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 الخطة الدراسية

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

 االوىل :المرحلة الدراسية

 طب االسنان :التخصص
ي    ح العام :اسم المادة الدراسية باللغة العربية  التشر

ية ز  General anatomy :اسم المادة الدراسية باللغة اإلنجلي 
ي تهدف مادة  :اهداف المادة

ي    ح العام اىل اعطاء الطالب االساسيات العلمية الت  التشر
ي بشكل عام و منطقة الراس والرقبة بشكل  تخص مكونات الجسم البشر
دقيق. وتعتير االساس العلمي لكثي  من المواد العلمية االخرى ك االمراض 

 . ز  العامة و الجراحة العامة و جراحة الفم والوجه والفكي 
ي    ح جسم يتمكن الطالب من خالل  هذه المعلومات التعرف عىل تشر

 االنسان من حيث التسميات والمواقع والمكونات. 

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

 60 :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 Anatomy introduction and terminology  

2 Anatomy related to position part 1 

3 Anatomy related to position part 2 

4 Basic structures of anatomy 

5 Bone  

6 Cartilage  

7 Ligaments  

8 Skin  

9 Scalp  

10 Skeleton system of body (skull) part one 

11 Anterior view of skull (( anterior cranial fossa)) part 1 

12 Middle cranial fossa part 2 

13 Posterior cranial fossa part 3 

14 Face and facial component 

15 Temporomandibular joint 

16 Muscle of mastication 

17 Artery and veins and capillary 

18 Lymphatic system 

19 Nervous system part one (sympathetic)  

20 Nervous system part two ( parasympathetic) 

21 Cranial nervous part one  

22 Cranial nervous part two 

23 Anatomy of cardiovascular system  

24 Artery  

25 Veins  

26 Capillary  

27 Muscular system  

28  

29  

30  
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 :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] Atlas of Human Anatomy (Netter Basic Science) 

[2] Anatomy for Dental Medicine, Latin Nomenclature 

 


