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يةت الطبصااصبرنامج الهيئة السورية لالخت  
 الفكينالوجه ووجراحة الفم  السوري في لشهادة البورد

  :األهدافأوال : 
ألمراض الجراحية لمعالجة التشخيص والفرع اختصاصي من طب األسنان يتضمن وف( هوالفكين )ج ف ووالوجه اختصاص جراحة الفم 

 . الفكينوالوجه والرخوة في منطقة الفم ووظائف األنسجة الصلبة التي تصيب شكل وواألذيات واالضطرابات 
الالزمة  تزويد المتدربين بالمعلومات والقدراتالهدف منه الفكين لخمس سنوات، ووالوجه ولفم يمتد البرنامج التدريبي الختصاص جراحة ا

 .ةجمهورية العربية السوريتطويره في الوهذا االختصاص  لممارسة
تطوير القدرات الجراحية في تدبير المرضى ، يتيح هذا ودراسة والعلوم السريرية و التدريبي دراسة العلوم األساسية البرنامجيتضمن هذا 

 أن لالرتقاء بالمتدرب ليصبح قادراً علىالبرنامج للمتدرب تعلم أساسيات الجراحة من خالل تنفيذ أنماط مختلفة من اإلجراءات الجراحية 

 .كون جراحاً أساسياً قادراً على تنفيذ كل أعمال الجراحة الوجهية الفكية ي
 :  التدريبثانيا : 

بقصد االختصاص في الهيئة  للتدريب خريجي الكليات الطبية السورية )وغير السورية بعد تعديل وضعهم في وزارة التعليم العالي( يتم قبول

سنوات  5شهراً )60هي   جراحة الفم والوجه والفكيناختصاص التدريب في السورية لالختصاصات الطبية وفق أسس تفاضلية، مدة 

ً برنامج فترة اإلقامة  تتضمنميالدية ( لحملة اإلجازة في طب األسنان ،  ً تعليمي ا ً عملي اً )نظري( وبرنامج ا الفم والوجه  جراحة في  (سريري) ا

 الهيئة السورية لالختصاصات الطبية .في مراكز تدريبية معتمدة من قبل  والفكين

 : اإلشراف العلميثالثاً : 

في الهيئة السورية  جراحة الفم والوجه والفكينيشرف على البرنامج التدريبي )النظري والسريري(المجلس العلمي الختصاص 

عضواً  من استشاريي وزارة الصحة و أساتذة الجامعات في االختصاص ممن لديهم خبرة في هذا  12يضم  و ،لالختصاصات الطبية

 تقل عن عشر سنوات. االختصاص ال

 :يؤدي المتدرب واجباته تحت إشراف األستاذ المسؤول :واجبات المتدربرابعاً: 

 يناط بالمتدرب القيام بكتابة المعلومات التالية في ملف كل مريض: .أ 

 أن يكون قادرا على أخذ القصة المرضية وإجراء الفحص السريري للمريض بشكل صحيح وكامل.  
 أن يكتسب المعلومات الالزمة في مبادئ جراحه الفم والوجه والفكين. 
 التفريقي. أن يكون قادراً على تحديد التشخيص 
 أن يكون قادراً على التعرف على الحاالت اإلسعافية وتدبيرها بشكل فعال. 
  الوجه والفكينوأن يكون قادراً على تنفيذ اإلجراءات التشخيصية والعالجية وإجراء العمليات الجراحية في مجال جراحة الفم 
  األطباء بشكل جيدوأن يكون قادراً على التواصل مع المرضى . 
  وكتابة تقرير الخروج ورقة العالجو ورقة المتابعة اليوميةكتابة. 
 ارجية ،الجوالت السريرية الصباحية والمسائية(.فحص المرضى )العيادة الخ 
 .حضورالجلسات المشتركة بين االختصاصي أو المشرف والمقيمين حيث تناقش الحاالت المختلفة 
 أن يحافظ على التثقيف الذاتي المستمر في مجال جراحة الفم والوجه والفكين 
 دارية وكل من له عالقة بعالج المريض.ضية واإليحتفظ بعالقة حسنة مع المريض وعائلته والهيئة الطبية والتمري 
  الحفاظ على أسرار المريضCONFIDENTIALITY  

( موثق من قبل األستاذ المشرف Log Book)دفتر المالزمة يدون الطبيب المتدرب نشاطه العلمي في سجل دائم  .ب 

التي حضور الجلسات العلمية و اسم المريض ورقم سجله الطبي( –تاريخها  –عددها  –الجراحية )نوعها  العملياتويتضمن:

 حضرها والتي قام هو بتحضيرها.

