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 وصف المقرر

 

 االسنان/ كلية طب جامعه تكريت المؤسسة التعليمية .1

 كليه  طب االسنان   / المركز علميالقسم ال .2

 OMD553طب الفم/  اسم / رمز المقرر .3

 التعليم عن بعد  )اونالين( بسبب جائحة كورونا أشكال الحضور المتاحة .4

 2021-2020 الفصل / السنة .5

 ساعه 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 مقررأهداف ال .8

 والبحث والخدماتتهيئه وسائل التعليم . 1

 واالسنانمراض التي تصيب الفم حول مختلف انواع اال األوليةتوفير المعلومات . 2

 والتشخيص الصحيحالتوجيه العلمي الصحيح للوصول الى االحتماالت . 3

 تياجات المجتمع.التطوير والتحديث المستمر للبرامج التعليمية والبحثية ومواكبة اح. 4     

 

 
 
 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 والخدمات تهيئه وسائل التعليم والبحث -1أ

 المجال  اتهيئه الرعاية الصحية للناس من قبل اختصاصين بهذ -2أ

 واالسنانلفم مراض التي تصيب احول مختلف انواع اال األوليةتوفير المعلومات  -3أ

 والتشخيص الصحيحالتوجيه العلمي الصحيح للوصول الى االحتماالت  -4أ

 ن توفير العالجات المناسبة لألمراض التي تصيب الفم واالسنا -5أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 

عمليات وال نتائج التحاليل المخبرية صحيح وتسجيلالمريض بشكل  استمارةعلى ملئ  القدرة - 1 ب

 .الجراحية الكبرى السابقة

وتشخيص واألسنان للمريض  وفحص الفم األمراض المزمنةالعالجات عن طريق الفم ومظاهر  -2ب 

 وعالجه. المرض

 من أمراض الفم واألسنان من خالل الرعاية الصحية والعالج والوقايةالتشخيص  -3ب 

 التشخيص دلتأكي االختبارات الدقيقةالقدرة على تحديد  - 4 ب

 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .باستخدام البور بوينتوطريقة القاء المحاضرات بالشرح والتوضيح  -1

 حث الطالب على استخدام المكتبة كأحد اساليب التعلم. -2

 طريقة التعلم الذاتي من خالل دعم بيئة المتعلم. -3

 حث الطالب على استخدام االنترنيت كوسيلة داعمة للتعلم. -4

 خدام مبدا المناقشة والحوار لزيادة استيعاب الطالب.است -5

 .للمقرر تطبيق التعليم من خالل الجزء العملي -6

 

 

 طرائق التقييم      

 

  اليومية والفصلية والنصف سنوية والنهائية. االختبارات النظرية .1
  االختبارات العملية  -2
 العملي للمقرر. المناقشة العلمية اثناء الدرس النظري وخالل الجزء -3

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ادراك الطالب ألهمية هذا االختصاص في خدمة المجتمع . -1ج         

 خلق روح التعاون مع زمالئه والعمل كفريق واحد . -2ج         

 تطور مستمر تحفيز الطالب نحو االتجاهات االيجابية والتي تصنع منه طبيب اسنان في حالة  -3ج         

 دفعه للمشاركة بالمؤتمرات والتدريب من خالل ورش العمل . -4ج     



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات التفاعلية من خالل اثارة النقاش العلمي بين التدريسي والطلبة.   . 

 استخدام التحليل العلمي الذي هو رأس هرم المعرفة .   -

 ح.استخدام وسائل االيضا -

التحفيز على التعلم الذاتي من خالل مراجعة المكتبة واالطالع عل الكتب المصدرية واستخدام االنترنت  -

 للتوسع في المعلومات .

