
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية طب االسنان / جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 كلية طب االسنان  / المركز علميالقسم ال .2

 CND488معالجة االسنان  اسم / رمز المقرر .3

 نظري الكتروني / عملي حضوري أشكال الحضور المتاحة .4

 و الثاني السنة الرابعة األولالفصل  الفصل / السنة .5

 عملي 180نظري +  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ان يكون الطالب ملما بالمواد و االدوات المستخدمة فيها.

 حشوات االسنانان يكون الطالب قادرا على اجراء حشوات الجذور و 

 بالجوانب النظرية لتحضير االسنان. القدرة على االلمام

 القدرة على تطبيق هذه المعرفة النظرية و ترجمتها الى اجراء المعالجة عمليا.

 القدرة على إجراء حشوات  وحشوات الجذور لألسنان على المرضى في العيادة التعليمية وبعد التخرج.

 العيادة التعليمية وبعد التخرج.القدرة على إجراء تركيبات األسنان الثابتة على املرضى يف 

 

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
 التركيز على تطوير فهم الطالب لمبادئ تحضير االسنان -1أ

 المواد و االدوات المستخدمة في حشوات الجذور , و طريقة التعامل معها -2أ

 المرضى المراجعين لمستشفى طب االسنان التعليمييقوم الطالب بالتدريب على  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الجانب التطبيقي في الساعات العملية – 1ب 

 الفهم واالستيعاب والتحليل المعرفي  – 2ب 

 المالحظة واالدراك– 3ب 

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .باستخدام البور بوينت الشرح والتوضيحبت المحاضرا طريقة القاء -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

 .المناقشة والحوار لزيادة استيعاب الطالبواستخدام مبدا  -5

 .العملي جزءمن خالل ال ق التعليمتطبي -6

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات النظرية 

  االختبارات العملية 

 االمتحانات اليومية
 السمنار من قبل الطالب اعداد والقاء

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 بناء شخصية الطالب وقدرته على اتخاذ القرار -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات -1

 العيادات السريرية -2

 

 

 طرائق التقييم    

 

 المناقشة وتبادل الخبرات

 

 

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

 معالجة االسنان في العيادة التعليمية تأهيل الطالب الجراء -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Caries of enamel, 

classification and 

clinical aspects. 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

2 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Caries of dentine 
and clinical 
application 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

3 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Defense 

mechanisms of 

dentine against 

injury 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

4 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

History and 
examination of 

patients in 
conservative 

dentistry  

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

5 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Basic principles of 

treatment of caries 

as manifested in 

cavity preparation. 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

6 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Sterilization of 
instruments in 

conservative 
dentistry  

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

7 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Pain control in 

conservative 

dentistry 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

8 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

المفاهيم واالساسيات فهم 

 والتطبيق

Systemic disease in 

relation to 

conservative 

dentistry 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

9 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Irritation, types of 

irritants, immediate 

reaction to the pulp 

and the long term 

effect. 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

10 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Inflammatory 

conditions of the 

pulp, clinical 

manifestation. a- 

Acute inflammation 

of the pulp. b- 

Chronic 

inflammation of the 

pulp. c- 

Degenerative 

changes and 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي
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necrosis of pulp 

tissue. 

11 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

المفاهيم واالساسيات فهم 

 والتطبيق

Differential 

diagnosis of 

pulpitis and 

histopathological 

assessment 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

12 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Pulpal exposures-
traumatic 

exposures and 
treatment. 

 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

13 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Pathological 
exposures, 

treatment and the 
management of 

deep seated caries. 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

14 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Reaction of the 

pulp to operative 

procedures and 

material and the 

lines of prevention. 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

15 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Capping agents and 

healing process on 

the pulp following 

trauma. 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 امتحان نصف السنة   
 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

16 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Pulpotomy in the 

adult teeth. 
 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

17 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

المفاهيم واالساسيات فهم 

 والتطبيق

Scope 

fendodontics, 

indication and 

contraindication of 

endodontic therapy 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

18 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Introduction and 

treatment plane: 

examination of the 

patient , dental 

pain, differential 

diagnosis, diagnosis 

errors 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

19 
ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Endodontic 

radiography 
 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

20 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

واالساسيات  فهم المفاهيم

 والتطبيق

Endodontic 

radiography 
 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 امتحان نظري محاضرة Endodonticفهم المفاهيم واالساسيات ساعات   5 21



  
 6الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

Art and science of operative 
dentistry 
Text book of endodontic. 

 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 نظري

 عملي 3
 تقييم عملي عيادة instruments والتطبيق

22 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Rubber dam and its 

application 
 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

23 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Endodontic entries, 

objectives and 

guides for entries, 

instrument needed 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

24 
 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Preparation of 

root canals . 

a. Objectives in 

canal 

preparation  

b. Aid in canal 

preparation  

c. Determinatio

n of working 

length 

d. Canal 

enlargement 

procedures 

e. Chelating 

agents 

f. Intracanal 

medicaments 

 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي

25 

 2ساعات   5

 نظري

 عملي 3

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Filling the root 

canal : 

.objectives, criteria 

for filling, 

guttapercha 

material and 

techniqes 

 محاضرة

 عيادة

 امتحان نظري

 تقييم عملي
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الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

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

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 املكتبة االلكرتونية لكلية طب االسنان

 

 المقرر الدراسيخطة تطوير  .12

 االطالع الدوري على احدث المستجدات في موضوع معالجة االسنان وادراجها ضمن الخطة

 


