
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية طب االسنان–معة تكريت جا المؤسسة التعليمية .1
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 PER452-المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .3
 

حضور الطالب الى العيادات امر قائم وأساسي باإلضافة الى  أشكال الحضور المتاحة .4

 الحضور االلكتروني للمحاضرات
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 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
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 أهداف المقرر .8
 
 
 معرفة الطالب بأساسيات تشخيص األمراض اليت تصيب اللثة وأنسجة ما حول األسنان -1

 إعطاء فكرة للطالب عن كيفية الوصول للتشخيص الصحيح وكيفية وضع خطة عالجية مناسبة -2

 الطالب من اساليب العالجات احلديثة اليت تشمل العالجات غري اجلراحية  متكني -3

 تعريف الطالب باساليب العالج اجلراحي   -4

تعريف الطالب بكيفية معاجلة امراض اللثة لالشخاص الذين يعانون من امراض مزمنةوتداخالت العالج مع الوضع الصحي  -5
 للمريض

 احلديثة للعالج املتمثلة باستخدام الليزر يف اجملاالت العالجية اعطاء فكرة للطالب عن االساليب -6

 

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 مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
     . معرفة التركيب التشريحي الطبيعي النسجة ما حول االسنان  -1أ -1أ

 وما حول االسنان. معرفة الطرق العلمية والحديثة للحفاظ على صحة اللثة -2أ

 معرفة الحاالت المرضية التي تصيب اللثة وانسجة ما حول االسنان. -3أ
 معرفة تشخيص امراض اللثة وما حول االسنان. -4أ
 معرفة عوامل خطر اإلصابة بامراض اللثة وعالقتها بالحالة الصحية العامة للمريض. -5أ
 ة وما حول االسنان.في عالج امراض اللث معرفة االدوية التي تستخدم -6أ

   
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تعلم طرق تشخيص امراض اللثة وما حول االسنان. –1ب

تعلم كيفية استخدام األدوات اليدوية واألجهزة المستخدمة في عالج امراض اللثة وما حول  – 2ب 

 االسنان.

الت امراض اللثة وما حول االسنان التي تتطلب تعلم الطرق الجراحية البسيطة لعالج بعض حا  - 3ب 

      تدخل جراحي.

 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات (الشرح و التوضيح(.  -1

 استخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية كمعينات للتدريس (االفالم التعليمية, المحاضرة االلكترونية(.  -2

 ام المكتبة كأحد أساليب التعلم.حث الطالب على استخد  -3

التدريب العملي للطالب وتمكينه من عالج عدة حاالت للمرضى المراجعين للمستشفى التعليمي التابع  -4

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

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 انجاز التقارير -االختبارات اليومية -االختبارات العملية –االختبارات الشفهية  -ريةاالختبارات التحري

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 للطالب

وعي الصحي للمجتمع من خالل تقديم النصائح الصحية التي تعريف الطالب بأهمية دورهم في زيادة ال-2ج

 تخص اللثة وما حول األسنان للمراجعين.

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 محاضرات الكترونية مباشرة -1

 محاضرات الكترونية مسجلة -2

 مناقشة مباشرة بين الطالب والتدريسي -3

 طرح األسئلة في سياق المحاضرة -4

 لعالج العملي والتدريب تحت اشراف مباشر في المستشفى التعليميتوفير ا -5

 

 
 طرائق التقييم    

 انجاز التقارير -االختبارات اليومية -االختبارات العملية –االختبارات الشفهية  -االختبارات التحريرية

 

 

 

 
 ية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلالتأهيلية العامة و المهارات -د 

مهارات االطالع على الكتب والبحوث الحديثة  ذات الصلة بالتخصص العام طب االسنان  -1د

 ,والتخصص الدقيق أمراض وجراحة ما حول االسنان وكيفية استنباط واستقراء المعلومات المطروحة. 

 -2د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

التعلم مخرجات  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1 Terms and 
definition 

used in the 
periodontolo

gy 
 
 

مصطلحات وتعاريف 

المستخمة في علم 

 امراض اللثة

محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 الصورمتمثلة ب

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

2-3 2 gingiva محاضرة الكترونية  اللثة

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

4 1 Periodontal 
ligment 

النسيج المحيط 

 باالسنان
محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

5 1 Alveolar 
bone 

محاضرة الكترونية  عظم الفك

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 ورمتمثلة بالص

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

6 1 Oral mucosa  الغشاء المخاطي

 الفموي
محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

7 1 cementum  الطبقة المحيطة

 بالجذر
حاضرة الكترونية م

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة
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 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور
8-12 5 Classification 

of 
periodontal 

diseases 

محاضرة الكترونية  تصنيف امراض اللثة

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 طالبال

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

13-14 2 Etiology of 
periodontal 

diseases 

محاضرة الكترونية  أسباب امراض اللثة

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

15-16 2 Microbial 
dental 
plaque 

محاضرة الكترونية  الصفيحة الجرثومية

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

17-18 2 Dental 
calculus 

محاضرة الكترونية  الجير

 باشرةم

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

19-20 2 Dental stain محاضرة الكترونية  تصبغ االسنان

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور

يرة اسئلة قص

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

21-22 2 Pathogenesis 
of PD 

طريقة تطور امراض 

 اللثة
محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة
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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 

 متمثلة بالصور
23-24 2 Cause related 

therapy 
مسببات عالج 

 االمراض
محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

25-26 2 Corrective 
(surgical) 

therapy 

محاضرة الكترونية  العالج الجراحي 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مع  مناقشة مباشرة

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

27-28 2 Supporative 
therapy 

محاضرة الكترونية  العالج المساند 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

 المحاضرات

 والمناقشة

29 1 Periodontal 
diseases and 

diet 

عالقة امراض اللثة 

 بالتغذية
محاضرة الكترونية 

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة

30 1 Drugs in 
periodontolo

gy 

محاضرة الكترونية  دويةامراض اللثةوةاال

 مباشرة

 محاضرة مسجلة

مناقشة مباشرة مع 

 الطالب

استعمال وسائل ايضاح 

 متمثلة بالصور

اسئلة قصيرة 

في نهاية 

المحاضرات 

 والمناقشة
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Dentistry, 2 Volume Set, 6th Edition, Niklaus 

P. Lang, Jan Lindhe, June 2015 Wiley-

Blackwell. 
 

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               التي يوصى بها   ـ الكتب والمراجعا

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

2011, British Society of Periodontology 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
1.
 https://www.bsperio.org.uk/professio
nals/publications 
2.
 https://aap.onlinelibrary.wiley.com/do
i/toc/10.1002/19433670.aap-clin-sci-papers 

3.
 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ful
l/10.1111/jcpe.12935 
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