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Anterior Abdominal Wall  

Muscles And Associated Structures 

Posterior Abdominal Wall 

Muscles And Associated Structures 

Inguinal Canal  

Inguinal Hernia 

Spermatic Cord 
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2  Peritoneum                                   

Arrangement Of Abdominal Viscera 

Gastrointestinal Tract         

Esophagus 

 أ 4

3  Stomach 

 Small Intestine                                        
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blood vessels , nerves , lymphatics  and associated 

structures 

4  
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6  Spleen 
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4  
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kidney 

 suprarenal gland                   
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10  Pelvic Viscera In Male  

 
4  
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16  Neuroanatomy:                   

introduction 

Nervous tissue , CNS,PNS, 

ANS 

Neuroglioal cells - terms 

related 

4  

17  Skull , Osteology                           

Views Of The Skull 
4  

18  Meninges                                      

- Dural Folds 

Cranial Venous Sinuses  

Scalp ,  - Muscles, Vessels, 

Nerves And Associated 

Structures 

4  

19  Divisions Of Brain                     
Cerebral Hemispheres                                                                       

 -External And Internal 

Structures                                                      

4  

20  Basal Ganglia 

Ventricles Of The Brain                 
4  
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21   Brainstem                                    

Midbrain                                      

Diencephalons          

4  

22  Pons   

Cerebellum 
4  

23    Blood Supply Of The Brain                

Cerebrospinal Fluid                                                                
Cranial Nerves                                                                                                                                                                     

4  

24     Spinal Cord                                    

External And Internal 

Features      Tractology Of  

The Spinal Cord   

Pyramidal And 

Extrapyramidal System                                               

4  

25       The Orbit 4  

26      Head & Neck 

Neck                                                                                           

- Surface Anatomy 

- Superficial Fascia  

  Triangles Of The Neck                                                                          

Posterior Triangle 

- Muscles, Vessels Nerves 

And Associated Structures                                                        

Anterior Triangle   - Muscles, 

Vessels Nerves And 

Associated Structures . 

Main Veins ,Arteries And 

Nerves Of The Neck 

Cervical Plexuses                       

  

4  

27    Face                                                                                               

- Muscles , Nerves ,Vessels 

And Associated Structures                                                    

Muscles Of Mastication  

Oral Cavity   

Parotid Gland   

 Submandibular Region                                                                                                                                                                                           

4  

28  Temporal Fossa 

Infratemporal Fossa                  
Thyroid  Gland    

      

4  

29  Nasal Cavity                                                                                        

Paranasal Sinuses 

Larynx - Muscles , 

Associated Structures. 

 

4  

30  Ear  , and related structures                                                              4  
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