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 الخطة الدراسية

 2021 – 2020كلية طب االسنان / جامعة الكفيل / العام الدراسي 

 الثالثة :المرحلة الدراسية

 طب االسنان :التخصص
 جراحة الفم :اسم المادة الدراسية باللغة العربية

ية ز  Oral surgery :اسم المادة الدراسية باللغة اإلنجلي 
ي تهدف مادة جراحة  :اهداف المادة

الفم اىل اعطاء الطالب االساسيات العلمية الت 
تخص مادة جراحة الفم من اساسيات ومفاهيم عامة ومفاهيم 
ي لكل ما يتعلق بالمبادئ والمعلومات 

ز
تخصصية. وتعتير االساس المعرف

ي تخص مادة  جراحة الفم للمراحل الالحقة. 
 الت 

لفم من يتمكن الطالب من خالل هذه المعلومات التعرف عىل جراحة ا
التعامل مع المريض جراحيا و اعطاء التخدير الخاص بالعمل الجراحي 

 الفموي واجراء العمل الجراحي حسب المبادئ العلمية المتبعة. 

 جامعة الكفيل.  –المؤسسة التعليمية: وزارة التعليم العاىلي  - :وصف المادة
: كلية طب االسنان.  -  القسم الجامعي
 اسم المقرر: جراحة الفم -
ات.  - ات ومختير  اشكال الحضور: محاضز
 الفصل/السنة: سنوي.  -

 30 :عدد الساعات النظرية

 60 :عدد الساعات العملية
 4 :عدد الوحدات

ي :اسم التدريسي باللغة العربية  عباس جاسم محمد السعير

ية ز  Abbas Jasim Mohammed :اسم التدريسي باللغة اإلنجلي 
  Assistant lecturer :اللقب العلمي 

ي الجامعي 
ونز يد االلكي   abbasjasim@alkafeel.edu.iq :عنوان الير
 WhatsApp 009647728673938(:رقم الهاتف الجوال )
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

Week Syllabus 

1 Oral and maxillofacial principles part one 

2 Oral and maxillofacial principles part two 

3 Clinical examination (extra oral) 

4 Clinical examination (intra oral) 

5 Local anesthesia (neurophysiology)  

6 Local anesthesia (part two) 

7 Local anesthesia (part three) 

8 Local anesthesia (part four) 

9 Local anesthesia (part five) 

10 Surgical anatomy related to local anesthesia 

11 The equipment for dental syringe  

12 Technique for dental local anesthesia (part one) 

13 Technique for dental local anesthesia (part two) 

14 Technique for dental local anesthesia (maxillary) 

15 Technique for dental local anesthesia (mandibular) 

16 Complication of local anesthesia part one 

17 Complication of local anesthesia part two 

18 General Complications of L.A. 

19 Pre-extraction evaluation 

20 Exodontia 

21 Forceps 

22 techniques of forceps extraction 

23 Elevators 

24 techniques of elevators extraction 

25 complications of tooth extraction part one 

26 complications of tooth extraction part two 

27 complications of tooth extraction part three 

28 Dental management of immune compromised patient undergoing dental 

extraction part one 
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29 Dental management of immune compromised patient undergoing dental 

extraction part two 

30 Post-operative (extraction) care and maintenance  

 

 

 :المنهج المقرر / الجزء العمىلي 

Week Syllabus 

1 Presentation of the students 

2 part ndPresentation of the students 2 

3 Presentation of the students 4th part 

4 Presentation of the students 5th part 

5 Presentation of the students 6th part 

6 Presentation of the students  

7 Presentation of the students  

8 Presentation of the students  

9 Presentation of the students  

10 Presentation of the students 

11 Oral assesement 

12 Oral assesement 

13 Oral assesement 

14 Oral assesement 

15  

 

 :المصادر

 :المراجع الرئيسية

[1] Oral Surgery (Fragiskos D. Fragiskos). 

[2] Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. 

 


