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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 جراحة الفم والوجه والفكينفرع  القسم الجامعي / المركز .2

  OSR 471 جراحة الفم اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 عملي( 182نظري و  62ساعة  )242 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2216-1-14 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 بشكل عام العمليات الجراحية كساب الطالب مهارة معرفية عن ا -1

 اكساب الطالب مهارة معرفية وعملية عن العمليات الجراحية في الفم . -2

 .االعراض واالمراض في الفم والوجه والفكين اكساب الطالب المعرفة لتشخيص -3

 . تعريف الطالب بكيفية التعامل مع االشخاص المصابين باضطرابات صحية  -4

 دراسة االمراض العامة والتي تتعلق بطب االسنان وخصوصا جراحة الفم .  -5

 .المام الطالب بالمضاعفات التي قد تنجم عن العمليات الجراحية في الفم وطرق عالجها  -6

 .تحدث في الفم والوجه  الطالب بطرق عالج االلتهابات التيالمام  -7

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

والبد  المتاحة.التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 المعرفة والفهم  -أ

 .العمليات الجراحية في الفم ومضاعفاتها وطرق تجنبها وعالجهاحول تتكون لدى الطالب معرفة  -1

التعامل مع المرضى المصابين بامراض عامة تؤثر على عمل حول كيفية تتكون لدى الطالب معرفة  -2

 .السنانطبيب ا

 .في تطبيقاته السريرية هذه المعلومات النظرية  ثبيتالطالب القابلية على ت إكساب -3
 

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الجانب التطبيقي في الساعات العملية – 1ب 

 الفهم واالستيعاب والتحليل المعرفي  – 2ب 

 المالحظة واالدراك– 3ب 

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 .باستخدام البور بوينت الشرح والتوضيحبت طريقة القاء المحاضرا -1

 .حث الطالب على استخدام المكتبة كأحد اساليب التعلم -2

 .طريقة التعلم الذاتي من خالل دعم بيئة المتعلم -3

 .الطالب على استخدام االنترنيت كوسيلة داعمة للتعلمحث  -4

 .استخدام مبدا المناقشة والحوار لزيادة استيعاب الطالب -5

 .العملي جزءمن خالل ال تطبيق التعليم -6

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -  -7

  االختبارات العملية  -8

 االمتحانات اليومية -9
 
 مهارات التفكير -ج

 

 المالحظة واالدراك -1ج     

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج
 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 كما مدون انفا  -1
2-  
3-  
4-  
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 طرائق التقييم    

 كما مدون انفا   -1
2-  
3-  

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 

 كما مدون انفا -1د 

 -2د

 -3د

 -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 النظري الموضوع
 طريقة التعليم العملي

طريقة 

 التقييم

1 
 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Patient Preparation 
for operation in oral 
surgery. 

 ةالقاء المحاضر عيادات

باستخدام نظام  

 بور بوينت

 االمتحان
 اليومي

2 
 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Dental pain ة القاء المحاضر عيادات

باستخدام نظام  

 بور بوينت

 االمتحان

 اليومي

3 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Dental management of 
patient with 
Cardiovascular 
diseases 

ة قاء المحاضرال عيادات

باستخدام نظام  

 بور بوينت

 االمتحان

 اليومي

4 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Dental management of 
patient with   
Bleeding disorders 

 

ة قاء المحاضرال عيادات

باستخدام 

 نظامبور بوينت

 االمتحان

 اليومي

5 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Dental management of 
patient with 
Blood dyscrasias 

ة قاء المحاضرال عيادات

باستخدام نظام  

 بور بوينت

 االمتحان

 اليومي

6 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

المفاهيم فهم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Dental management of 
patient with 
Thyroid disease 

ة قاء المحاضرال عيادات

باستخدام نظام  

 بور بوينت

 االمتحان

 اليومي

7 
 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 Dental management 
of patient with 
 Adrenal insufficiency  