  االختبارات:خامساً:
الترشيح لالختبارات  يتمالختبارين أساسيين يجريان في مقر الهيئة السورية لالختصاصات الطبية، التدريبيخضع المتدربون خالل فترة 

 وفق الشروط العامة الواردة في النظام الداخلي للهيئة:

المنهاج المقر للجزء األول من الجراحة يتضمن  للتدريب: اختبار كتابي في نهاية السنة األولى  (step1 )االختبار األولي  .أ 

  .العام خالل شهري )كانون الثاني وتموز( ي يُجرى مرتين فالعامة و 

مرتين  ،ويُجرى التدريبيُجرى في نهاية فترة  : ويتضمن اختباراً كتابياً واختباراً عملياً و مقابلة، (step2 )االختبار النهائي .ب 

 واختبارات المهارات السريرية إلضافة للعديد من االختبارات الفرعية، با خالل شهري )نيسان وتشرين األول ( في العام

 .التدريب فترةخالل مراكز التدريب في  المتدربونالتي يخضع لها 

يخضعون لالختبار النهائي بعد إتمام الفترة التدريبية واجتيازهم  االختصاص الفرعيالمقيميمون المقبولون بمفاضلة  .ج 

 لالختبارات الفرعية واختبارات المهارات السريرية 
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 السنة األولى

 المنهاج العملي المنهاج النظري :

  باللغة االنكليزية( والتشريح الجراحي التطبيقيعلم التشريح( 

  علم وظائف األعضاء )الفيزيولوجيا( العام والخاص 

 علم الجنين العام والخاص 

 علم األدوية 

  علم األحياء الدقيقة والمناعيات 

 علم النسج والتشريح المرضي 

  علم األشعة 

  أصول البحث العلمي 

 اإلحصاء الحيوي 

 التخدير الموضعي 

 يري للمتدرب في مركزه التدريبي يمارس خالله المتدرب حاالتدوام سر 

 قلع األسنان وأنواع مختلفة من الجراحة الصغرى 
  فقرة  –كما يداوم لمدة ستة أشهر في أقسام طبية أخرى )بنظام الجوالة

15  
  كالتالي : 1نموذج ) 

 شهران في قسم اإلسعاف الخارجي 
 شهر واحد في قسم األشعة 
  شهر واحد في قسم المخبر 
  شهر واحد في قسم الداخلية القلبية 
 . شهر واحد في قسم الغدد الصم 

  يلزم المتدرب بحضور دورة خاصة في دعم الحياة األساسي والمتقدم
 ودعم الرضوض

 السنة الثانية

 المنهاج العملي المنهاج النظري :

  التخدير العام 

  عالقتها مع االختصاص أمراض الدم )وواألمراض الباطنة

 بشكل مفصل( 

  طب األسنان الشرعي 

 

جوالة بين أقسام تخصصية مختلفة تنقل لفترة ستة أشهر بنظام اليأوالً: 

محددة ابتداًء من المناوبات ويكون له في كل قسم مهمات طبية واضحة و

  يشتمل على األقسام التالية :وتدبير المرضى ووصوالً إلى رعاية 
  شهر واحد في قسم أمراض الدم 

  شهر واحد في قسم الهضمية 

 ( ل التدريب على التركين الوريدي يشتموشهران في قسم التخدير

 العام(  التخديرو

  الطوارئوشهران في قسم اإلسعاف 
يتم الفترة المتبقية )ستة أشهر( في مركزه التدريبي حيث يعمق ثانياً: 

التدريب في الجراحة الصغرى )جراحة ما حول الذروة ، األسنان 
 المنطمرة ، الجراحة السنية السنخية ...الخ( 

 السنة الثالثة :

 المنهاج العملي المنهاج النظري :

 موضوع  متدربي التعليم العالي )الدراسات العليا (:تسجيل

 ألطروحة الماجستير

 :ترجمة مقاالت  ،استالم مواضيع متابعة حاالت باقي المتدربين

 .علمية حديثة

 

