
College of medicine 

Department of surgery 

Fifth year  lectures – ophthalmology 

 2017 -2018  

No. Topics التدريسي 

1 introduction حامد منذر.د  

2 Optics ساجد االسدي.د  

3 Optics ساجد االسدي.د  

4 The Eyelids احمد محمد السماك.د  

5 The Eyelids احمد محمد السماك.د  

6 The conjunctiva صالح زهيراالسدي.د  

7 The conjunctiva صالح زهير االسدي.د  

8 TheLacrimal system ساجد االسدي.د  

9 The lacrmal system ساجد االسدي.د  

10 TheCornea حامد منذر.د  

11 TheCornea حامد منذر.د  

12 The lens االسدي حصال. د  

13 The lens االسدي حصال. د  

14 Glaucomas االسدي دساج. د  

15 Glaucomas االسدي  دساج. د  

16 TheUveal tissue فريد عبد المحسن ورد .د  

17 TheUveal tissue فريد عبد المحسن ورد .د  

18 The retina فريد عبد المحسن ورد .د  

19 Theretina فريد عبد المحسن ورد .د  

20 Ocular motility محمد السماك احمد.د  

21 Squint احمد محمد السماك.د  

22 Squint احمد محمد السماك.د  

23 TheOrbit احمد محمد السماك.د  

24 The orbit احمد محمد السماك.د  

25 Neurophthalmology حامد منذر.د 

26 Neurophthalmology حامد منذر.د 

27 Ocular injuries حامد منذر.د  

28 Red eye االسدي صالح.د  

29 Laser in ophthalmology صالح االسدي.د  

30 Preventive ophthalmology فريد عبد المحسن ورد .د  
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College of medicine 

Department of surgery 

Fifth year  lectures – ophthalmology 

 2016-2017  

No. Topics التدريسي 

1 introduction حامد منذر.د  

2 Optics ساجد االسدي.د  

3 Optics ساجد االسدي.د  

4 The Eyelids احمد محمد السماك.د  

5 The Eyelids احمد محمد السماك.د  

6 The conjunctiva صالح زهيراالسدي.د  

7 The conjunctiva صالح زهير االسدي.د  

8 TheLacrimal system ساجد االسدي.د  

9 The lacrmal system ساجد االسدي.د  

10 TheCornea حامد منذر.د  

11 TheCornea حامد منذر.د  

12 The lens االسدي حصال. د  

13 The lens االسدي حصال. د  

14 Glaucomas االسدي دساج. د  

15 Glaucomas االسدي  دساج. د  

16 TheUveal tissue ساجد االسدي.د  

17 TheUveal tissue ساجد االسدي.د  

18 The retina حامد منذر.د  

19 Theretina حامد منذر. د  

20 Ocular motility احمد محمد السماك.د  

21 Squint احمد محمد السماك.د  

22 Squint احمد محمد السماك.د  

23 TheOrbit احمد محمد السماك.د  

24 The orbit احمد محمد السماك.د  

25 Neurophthalmology صالح االسدي.د  

26 Neurophthalmology صالح االسدي.د  

27 Ocular injuries حامد منذر.د  

28 Red eye صالح االسدي.د  

29 Laser in ophthalmology االسدي صالح.د  

30 Preventive ophthalmology حامد منذر.د  
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