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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 / كلية طب االسنانجامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 كلية طب االسنان  / المركز علميالقسم ال .2

 OPT477/ علم أمراض الفم اسم / رمز المقرر .3

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

 سنوي السنةالفصل /  .5

 ساعة150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 والتركيبة  الميكانيكية التغيرات عن كافية بمعلومات الجامعية دراسته خالل  األسنان طب طالب اكساب -1

 أساسي فهم لبناء كأساس الفم، بأمراض المرتبطة واألنسجة بالخاليا الحاصلة الحيوية والكيميائية والوظيفية
 الوقائيلبرنامج وا  العالج ولتحديد للتشخيص

 لمختلف الشعاعية والصور النسيجي والفحص السريرية المظاهر المرضية، بالمسببات الطالب إلمام -2

 بالفم المحيطة واالنسجة الفمي التجويف أنسجة تصيب التي المرضية الحاالت

 األنسجة تشمل التي  الخلقية والتشوهات النمو اضطرابات على للتعرف بمعلومات الطالب تزويد -3

 .الفكين وعظام لها الساندة واالنسجة واألسنان، الفم، تجويف في الرخوة

 لوجود مؤشرا تكون أن يمكن والتي الفم تجويف في مالحظتها يتم التي البسيطة التغيرات على التعرف -4

 االخرى الجسم أعضاء في مرضية اصابة

 الشرعي األسنان طب لعلم  التطبيقية والمفاهيم األساسية المعلوماتب الطالب تعريف -5

 ه كطبيب اسنان.أهمية علم أمراض الفم في مستقبلعلى الطالب ان يدرك  -6

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

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 .والوجه واألسنان الفم تصيب التي األمراض معظم تشخيص عن معرفية مهارة الطالب إكساب-1أ

 النسيجي الفحص خالل من المصابة الخاليا في  الحاصله التغيرات حول معرفة الطالب لدى تتكون  -2أ
 .المكروسكوب تحت لها

 .المرضية للحالة  المتوقع التشخيص لتأكيد  أجراءها الواجب التشخيصية بالفحوصات بينة على يكون -3أ
 التي االمراض غلى السريرية تطبيقاته في النظرية المعلومات هذه تثبيت على القابلية الطالب إكساب-4أ

 .ناالسنا وانسجة الفموية االنسجة تصيب

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مهارة أدراك خطوات أعداد الشريحة النسيجية التي يتم فحصها تحت المجهر الضوئي.   - 1ب

التي تالحظ خالل فحصها بالمجهر الضوئي  المصابة  عن الطبيعية االمكانية في تمييز االنسجة – 2ب

 وعظام الفكين. االخرى أنسجة الفم او في ألسناناانسجة  في

 تمييز الصبغات المختلفة المستخدمة في أعداد الساليد للنسيج المطلوب فحصه. – 3ب

 امكانية تحديد نوع المقاطع النسيجية. – 4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .بوينت البور باستخدام والتوضيح بالشرح المحاضرات القاء طريقة .1

 لم.التع اساليب كأحد المكتبة استخدام على الطالبحث  .2

 .المتعلم بيئة دعم خالل من الذاتي التعلم طريقة .3

 .للتعلم داعمة كوسيلة االنترنيت استخدام على الطالبحث  .4

 .الطالب استيعاب لزيادة والحوار المناقشة أمبد استخدام .5

 .العملي الجزء خالل من التعليم تطبيق .6

 

 طرائق التقييم      

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

 في المرحلة. طالبكل  قبل من ئهوالقا هاعدادتقييم السمنار الذي يتم  -4
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 في خدمة المجتمع .دراك الطالب ألهمية هذا االختصاص ا  -1ج

 خلق روح التعاون مع زمالئه والعمل كفريق واحد . -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

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

 استخدام التحليل العلمي الذي هوة رأس هرم المعرفة .   -

 .استخدام وسائل االيضاح -

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

 للتوسع في المعلومات .

 طرائق التقييم    

 .الحلقات النقاشية -1      

 االختبارات الشفوية  -2     
 االختبارات العملية -3     

 

 
 

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

 

 أدراك وفهم خطوات تقنية والية اعداد الشرائح النسيجية وتهيئتها للفحص تحت المجهر الضوئي.  -1د 

 اكساب الطالب مهارة استخدام المجهر الضوئي.  -2د 

 .عن نظيرتها االنسجة المرضية اكسابه القدرة على  فحص وتمييز انسجة الفم واالسنان الطبيعية -3د

 لمستخدمة في اعداد االنسجة الفمية المختلفة.معرفة انواع الصبغات ا -4د

 (الجماعي العمل) الواحد العمل فريق ضمن بانضباط االخرين مع العمل قابلية -5د

  