 لفترة ستة أشهر كما يلي :إتمام الجوالة  :اوالً 
 شهر واحد في قسم اإلسعاف 

  شهر واحد في قسم العناية المركزة 

 شهر واحد في قسم الجراحة العظمية 

  شهر واحد في قسم الجراحة العصبية 

 شهر في قسم الجراحة التجميلية 

  الحنجرةواألنف وشهر في قسم جراحة األذن 

خاللها تعميق التدريب في مجال ستة اشهر في المركز التدريبي يتم  ثانياً:

زرع والجراحة الصغرى بكافة أنواعها )الفكين والوجه وجراحة الفم 

يتعلم وبصفة مساعد جراح ،  (بكافة أنواعها الجراحة الكبرىواألسنان ، 

التشخيص والتشخيص وأصول أخذ القصة المرضية  خاللها المتدرب

 وضع خطط المعالجةوالعنق والشعاعي لمنطقة الرأس 

 

 الخامسة : والرابعة  ةالسن
الدوران بين المراكز التدريبية المختلفة ويقوم خاللها المتدرب بالتنقل والفكين والوجه ويكون خاللها التدريب مقتصراً على جراحة الفم 

دورات في و( CT – CBCT – MRI – Angiographyمع حضور دورات في التشخيص الشعاعي المتقدم ) ،المعترف بها من قبل الهيئة

 .المجلس العلميتطوير مهارات التواصل تصدر ببرنامج زمني عن ودورات في الطب المسند و، زرع األسنان
ً را    :: المحتوى السريري للتدريبابعا

يتم فيه تدوين كل نشاطاته العلمية ( Log book) التي يتم تقديمها على شكل كتيبويتوجب على المتدرب إنجاز الوظائف السريرية التالية 

 :الملحقات( 15التدريبية )الفقرة و
 الوريدي :  التركينوجراحة صغرى تحت التخدير الموضعي أ - 1
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 60 معقدة في السنة الثالثة  حاالت 10 –في السنة الثانية  25 –في السنة األولى  25:  جراحيع حالة قل 
 60  في السنة الثالثة  10 –في السنة الثانية  25 –في السنة األولى  25: تجريف حول ذروي وقطع حالة 

 10 حاالت متقدمة في السنة الخامسة 4 –رابعة حاالت في السنة ال 4 – لثةفي السنة الثا حالتانزرع أسنان مع متابعاتها : ت حاال 

 25  : في السنة الثالثة  15 –في السنة الثانية  10حالة جراحة ما قبل تعويضية  
 جراحات كبرى تحت التخدير العام : - 2
 الرضوض :  -ا 

 20 في السنة الثالثة  حالة كمساعد جراح : 
 20 في السنة الخامسة  10 –في السنة الرابعة  10:  حالة كجراح 

 الجراحة التقويمية : -ب 
 3 في السنة الرابعة  1 –في السنة الثالثة  2:  كمساعد جراح تحاال 
 5 في السنة الخامسة  3 –في السنة الرابعة  2:  حاالت كجراح 

 اآلفات المرضية األخرى :واألورام  -ج 
 25 في السنة الرابعة  15 –في السنة الثالثة  10:  حالة كمساعد جراح 
 20 سنة خامسة  15 –سنة رابعة  5:  حالة كجراح 

 طعوم األنسجة الرخوة :والطعوم العظمية والفكين والجراحة الترميمية في الوجه  -د 
 20 سنة رابعة  10 –سنة ثالثة  10:  حالة كمساعد جراح 
 15 سنة خامسة  10 –سنة رابعة  5 : حالة كجراح 

 :)شقوق( الفكين والوجه  تشوهات-هـ

 15  : سنة رابعة  10 –سنة ثالثة  5حالة كمساعد جراح 

 10 سنة خامسة  7 –سنة رابعة  3ت كجراح : حاال 
 : Distraction Osteogenesisالعظمي بالتوسيع  التشكل-و

 5  سنة خامسة  3 –سنة رابعة  2مساعد جراح( : و)أحاالت كجراح 
)نموذج مرفق في التقييمات و االختباراتيجتاز كافة للبرنامج ويحقق جميع المتطلبات النظرية والعملية و السنوات الخمس عندما يتم المتدرب

 حال اجتيازفي وفي حال النجاح به يتقدم للفحص السريري ولالختصاص الكتابي النهائي  االختباربنجاح يصبح مؤهالً للتقدم إلى ( 15الفقرة 

  والفكين.بورد السوري في جراحة الفم المتدرب شهادة اليمنح بنجاح كل ذلك 

 

