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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ
 أن يلم الطالب بجميع االساليب التسخيصية التي يمكن اتخاذها للوصول الى التشخيص الصحيح-1أ

ب اللثة واالنسجة المحيطة باألسنان  والتي تشمل أن يتعلم الطالب الطرائق العلمية في معالجة األمراض التي تصي-2أ

 الكعالجة الجراحية وغير الجراحية.

 أن يلم الطالب بآخر مستجدات العالج الجراخي وغير الجراحي -3أ
أن يتعلم الطالب أهمية زيادة وعي المجتمع في كيفية المحافضةة على صحة اللثة واهميتها على المستوى الصحي -4أ

 العام.
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 واضح. علمي اساس على اصابات اللثة قضايا الطالب يناقش ن - 1ب

 .دراسة اللثة وما حول االسنان خالل من بطب االسنان مايتعلق بكل علمي بشكل الطالب مناقشة – 2ب 

ياس التهاب اللثة ,وتشخيص وجود الجيوب اللثوية ان يلم الطالب باساليب قياس مستوى تجمع الجير والتكلسات ,وق -3ب

 حول األسنان.

 أن يتعلم الطالب استعمال اآلالت اليدوية واألجهزة الفوق صوتية في معالجة أمراض اللثة وما حول األسنان-4ب

ض أن يتعلم الطالب متابعة حالة المريض على مدى عدة جلسات وتغيير الخطة العالجية حسب استجابة المري  -5ب

 للعالج.
 طرائق التعليم والتعلم      

 

  .(التوضيح و الشرح( المحاضرات القاء -1
 .(االلكترونية المحاضرة ,التعليمية االفالم( للتدريس كمعينات التكنولوجية التعليمية الوسائل استخدام  -2
 .التعلم أساليب كأحد المكتبة استخدام على الطالب حث  -3
من عالج عدة حاالت للمرضى المراجعين للمستشفى التعليمي التابع لكلية طب التدريب العملي للطالب وتمكينه  -4

 جامعة تكريت, ويكون العالج تحت إشراف مباشر من قبل التدريسيين المختصين. \األسنان
 

 
 طرائق التقييم      

 

 التحريرية االختبارات -1
 الشفهية االختبارات  -2
 اليومية المشاركات  -3
 الب اثناء المعالجالت الطبية ضمن المستشفى التعليمي للكليةتقييم االداء العملي للط -4

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 زرع الثقة في الطالب على امكانية ادارة الحاالت المرضية التي تواجهه من خالل االشراف المباشر للطالب-1ج

تقديم النصائح الصحية التي تخص اللثة  تعريف الطالب بأهمية دورهم في زيادة الوعي الصحي للمجتمع من خالل-2ج

 وما حول األسنان للمراجعين.

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 محاضرات الكترونية مباشرة -1

 محاضرات الكترونية مسجلة -2

 مناقشة مباشرة بين الطالب والتدريسي -3

 طرح األسئلة في سياق المحاضرة -4

 المستشفى التعليميتوفير العالج العملي والتدريب تحت اشراف مباشر في  -5
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 طرائق التقييم    

 

 

 إختبارات تحريرية -1
 إختبارات شفوية -2
 تقييم عملي ألداء الطالب داخل العيادات التعليمية -3

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

 

البحوث الحديثة  ذات الصلة بالتخصص العام طب االسنان ,والتخصص الدقيق أمراض مهارات االطالع على الكتب و -1د 

  وجراحة ما حول االسنان وكيفية استنباط واستقراء المعلومات المطروحة.

