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 لطي عضشلت لط عة 
 حتى الثانية والنصفظهرا  والنصف  من الواحدة أسبوعمن كل  لاح، :

 حتى الثانية والنصفظهرا  والنصف  من الواحدة أسبوعمن كل  لارب ع  :

 تم شرح القرر يومى االحد واالربعاءتقسيم الدفعة الى مجموعتين وي

 )ة عضشلت(OTOLOGY (O)ة عضشلت 

 اد محمد رشاد غنيم       اد سعد الزيات         د محمد عبد البديع

 )RHINOLOGY (R) (online ة عضشلت 

 د احمد السبكى        ااد احمد رجب      اد سعد الزيات    

 )PHARYNGOLOGY (P)(onlineة عضشلت 

 اد حسام الشريف احمد حسن النجار الزيات    اد اد سعد 

 )online (&LARYNX & HN())ة عضشلت 

 د احمد حسن النجار   اد محمود عبد العزيز

 ()ة عضشلت(OESOPHAGUS  (O)  & ة عضشلت 

 اد سعد الزيات

 

 

 

 توز  عت ع كعاتي 

=============== OTOLOGY  (O)  24 محاضرات 

RHINOLOGY (R)========== 16==== محاضرات 

PHARYNX (P) ========== 12======  محاضرات 

LARYNX (L) ================= 7   محاضرات 

HEAD AND NECK ( H and N ) ==== 1   محاضرات 

OESOPHAGUS  4===============       محاضرا 

 

1. Teaching and Learning Schedule of Otology)O) 

 Clinical points Didactic Lectures 

names 

 

O1,2 Symptomatology. 

Clinical Examination. 

Investigations in 

otology. 

Surgical Anatomy. 

Applied Physiology. 

Introductions to 

otology investigations 



     

 

 

 

 

 

 

ل طلفييةل عةي لطف لةيو لطبثةي علطث ةخ لط ليةي عع،ةة  لطيافية   ع ةش كتع ع رؤية الكلية: رتقةع   ةعات عةي لاأن تكون كلية  لطبةج معة ة  كلشلط ةيك ةشكةلت

 بعطخ،ةعت لطص ي  ة ليتع عإقليييتع.

عقتةع عرلت لطفقنية  ية  علطي شعية  علطي ةعتلفلم كلي  لطبج معة   كلش لط ةيك بعدة،لك كةولكر ةثية  ةفييةلة ةلية  بععلة  لط لي :ةرسالة الكلي

  ب ةع  لط لييةطلي ع يش لطقوةي  لعكعك يي  لطيشم ي  طقبةع  لط لةوم لطبثية   عقةعكرة دلةي ت ةخي  عدةاض لعةةشلف لطيخفللة  عإمةشل  لع

 لطفبثيقي   عتق، و لطي ورة لط ليي  علطبثي  لطفي تس و عي تنيي  لطثيئ  عع،ة  لطيافي  لطي لي.
 Email:                                                                                             شارع الجيش، كفر الشيخ، جمهورية مصر العربية    العنوان:

                                                              Dr S Elzayat,MD 2020/2021 

 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Medicine 

ENT DEPARTMENT 
 

  

O3,4 Differential Diagnosis 

of Painful Ear. 

Otitis Externa. 

ASOM. 

Malignant Tumors. 

 

O5,6 Differential Diagnosis 

of Discharging 

Ear. 

 

CSOM and its two 

types. 

 

O7,8,9,10 Differential Diagnosis 

of Complicated 

Ear. 

 

 

Complications of 

CSOM. 

 

O11,12 Differential Diagnosis 

of Deaf Ear (1): 

Causes of CHL with 

perforated drum. 

Causes of CHL with 

Intact Drum. 

Wax 

Otomycosis. 

OME and ET diseases. 

Otosclerosis 

Ossicular Interruption 

O13,14,15 Differential Diagnosis 

of Deaf Ear (2): 

Benign Tumors. 

Causes of SNHL 

 

Osteoma , Glomus. 

Presbyacusis and 

Labyrinthitis. 

Acoustic Tumors. 

 

O16,17 Ear Trauma. Trauma to Auricle. 

FB Ear. Otitic 

Barotrauma. 

TM Perforation. 

Fracture Temporal 

Bone. 

CSF Otorrhea. 

 

O18,20,21 Facial palsy Facial palsy 

O22,23,24 Differential Diagnosis 

of Vertigo. 

Meniere’s Disease. 

BPPV. 
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Vestibular Neuritis. 

 

 

 

 

 

2. Teaching and Learning Schedule of esophagus 

 

 

 Clinical Rounds 

 
Didactic Lectures 

O1,2,3,4 DD of Lower 

Dysphagia. 

GERD. 

Esophageal Stricture. 

Achalasia. 

Esophageal Tumors. 

 

 

3. Teaching and Learning Schedule of Rhinology 

 

 

 Clinical points  Didactic Lectures 
R1 Symptomatology. 

Clinical Examination. 

Investigations. 

 

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 FB nose. 
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(2): 

4. Lateral wall causes: 

5. Causes at choana: 

 

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. 

Epistaxis. 

CS Rhinorrhea. 

 

 

 

 

 

4. Teaching and Learning Schedule of Pharyngology (P) 

 

 Clinical points  Didactic Lectures 

 

P1,2,3 Symptomatology. 

Clinical Examination. 

Investigations. 

 

Surgical Anatomy. 

Applied Physiology. 

 

P4,5,6 Differential Diagnosis 

of Sore Throat. 

Pharyngitis. 

Tonsillitis. 

Pharyngeal 

Suppurations 

 

P7,8,9 DD of Upper 

Dysphagia 

FB Pharynx & 

Corrosives. 

Pharyngeal Pouch. 
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Globus Pharyngeus. 

Pharyngeal Tumors. 

 

P10,11,12 Differential Diagnosis 

of Oral Ulcers. 

Velopharyngeal 

Insufficiency. 

Sleep Disturbances. 

Oral Ulcers. 

VPI and cleft lip & 

palate. 

Snoring and OSAS. 

 

 

5. Teaching and Learning Schedule of Laryngology (L) 
 

 Clinical points  Didactic Lectures 

 

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. 
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L4 DD of Hoarseness of 

Voice (2). 

 

Leukoplakia. 

Cancer Larynx. 

 

 

6. Teaching and Learning Schedule of Neck (N) 

 

 Clinical points  Didactic Lectures 

 

N 

 

 

 

 

Symptomatology. 

Clinical Examination. 

Investigations. 

 

 

Surgical Anatomy. 

Applied Physiology. 

Neck and laryngeal 

Trauma 
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