 طرائق التعليم والتعلم

 حضور ورش العمل.واجراء الجانب العملي 

 .اوسعاو في نطاق  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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 الجزء النظري -بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 المفاهيم واالساسياتفهم  ساعة نظري 2 1

Introduction of oral 
pathology & the 

biopsy 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 2

Dental caries محاضرة فديوية 

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 3

Pulp pathology محاضرة فديوية 

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 4

Periapical 
pathology 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات نظري ساعة 2 5

Bone  infection محاضرة فديوية 

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 6

Genetic  disease of 
the bone 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 7

Fibro-osseous 
lesions 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

امتحان الفصل 

 األول

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 8

Metabolic disease of 
the bone 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 9

Benign bone 
neoplasm 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 10

Malignant bone 
neoplasm 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 11

Developmental 
defects of oral and 

maxillofacial region 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 12

Environmental 
alteration 
Of teeth 

 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 13
Developmental 

defects of 
 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 االمتحان
 اليومي
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Lips and palate على برنامج 

meet 

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 14

Odontogenic cysts 
of the jaw 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 15

Odontogenic tumor محاضرة فديوية 

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 امتحان نصف السنة   

 فديويةمحاضرة 

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 16

oral bacterial 
invasion 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 17

Oral, viral and 
candidal infection 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 18

Vesiculo-bulbous 
lesions 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 واالساسياتفهم المفاهيم  ساعة نظري 2 19

Oral white lesions محاضرة فديوية 

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 20

Oral malignancies محاضرة فديوية 

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 واالساسياتفهم المفاهيم  ساعة نظري 2 21

Diseases of salivary 
glands 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 22

Tumors of salivary 
glands 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج
meet 

امتحان الفصل 

 الثاني

 فهم المفاهيم واالساسيات نظريساعة  2 23

Red lesions محاضرة فديوية 

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 24

Benign soft tissue 
lesions 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات نظريساعة  2 25

Malignant soft 
tissue lesions 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 االمتحان محاضرة فديوية Pigmented lesions فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 26
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محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 27

Forensic 
odontology 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 28

TMJ pathology محاضرة فديوية 

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 29

Histology and 

movement of 

tempromandibular 

joint 

 محاضرة فديوية

محاضرة مباشرة تفاعلية 

 على برنامج

meet 

 االمتحان
 اليومي

 فهم المفاهيم واالساسيات ساعة نظري 2 30
Histochemical stain 

&it’s application 
Tutorial and review 

 

   ألنهائي االمتحان  60 المجموع

 ساعات عنوان الموضوع رقم المختبر

1 Demonstration of biopsy types 3 

2 Enamel, dentin and cementum caries 3 

3 Acute pulpitis, chronic pulpitis and pulp polyp 3 

4 Inflammatory cysts of the jaw  

5 Periapical cyst  3 

6 Developmental cysts of the jaw 3 

7 Odontogenic keratocyst 3 

8 Jaw infections 3 

9 Genetic bone diseases 3 

10 Metabolic bone diseases 3 

11 Odontogenic tumors 3 

12 Ameloblastoma  3 

13 Odontomes 3 

14 Normal variations of oral mucosa   3 

15 Reactive and benign lesions of oral mucosa 3 

16 Epithelial dysplasia and potentially malignant lesions  3 

17 Squamous cell carcinoma 3 

18 Fibroosseous lesions 3 

19 Ossifying Fibroma 3 

20  Fibrous dysplasia  3 

21 Bone neoplasms  3 

22 Giant cell lesions 3 

23 Traumatic and traumatic lesions. 3 

24  Lichen planus  3 

25 Lichenoid reactions 3 

26  Pemphigus  3 
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 -:الجزء العملي
 
 

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

1-Essentials of oral pathology and oral 

medicine. 7th ed. CawsonRA and Odell EW. 

2002. 

2Oral pathology 4th edition , SoamsJV and 

Southam JC,2005 

 
3- Pocket atlas of oral diseases , 2nd ed., 

LaskarisG , 2006. 

 الرئيسية )المصادر( المراجع -2

1- Oral and maxillofacial pathology. Neville 

BW, Damm DD , Allen CM, Bouquot JE. 3rd ed. 

,2009. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

1- Oral   pathology: clinical- pathological 

correlations. RegeziJA, Sciubba JJ, Jordan RCK. 
5th ed. 2009 

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

% بمعلومات حديثة وتطوير مضمون 20تحديث محتوى المحاضرات بالحذف واالضافة  بما ال يزيد على  -

 المحاضرة.

 المقرر.االستعانة بطرق تدريس حديثة وبحسب طبيعة  -2

 

27 Pemphigoid 3 

28 Salivary gland diseases 3 

29 Benign Salivary gland tumor 3 

30 Malignant Salivary gland tumor 3 

Total  90 