ة قاء المحاضرال عيادات

باستخدام نظام  

 بور بوينت

االمتحان 

 اليومي

8 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Dental management of 

patient with 

Diabetes mellitus 

 عيادات
ة قاء المحاضرال

باستخدام نظام  

 بور بوينت

الاالمتحان

 يومي

9 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Dental management of 

patient with 

Pulmonary diseases 

 عيادات
ة قاء المحاضرال

باستخدام نظام  

 بور بوينت

الاالمتحان

 يومي

12 
 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Dental management of 
patient with 
Arthritis 

ة قاء المحاضرال عيادات

باستخدام نظام  

 بور بوينت

الاالمتحان

 يومي

11 
 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Dental management of 
patient with 
Allergy 

ة قاء المحاضرال عيادات

باستخدام نظام  

 بور بوينت

الاالمتحان

 يومي

12 
 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Dental management of 
patient with 
Renal  disease 

ة قاء المحاضرال عيادات

باستخدام نظام  

 بور بوينت

الاالمتحان

 يومي

13 
 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Dental management of 

patient with Liver 

disease 

 عيادات
ة قاء المحاضرال

باستخدام نظام  

 بور بوينت

امتحان 

الفصل 

 االول

 امتحان نصف السنة   
   

14 
 ساعات  8

 نظري 2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

Dental management of ة قاء المحاضرال عيادات

باستخدام نظام  

الاالمتحان

 يومي
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 السريريبيق طللت عيادات رات النظري وض: قاعات جاهزة للمحا البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوب :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1- text book of oral &maxilla facial surgery   S.MBalaji. 

2-AN OUT LINE OF ORAL SURGERY..PART II. 

..H.C.Killey,G.R.Sewds 

 patient with والتطبيق عملي 6

C.N.S. disease 

 بور بوينت

15 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Dental management of 
patient with 
Pregnancy 

 عيادات

ة قاء المحاضرال

باستخدام نظام  

 بور بوينت

االمتحان 

 اليومي

16 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6
 

المفاهيم فهم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Dental management of 
patient with 
AIDS 

 عيادات
ة قاء المحاضرال

باستخدام نظام  

 بور بوينت

الاالمتحان

 يومي

17 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6
 

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Management of patient 
receiving chemotherapy 
and radiotherapy 

 عيادات
ة قاء المحاضرال

باستخدام نظام  

 بور بوينت

الاالمتحان

 يومي

18 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Suturing &Intra-Oral 

flaps and incisions. 

ة قاء المحاضرال عيادات

باستخدام نظام  

 بور بوينت

الاالمتحان

 يومي

19 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي  6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Pyogenic infections of 

the soft tissues 

 

 عيادات
ة قاء المحاضرال

باستخدام نظام  

 بور بوينت

الاالمتحان

 يومي

22 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6
 

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Surgical drainages of 

Abscess 

 

 عيادات
ة قاء المحاضرال

باستخدام نظام  

 بور بوينت

الالمتحانا

 يومي

21 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Principles of 

management of Un-

erupted and impacted 

teeth 

 عيادات

ة قاء المحاضرال

باستخدام نظام  

 بور بوينت

متحان اال

 اليومي

22 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

المفاهيم فهم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Osteomylities, 

Actinomycosis. and 

Dry Socket 

 

 عيادات

ة قاء المحاضرال

باستخدام نظام  

 بور بوينت

االمتحان 

 اليومي

23 

 ساعات  8

 نظري 2

 عملي 6

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Complications  of 

minors surgery 

ة قاء المحاضرلا عيادات

باستخدام نظام  

 بور بوينت

امتحان 

الفصل 

 الثاني

   ألنهائي االمتحان   
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3-.AN OUT LINE OF ORAL SURGERY.PART I.                         

 4-MINOR ORAL SURGERY..G.R .Seward. 

5. A Concise Textbook of oral& maxilla-facial surgery. 

SumitSanghai. 

6- medical Problems in dentistry professor crispainscully. 

 الدورات التدريبية والندوات متطلبات خاصة 

 الزيارات الميدانية لخدمة المجتمع الخدمات االجتماعية 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

 22 أقل عدد من الطلبة 

 66 أكبر عدد من الطلبة 

 

 