 الكتابية االنتقالية : يمات والتقسئلة أومناهج تغطيها   المواضيع التي

المعطيات العامة لتخطيط قراءة ، إجراء الفحص السريريوأخذ القصه المرضيه ، االستجواب  الطبي للمريضتقويم ال

 الفكينوالوجه والتشخيص الشعاعي لمنطقة الفم ، الفحوصات المخبرية، الكهربائي القلب 

 التخدير العام، المواد المخدرةوالتركين الوريدي ، المخدرات الموضعية التخدير

 االختالطات الجراحية، الدعم الغذائي للمريض، الشواردوتدبير السوائل  العناية ما بعد العمل الجراحي

التشريح ،أعصاب( –أوعية  –عضالت  –)عظام  العنقوالتشريح الوصفي لمنطقة الرأس  التشريح

مناطق  ،الجهاز الصوتي عند اإلنسان )المداخل الجراحية(،   العنقوالجراحي التطبيقي للرأس 

 –الحجاج  –الحفرة األنفية ،العنقية والصفاقات الوجهية الفكين ، المسافات حول الوجهية ، والوجه 

 الهيكل الوجهي  -الجيوب 

 األسنان الهاجرة، األنياب المنطمرة، األرحاء المنطمرة، المعقدةوالقلوع البسيطة  الجراحة السنية السنخية

 تشخيص ومعالجة اذيات العصب مثلث التوائم

، الفك العلويكسور، كسور الفك السفلي، براغي التثبيتوبيوميكانيك صفائح ، شفاء العظم الفكينورضوض الوجه 

إصابات ، التشوهات ما بعد الرضية، كسور عظم األنف، المركب األنفي الحجاجي الغرباليكسور

 تدبير اذيات األنسجة الرخوة الوجهية، الناري الطلق

، إسعاف مرضى الرضوض، المتقدمبروتوكول دعم الحياة القلبي ، بروتوكول دعم الحياة األساسي تدبير الحاالت الطبية االسعافية

 الحمى الخبيثة، الخزع الحلقي الدرقي االسعافيوخزع الرغامى 

االعتبارات الخاصة في تدبير 

 مرضى االضطرابات الصحية

االضطرابات ، االضطرابات التنفسية، التدبير الجراحي لمرضى االضطرابات القلبية الوعائية

 ،الدموية

المرضى المثبطين ، تدبير مرضى السكري، بات الغدد الصماضطرا، الكلىواضطرابات الكبد 

 ،مناعيا

 مرضى المفاصل الصناعية

الصادات في تدبير إنتانات الفم  ،المسافات الصفاقية، التركيب الجرثومي لالنتان الفموي الوجهي اإلنتانات سنية المنشأ

مبادئ ، ستيروئيديةالالو مضادات االلتهاب الستيروئيدية والمسكنات ، الفكينوالوجه و

انتان الجيب الفكي ،  النقيوالتهاب العظم ، إنتانات المسافات، تدبيراإلنتانات الوجهية الفكية
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 العنقوالفيروسية في الرأس واإلنتانات الفطرية ، انتانات الغدد اللعابيةو

 اضطرابات المفصل الفكي الصدغي واأللم الوجهي

معالجة التشوهات وتشخيص 

 الفكية الوجهية  

عجز  ،الفك العلوي وفرط نم، فرط التصنع اللقمي ، الضمور الوجهي النصفي ، بروز الفك السفلي 

 تناذرات القحفية الوجهية الفكية الالفك العلوي ، ونم

لمرضى العمليات الثانوية ،  ، تطعيم الشقوق السنخية(شقوق قبة الحنك ، شقوق الشفوية إصالح ) قبة الحنكوشقوق الشفة 

 الشقوق

تدبير أمراض الغدد وتشخيص 

 اللعابية

 أورام الغدد  اللعابية الحصيات الللعابية، إنتانات الغدد اللعابية ، 

الوجه والفم  أورام وأكياس 

 الفكينو

 العظميةاآلفات الليفية غير سنية المنشأ ، وغير سنية المنشأ ، األورام سنية واألكياس سنية 

معالجة األورام وتشخيص 

 الخبيثة

تجريف ، الكيميائيةوالمعالجة الشعاعية نتقاالت الورمية ، المبادئ الحيوية لالو TNMتصنيف 

