and Learning Schedule of Laryngology (L) 

 

 Clinical Rounds 

 

Introduction summary Lectures notes  

L1 Anatomy spots 

larynx examination & 

investigatons 

Anatomy review 

L2 Clinical spots DL & Oesophagoscopy 

L3 Clinical spots Instruments 
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Online corriculum: 
 

1.Teaching and Learning Schedule of Otology)O) 

 

 

 Clinical Rounds  Introduction 

summary Lectures 

notes 

 

   

O1 Anatomy of the ear Physiology of the ear 

O2 Differential Diagnosis 

of Painful Ear. 

Otitis Externa. 

ASOM. 

Malignant Tumors. 

 

O3 Differential Diagnosis 

of Discharging 

Ear. 

 

CSOM and its two 

types. 

 

O4 Differential Diagnosis 

of Complicated 

Ear. 

 

Complications of 

CSOM. 

 

O5 Differential Diagnosis 

of Deaf Ear (1): 

Wax 

Otomycosis. 
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Causes of CHL with 

perforated drum. 

Causes of CHL with 

Intact Drum. 

OME and ET diseases. 

Otosclerosis 

Ossicular Interruption 

O6 Differential Diagnosis 

of Deaf Ear (2): 

Benign Tumors. 

Causes of SNHL 

 

Osteoma , Glomus. 

Presbyacusis and 

Labyrinthitis. 

Acoustic Tumors. 

 

O7 Ear Trauma. Trauma to Auricle. 

FB Ear.  

TM Perforation. 

Fracture Temporal 

Bone.CSF Otorrhea. 

 

O8 Facial palsy Facial palsy 

O9 Differential Diagnosis 

of Vertigo. 

Meniere’s Disease. 

BPPV. 

Vestibular Neuritis. 

 

R Examination & 

investigations of 

otology 

Applied clinical 

practice- revisions 

 

2. Teaching and Learning Schedule of esophagus 

 

 Clinical Rounds 

 

Introduction 

summary Lectures 

notes 

O1 DD of Lower 

Dysphagia. 

GERD. 

Esophageal Stricture. 

Achalasia. 

Esophageal Tumors. 
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3. Teaching and Learning Schedule of Rhinology 

 Clinical Rounds 

 

Introduction summary 

Lectures notes 

R1 Symptomatology. 

Clinical Examination. 

Investigations of nose 

 

Surgical Anatomy. 

Applied Physiology. 

Rhinitis 

DS, hematoma and abscess 

 

R2  

 

DD of Nasal Obstruction 

(1): 

1. Diffuse causes: 

2. Septal causes: 

3. Causes from the roof: 

 

Antrochoanal polyp and 

Sinonasal Polyposis. 

Sinonasal Tumors 

PCA. 

Nasopharyngeal Tumors 

Encephalocele, glioma, 

olfactory neuroblastoma 

 

R3 DD of Nasal Obstruction 

(2): 

4. Lateral wall causes: 

5. Causes at choana: 

 

FB nose. 

Fracture facial bones. 

Rhinoplasty. 

 

R4 DD of Headache Sinusitis: Causes, Pathology 

,Types. Diagnosis and 

Treatment. 

R5 DD of Headache (2) 

Nasal Trauma. 

Sinusitis: Complications. 

R6 DD of Nasal Discharge Allergic Rhinitis. 
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Epistaxis. 

CS Rhinorrhea. 

 

 

 

 

 

 

4. Teaching and Learning Schedule of Pharyngology (P) 

 

 Clinical Rounds 

 

Introduction 

summary Lectures 

notes  

P1 Symptomatology. 

Clinical Examination. 

Investigations. 

 

Surgical Anatomy. 

Applied Physiology. 

 

P2 Differential Diagnosis 

of Sore Throat. 

Pharyngitis. 

Tonsillitis. 

Pharyngeal 

Suppurations 

 

P3 DD of Upper 

Dysphagia 

FB Pharynx & 

Corrosives. 

Pharyngeal Pouch. 

Globus Pharyngeus. 

Pharyngeal Tumors. 

 

P4 Differential Diagnosis 

of Oral Ulcers. 

Velopharyngeal 

Insufficiency. 

Sleep Disturbances. 

Oral Ulcers. 

VPI and cleft lip & 

palate. 

Snoring and OSAS. 
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5. Teaching and Learning Schedule of Laryngology (L) 

 

 Clinical Rounds 

 

Introduction 

summary Lectures 

notes  

L1 Symptomatology. 

Clinical Examination. 

Investigations. 

 

Surgical Anatomy. 

Applied Physiology. 

L2 DD of Stridor  Laryngomalacia & 

Congenital 

Stenosis. 

FB Larynx and 

Bronchus. 

Laryngeal Trauma. 

Acute Laryngitis. 

 

L3 DD of Hoarseness of 

Voice (1). 

 

Adult and Juvenile 

Papillomatosis. 

Laryngeal Paralysis. 

Tracheotomy. 

Congenital Web. 

Chronic Laryngitis. 

Vocal fold nodules, 

polyp & cyst 

Reineke edema. 

 



     

 

 

 

 

 

 

ا للز ية  لةع الزعلةيي الطبةع االبمة  العل ةع اتممةة ال كز ةف  ا ةا كلا ل الكلية: رؤية رتقةا  عةاال لةع ااأن تكون كلية الطب جامعةة كرااليةيم ماكة ل

 بالخممات الصمية ممليلا اإقلي يلا.

لقلةا ارات الزقنيةة اال عاليةة اال اةا تلز م كلية الطب جامعة كرا الييم بإعماد كوادر طبيةة مز ية م مل ةة با اةع العل يةة :ةرسالة الكلي

ة بمةا  العل يةلل عا يا القومية ا كاد  ية ال اجعية لقطاع العلوم الطبية  اقةادرم علةت تيةخيع اعةألم ا مةااخ ال خزلرةة اإجةاا  ا 

 الزطبيقية  اتقم ي ال يورم العل ية االطبية الزع تساي لع تن ية البيئة اتممة ال كز ف ال ملع.
 Email:                                                                                             شارع الجيش، كفر الشيخ، جمهورية مصر العربية    العنوان:

                                                      Dr  S Elzayat,MD 2020/2021 

 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Medicine 

ENT DEPARTMENT 
 

L4 DD of Hoarseness of 

Voice (2). 

 

Leukoplakia. 

Cancer Larynx. 

 

 

 

 

 

 

6. Teaching and Learning Schedule of Neck (N) 

 

 Clinical Rounds 

 

Introduction 

summary Lectures 

notes  

N1 

 

 

 

Symptomatology. 

Clinical Examination. 

Investigations. 

 

 

Surgical Anatomy. 

Applied Physiology. 

Neck Trauma 

Diagnosis and 

Management 
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