 

 طرائق التقييم    

 

 الحلقات النقاشية  .1
 االختبارات الشفوية  .2
 . االختبارات العملية3       

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  مهارات)الالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د 

 

 عالجه.تشخيص االمراض المختلفة التي تصيب التجويف الفموي وكيفية  أدراك وفهم خطوات  -1د         

 .االلمام والتأقلم مع جو العمل السريري -2د

   ومع المرضىالتعامل الراقي مع زمالئه  -3د

 

  

 علمطرائق التعليم والت

 حضور ورش العمل.واجراء الجانب العملي  -1

 .او في نطاق اوسع  المقامة في كليته المشاركة كعضو او باحث في المؤتمرات العلمية .2

 طرائق التقييم   

 شهادة مشاركة لحضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل . .1
 تقييم لجان المناقشة للبحوث المنجزة  . .2
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 يص الفموي: التشخبنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1&2 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
The principles of 

diagnoses 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

االمتحان و

 العملي

3&4 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
Intraoral 

examination 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

5&6 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
Facial pain. 

 ديويةمحاضرة ف

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

7&8 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
TMJ disorder 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

9&10 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
White oral lesion 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

11&12 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
Pigmented oral 

lesions 

 محاضرة فديوية

 محاضرةو

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

13&14 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات

Ulcerative, 
Vesiculo-bullous 

lesions. 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

15&16 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
Neuromascular 

diseases 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي
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17&18 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
Benign tumors of 

oral cavity 

 يةمحاضرة فديو

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

19&20 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
Salivary gland 

disease 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

21&22 
 ساعة 1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
Tumors of salivary 

gland 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

23&24 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
Endocrine diseases 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

اشرة تفاعلية مب

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

25 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
Autoimmune 

diseases 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

26 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

ك المفاهيم أدرا

 واالساسيات
Drugs in dentistry 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

27 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
Infectious 
diseases. 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

28 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
AIDS 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

29 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
Headache 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي
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  الجزء العملي

 

30 
ساعة  1

ساعة 2نظري+ 

 عملي

أدراك المفاهيم 

 واالساسيات
Oral cancer 

 محاضرة فديوية

محاضرة و

مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

 

االمتحان 

النظري 

واالمتحان 

 العملي

المجموع 

 الكلي 
30+60=90     

 االسبوع اسم الموضوع الساعات

2 Viral infection 1 

2 Fungal infection 2 

2 Classification of candidiasis 3 

2 Oral lesion of AIDS 4 

2 Thyroid and growth 

hormones 

5 

2 Adrenal insufficiency 6 

2 Adrenal insufficiency 7 

2 Bacterial infection of salivary 

glands 

8 

2 Endogenous and exogenous 

Pigmentation of oral mucosa. 

9 

2 Depigmentation of face  10 

2 Hemoglobin and Iron- 

associated pigmentation 

11 

2 Benign lesions of oral cavity 12 

2 Drug-induced gingival 

enlargement. 

13 
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2 Neurogenic lesions of oral 

cavity. 

14 

2 Malignant lesions of oral 

cavity 

15 

2 Complication of oral cancer 

treatment 

16 

2 Neuromuscular disorders 17 

2 Oral manifestation 0f 

Rheumatoid Arthritis 

18 

2 Oral manifestation 0f SLE      19 

2 Immuno-pathological 

diseases of oral mucosa 

20 

2 Types of lichen planus 21 

2 Classification of leukoplakia 22 

2 Recurring oral lesions 23 

2 Recurring oral lesions 24 

2 Chronic multiple oral lesions 25 

2 Toxic reaction of oral mucosa 26 

2 Extravasation and retention 

Mucoceles and Ranulas 

27 

2 Tumors of salivary glands 28 

2 Functional disorder of 

salivary glands 

29 

 
 

2 Tongue disorders 30 

 الكلي  60



  
 8الصفحة 

 
  

 

 
 

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

-BURKETS Oral medicine, twelves edition, 

2011. 

-TEXTBOOK OF ORAL MEDICINE, 2nd edition, 

2010.  

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1- BURKETS Oral Medicine, thirteen edition, 

2015. 

2- Cawsons essentials of oral pathology and 

oral medicine 2002. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
% بمعلومات حديثة وتطوير 20تحديث محتوى المحاضرات بالحذف واالضافة  بما ال يزيد على  -1

 مضمون المحاضرة.

 االستعانة بطرق تدريس حديثة وبحسب طبيعة المقرر. -2

 