 العنق 

 الليزر في جراحة الفم والوجه والفكين

 تدبير مرضى المعالجة الشعاعية

 العظمي ، الشرائح النسيجية الحرةتقنيات المختلفة للتطعيم ال الفكينوالوجه وإعادة بناء الفم 

 استخدام،،  تصحيح الندباتتصحيح األجفان، جراحة تصحيح األنفعالمات التقدم بالسن، ومبادئ  الجراحة التجميلية للوجه

 المواد المالئة في تجميل الوجه 

المتقدمة في  الجراحة،المرحلة الجراحيةنسجة الرخوة حول الزرعات السنية، األ، االندخال العظمي زرع األسنان

  زرع األسنان

 فترات الجوالة في األقسام الطبية المختلفة  أسئلة في المعلومات المكتسبة من
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 جراحة حول ذروية( –قلع معقد  – جراحي)أعمال الجراحة الصغرى : قلع  السنة األولى

رقم واسم المريض  التاريخ
 ملفه 

الصفة )جراح  العمل الجراحي تشخيص الحالة
 مساعد جراح(وأ

توقيع األستاذ 
 المشرف 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

 جراحة قبل تعويضية( – جراحة حول ذروية –قلع معقد  السنة الثانية )تتمة أعمال الجراحة الصغرى :

رقم واسم المريض  التاريخ
 ملفه 

الصفة )جراح  العمل الجراحي تشخيص الحالة
 مساعد جراح(وأ

توقيع األستاذ 
 المشرف 

23.       

24.       
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25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

  

 (زرع أسنان – جراحة حول ذروية –السنة الثالثة )أعمال الجراحة الصغرى : قلع معقد 

رقم واسم المريض  التاريخ
 ملفه 

الصفة )جراح  العمل الجراحي تشخيص الحالة
 مساعد جراح(وأ

توقيع األستاذ 
 المشرف 

      

      

      

      

      

 ى(كبر)أعمال الجراحة ال لثةالسنة الثا
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رقم واسم المريض  التاريخ
 ملفه 

الصفة )جراح  العمل الجراحي تشخيص الحالة
 مساعد جراح(وأ

توقيع األستاذ 
 المشرف 

 رضوض

      

      

      

      

      

 جراحة تقويمية

      

      

      

      

      

 أكياسوأورام 

      

      

      

      

      

 جراحة ترميمية

      

      

      

      

      

      

 ما قبل تعويضيةجراحة 
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 الفكينوتشوهات الوجه 

      

      

      

      

      

 
 )أعمال الجراحة الصغرى : زرع أسنان( رابعةالسنة ال

رقم واسم المريض  التاريخ
 ملفه 

الصفة )جراح  العمل الجراحي تشخيص الحالة
 مساعد جراح(وأ

توقيع األستاذ 
 المشرف 

      

      

      

      

 السنة الرابعة )أعمال الجراحة الكبرى(

رقم واسم المريض  التاريخ
 ملفه 

الصفة )جراح  العمل الجراحي تشخيص الحالة
 مساعد جراح(وأ

توقيع األستاذ 
 المشرف 

 رضوض

      

      

      

      

      

      

 جراحة تقويمية

      

      

      

      

      

 أكياسوأورام 
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 جراحة ترميمية

      

      

      

      

      

 ما قبل تعويضيةجراحة 

      

      

      

      

      

 الفكينوتشوهات الوجه 

      

      

      

      

      

 Distraction Osteogenesisالتشكل العظمي بالتوسيع 

      

      

      

 )أعمال الجراحة الصغرى : زرع أسنان( خامسةالسنة ال

رقم واسم المريض  التاريخ
 ملفه 

الصفة )جراح  العمل الجراحي تشخيص الحالة
 مساعد جراح(وأ

توقيع األستاذ 
 المشرف 
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 السنة الخامسة )أعمال الجراحة الكبرى(

رقم واسم المريض  التاريخ
 ملفه 

الصفة )جراح  العمل الجراحي تشخيص الحالة
 مساعد جراح(وأ

توقيع األستاذ 
 المشرف 

 رضوض

      

      

      

      

      

      

 جراحة تقويمية

      

      

      

      

      

 أكياسوأورام 

      

      

      

      

      

 جراحة ترميمية

      

      

      

      

      

 ما قبل تعويضيةجراحة 
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 الفكينوتشوهات الوجه 

      

      

      

      

      

 Distraction Osteogenesisالتشكل العظمي بالتوسيع 

      

      

      

 


