
  في  الخطھ الدراسیھ لشھادة االختصاص العالي
  جراحة الفم والفكین 

  
  :أحكام وشـروط عامـھ:   أوًال

  .العالي في طب االسنان تلتزم ھذه الخطھ بتعلیمات منح شھادة االختصاص العالي في الطب وشھادة االختصاص  ٠١
  .التخصص الوحید الذي یمكن قبولھ في ھذا البرنامج ھو بكالوریوس الطب والجراحھ.  ٢       
  .ال یوجــد   :شـروط خاصـھ:   ثانیًا 
  أربع سنوات  :عدد سنوات الدراسھ والتدریب:    ثالثًا

  :تتكون الخطھ الدراسیھ من  ":رابعا
  :على النحو التالي التدریب/ التدریس .   أ          

  السنھ  مجاالت التدریس والتدریب
  االولى  :علوم طبیة اساسیة  -أ

    ریح الرأس والعنقتش 1-
    علم وظائف االعضاء المتقدم -٢
    علم االمراض الفموي العام -٣
    علم االحیاء الدقیقة الفموي والمناعة -٤
    علم االدویة -٥
  
  :مبادىء الجراحة العامة  -ب

  

    مقدمة في المھارات الجراحیة  -٦
    ندوات في المبادىء االساسیة للجراحة العامة  -٧
    )جراحة عامة(رعایة المریض المقیم    -٨
    رعایة مریض الطوارىء  -٩

    )١(ندوة في جراحة الفم والفكین  -١٠
    )١(طوارىء جراحة الفم والفكین  -١١

  الثانیة  :علوم طبیة سریریة
    الجراحي للرأس والعنقالتشریح   -١
    علم اشعة الوجھ والفم والفكین المتقدم  -٢
    التخدیر العام والعنایة الحثیثة  -٣
    طب وجراحة االذن واالنف والحنجرة  -٤
    االمراض الباطنیة  -٥
    
    :مبادىء جراحة الفم والفكین  -ب
    )٢(ندوة في جراحة الفم والفكین   -٦
    )١(المریض المقیم  رعایة  -٧
    )١(عیادات جراحة الفم والفكین   -٨
    )١(رعایة المریض في قاعة المعالجة الحثیثة لجراحة الفم والفكین   -٩

    )٢(طوارىء جراحة الفم والفكین  -١٠
    )١(عملیات جراحة الفم والفكین  -١١

  الثالثة  ):أ(جراحة الفم والفكین 
    )١(ندوة في طب الفم   -١
    )٣(ندوة في جراحة الفم والفكین   -٢
    )٢(رعایة المریض المقیم   -٣
    )٢(عیادات جراحة الفم والفكین   -٤
    )٢(رعایة المریض في قاعة المعالجة الحثیثة لجراحة الفم والفكین   -٥
    )٢(عملیات جراحة الفم والفكین   -٦
    )٣(طوارىء جراحة الفم والفكین   -٧
    العظامجراحة   -٨
    الجراحة التجمیلیة  -٩

    )١(اسالیب مختارة في علم االمراض التشخیصي للفم والفكین  -١٠
    االحصاء الحیوي -١١

  الرابعة  ):ب(جراحة الفم والفكین 
    )٢(ندوة في طب الفم  -١
    )٤(ندوة في جراحة الفم والفكین   -٢



    )٣(رعایة المریض المقیم   -٣
    )٣(الفم والفكین  عیادات جراحة  -٤
    )٣٢(رعایة المریض في قاعة المعالجة الحثیثة لجراحة الفم والفكین   -٥
    )٤(طوارىء جراحة الفم والفكین   -٦
    )٣(عملیات جراحة الفم والفكین   -٧
    )٢(اسالیب مختارة في علم االمراض التشخیصي للفم والفكین   -٨
    اسالیب كتابة البحث العلمي  -٩

    مشروع بحث علمي -١٠
  امتحان شامل في نھایة السنة الرابعة     -ب
ي      /التدریبي المحددة في كل سنة تدریسیة/یعتبر الوصف التدریسي      -ج ات الت ام والشعب والتخصص ة واالقس تدریبی

  .ال یتجزأ من الخطة" یتم فیھا جزءا
 


