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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 ة تكريت / كلية طب االسنانجامع المؤسسة التعليمية .1

 فرع التشخيص الفموي  / المركز علميالقسم ال .2

 RAD367 /أشعة الفم  اسم / رمز المقرر .3

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

 السنوي الفصل / السنة .5

 عملي(ساعة  60ساعة نظري +  30ساعة ) 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  بأخالقيات العمل األكاديمي. االلتزام -1

 وتطبيقاتها المختلفة.في األشعة تعليمية بحثية قادرة على مواكبة واستيعاب التطور المستمر والمتواصل  قاعده بناء  -2

تكنولوجيا الحديثة المتطورة من خالل مقاييس اكاديمية وعالمات مرجعية تخريج أجيال متميزة قادرة على استيعاب ال -3      
 محلية وعالمية.

 

  التطوير والتحديث المستمر للبرامج التعليمية والبحثية ومواكبة احتياجات المجتمع. -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.



  
 2الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
  . قنيةيات األشعة من الناحية الفيزيائية و التااللمام بأساس -1أ

للوصول الى االحتماالت و التشخيص الصحيح حول مختلف انواع  التطبيق الطبي العملي الصحيح  -2أ

 االمراض التي تصيب الفم واالسنان.

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

  افالم األشعة بشكل دقيق واعطاء نتائج واضحه. القدرة على التعامل مع   - 1ب

التزود بمعلومات كافية لتشخيص الحاالت المرضية التي تصيب الفم واالسنان من خالل تمحيص   -2ب

 .االشعة

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات بالشرح والتوضيح باستخدام البور بوينت -1
 لى استخدام المكتبة كأحد اساليب التعلم.حث الطالب ع -2
 طريقة التعلم الذاتي من خالل دعم بيئة المتعلم. -3
 حث الطالب على استخدام االنترنيت كوسيلة داعمة للتعلم. -4
 استخدام مبدا المناقشة والحوار لزيادة استيعاب الطالب. -5
 .للمقرر تطبيق التعليم من خالل الجزء العملي -6
 

 طرائق التقييم      

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

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

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

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

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

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

 
. 
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 طرائق التعليم والتعلم     

 ة النقاش العلمي بين التدريسي والطلبة.  المحاضرات التفاعلية من خالل اثار- .1

 3استخدام التحليل العلمي الذي هو رأس هرم المعرفة .  - .2
 استخدام وسائل االيضاح. - .3
التحفيز على التعلم الذاتي من خالل مراجعة المكتبة واالطالع عل الكتب المصدرية واستخدام   - .4

 االنترنت للتوسع في المعلومات .

 

 

  طرائق التقييم   

 الحلقات النقاشية  .1
 االختبارات الشفوية  .2
 . االختبارات العملية3       

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

 .لهذا االختصاص المختبريالسريري وااللمام والتأقلم مع جو العمل  -1د

   مع زمالئه و مع المرضى جيدالتعامل البحقيقة معرفه دقيقه  -2د

 -3د

    -4د

 طرائق التعليم والتعلم

 حضور ورش العمل.واجراء الجانب العملي  -1

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

 طرائق التقييم

 ورش العمل .شهادة مشاركة لحضور الندوات والمؤتمرات و .1
 تقييم لجان المناقشة للبحوث المنجزة  . .2
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 بنية المقرر .10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع

1 &2 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Introduction, outline 

of the course, history 

of dental radiation,x-

radiation properties. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

3 &4 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

The x-ray beam, 

filtration and 

collimation.tissue 

absorption 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

  برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

5 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Dental x-ray films, 

intra oral films, extra 

oral films, screen and 

non-screen. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

6 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Film properties, 

density, contrast, 

detail or definition. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

7 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Latent image and film 

processing, fixing, 

manual and automatic 

processing. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

لية على تفاع

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

8 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

The darkroom, size 

and location, safe 

light, film and 

equipment storage. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

9 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

The radiograph, 

radiograph quality, 

principles of shadow, 

casting, artifacts. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 حان النظرياالمت

 االمتحان العملي

10 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Viewing of the 

radiograph, image 

quality and projection, 

optical illusions. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 حان العملياالمت

11&12 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

X-radiation 

protection, protection 

of the patient.. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 Protection for the أدراك المفاهيم واالساسياتساعة نظري + 1 13

operator. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي
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يساعة عمل2 تفاعلية على  والتطبيق العملي 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 واليومية

14&15 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Hazards, radiation 

effect on living tissue, 

ionization, direct and 

indirect effects. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 واليومية

16&17 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Intra oral 

radiographic 

technique, bisecting 

and paralleling 

techniques 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 واليومية

18 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Film placement and 

procedures using the 

bisecting technique 

compromise 

procedures combining 

paralleling and 

bisecting techniques. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 واليومية