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 قييمطريقة الت طريقة التعليم

تشخيص أمراض اللثة وما  3 1-3

حول األسنان والطرائق 

الحديثة المستخدمة في 

 التشخيص

Diagnosis of 
periodontal 

disease 

محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

متمثلة  ايضاح

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

اسئلة قصيرة محاضرة الكترونية  Immunology andالتغيرات المناعية  2 4-5
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المصاحبة ألمراض ما 

 حول األسنان
immunopathology مباشرة 

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

عوامل الخطر التي تزيد  1 6

االصابة بأمراض  من نسبة

 ما حول األسنان

Risk factors in the 
etiology 

periodontal 
disease 

محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

نسبة انتشار امراض ما  2 7-8

في  حول االسنان

المجتمعات والعوامل 

 المساعدة على االنتشار

Epidemiology of 
periodontal 

disease 

محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

حركة األسنان المرضيةز  2 9-10

 تشخيصها وكيفية عالجها
Tooth mobility  محاضرة الكترونية

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

تأثر الجذور السنية بالتهاب  2 11-12

االنسجة المحيطة وكيفية 

 شخيصها وعالجهات

Furcation 
involvement 

محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

تغير رائحة الفم, اسبابها ,  1 13

 تشخيصها وعالجها
Halitosis  محاضرة الكترونية

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة
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 بالصور

 
تداخل معالجة امراض ما  2 14-15

حول األسنان بتخصصات 

 طب األسنان األخرى

Periodontics and 
other aspects of 

dentistry 

محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 ة مسجلةمحاضر

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

عالج أمراض ما حول  2 16-17

األسنان الالجراحي وكيفية 

 تقييم نجاح العالج

Non-surgical 
periodontal 

therapy 

محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

باشرة مع مناقشة م

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

عالج أمراض ما حول  2 18-19

األسنان الجراحي ومعرفة 

انواع الجراحات الممكنة 

 وكيفية اختيار المناسب منها

Surgical 
periodontal 

therapy 

محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 ةمحاضرة مسجل

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

أستعماالت الليزر في طب  1 20

 وجراحة ما حول األسنان
Laser in 

periodontology 
محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ح متمثلة ايضا

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

إعادة بناء االنسجة المحيطة  2 21-22

باألسنان و انواع الشفاء 

 بعدد العالج

Regeneration and 
periodontal 

healing after 
therapy 

محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

تجديد األنسجة الموجه  2 23-24

باستعمال اغشية صناعية 

 وغير صناعية

Guided tissue 
regeneration 

محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

صيرة اسئلة ق

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة
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 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 
تحسس األسنان المفرط  1 25

 وطرق عالجه
Dentin 

hypersensitivity 
محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

ضى كيفية عالج المر 2 26-27

 المعرضين للخطر طبيا
 

Management of 
medically 

compromised 
patients 

محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

لكترونية محاضرة ا Cross infection العدوى وطرق الوقاية 1 28

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

إستعمال المضادات الحيوية  1 29

في عالج امراض ما حول 

 األسنان

Antibiotics in 
periodontal 

therapy 

محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 سجلةمحاضرة م

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

السائل اللثوي مكوناته  1 30

اهميته ومميزاته في حاالت 

 المرض وانعدامه

Gingival 
crevicular fluid 

محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 البالط

استعمال وسائل 

ايضاح متمثلة 

 بالصور

 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة
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Type  of treatment  5th
 year clinical requirement 

Motivation and instruction   

Scoring PI & GI   index 

registration  min = 15   max = 

25    

4h\week 

Scaling min =  10  max. = 20 120 h\year 

Root planning  min=  5   

max= 12  

 

Seminar  presentation  =8   

Surgery =1  

Maintenance  at least  one 

case  
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 البنية التحتية  .12

 ,Carranza's Clinical Periodontology, 9th edition -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

CARRANZA, F. A., NEWMAN, M. G. AND TAKEI, H. 

2006 - Elsevier Saunders - St. Louis, Mo. 

2- Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2 

Volume Set, 6th Edition, Niklaus P. Lang, Jan Lindhe, 

June 2015 Wiley-Blackwell. 

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

)  لتي يوصى بها                اـ الكتب والمراجع ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
Young Practitioners Guide to Periodontology, 2011, 

British Society of Periodontology 

https://www.bsperio.org.uk/professionals/p .1 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
ublications 

2. https://aap.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/
10.1002/19433670.aap-clin-sci-papers 

3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1
111/jcpe.12935 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
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https://www.bsperio.org.uk/professionals/publications
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https://aap.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/19433670.aap-clin-sci-papers
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpe.12935
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpe.12935