19 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 مفاهيم واالساسياتأدراك ال
 والتطبيق العملي

Film placement and 

angulation procedure 

using bite- wing films. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 واليومية

20 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
التطبيق العمليو   

Film placement and 

angulation produces 

using occlusal film . 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 واليومية

21&22 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Panoramic 

radiography. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 واليومية

23 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Extra oral 

radiography 

(essential). 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 واليومية

24 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Extra oral 

radiography 

(specialized). 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 نظرياالمتحان ال

 االمتحان العملي

 واليومية

25 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Normal radiographic 

anatomical 

landmarks. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 واليومية

 Common diseases of أدراك المفاهيم واالساسياتظري + ساعة ن1 26

teeth and surrounding 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي
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ساعة عملي2 تفاعلية على  .tissues والتطبيق العملي 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 واليومية

27 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 االساسياتأدراك المفاهيم و 
 والتطبيق العملي

Digital radiography: 

a- Physical principles. 

b- Clinical 

applications. c- 

Advantages and 

disadvantages. d- 

Radiographic 

interpretation. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 واليومية

28 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Computerized 

Tomography (CT): a- 

Physics.b- Clinical 

applications. c- 

Advantages and 

disadvantages. d- 

Radiographic 

interpretation. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 جبرنام
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 واليومية

29 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Magnetic Resonance 

Imaging(MRI): a- 

Physics.b- Clinical 

applications. c- 

Advantages and 

disadvantages. d- 

Radiographic 

interpretation. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 واليومية

30 
ساعة نظري + 1

ساعة عملي2  

 أدراك المفاهيم واالساسيات
 والتطبيق العملي

Sonography: a- 

Physics.b- Clinical 

applications. c- 

Advantages and 

disadvantages. d- 

Radiographic 

interpretation. 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة 

تفاعلية على 

 برنامج
meet 

 المختبرات

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 واليومية

     90=60+30 المجموع الكلي
 

 االسبوع عنوان الموضوع الساعات

2 
Fundamentals of radiology: Introduction , Similarity and differences between 

x-ray and visible light, component of x-ray machine.  
1 

 
Fundamentals of radiology: x-ray tube, Generation of x- ray, Selection of 

target materials. 
 

2 

Production and interaction of x-ray beam shape and position. Invers square 

low, Rectification, Filtration, and Collimation. X-ray spectrum, half value 

layer, x-ray measuring units.   

2 

2 

X-ray film& processing cycle  X-ray film, intra oral, chemical composition, film 

type and speed, extra – oral, screen & non-screen, film properties, density, 

contrast, details. 

3 

2 Ideal radiograph. 4 
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2 Factors relating to the production of radiograph. 5 

2 Hazards and productions. 6 

2 Intra- oral technique. 7 

2 Dental panoramic technique. 8 

2   Clinic work. 9 

2   Clinic work. 10 

2   Clinic work. 11 

2   Clinic work. 12 

2   Clinic work. 13 

2   Clinic work. 14 

 15 امتحان نصف السنة 2

2   Clinic work. 16 

2   Clinic work. 17 

2   Clinic work. 18 

2   Clinic work. 19 

2   Clinic work. 20 

2   Clinic work. 21 

2   Clinic work. 22 

2   Clinic work. 23 

2   Clinic work. 24 

2   Clinic work. 25 

2   Clinic work. 26 

2   Clinic work. 27 

2   Clinic work. 28 

2   Clinic work. 29 

2   Clinic work. 30 

 الكلي  60
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

 البنية التحتية  .12

 الكتب المقررة المطلوبة -1

-ORAL RADIOLOGY Principles and Interpretation 2004 ,Stauart 

C.white..Michael J.Pharoah,4th edition…Mosby 

 

المراجع الرئيسية  -2

 )المصادر(

1- Essentials of Dental Radiography and 

Radiology; 3rd edition, Eric Whites 

2- Dental Radiography Principles and 

Techniques; 4th edition, Joen M. Lannucci/Laura 

Jansen Howerton 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

-Oral Radiology Principles and interpretation. 
5th edition, Stuart C., White/ Michael J. Pharoah. 

المراجع االلكترونية ،مواقع  ( ب

 االنترنيت ،.....
 

% بمعلومات حديثة وتطوير 20توى المحاضرات بالحذف واالضافة  بما ال يزيد على تحديث مح -1

 مضمون المحاضرة.

 االستعانة بطرق تدريس حديثة وبحسب طبيعة المقرر. -2


