نموذج وصف المقرر
مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج األكاديمي))
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من
الطالب تحقيقها مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد
من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم الجامعي  /المركز
 .3اسم  /رمز المقرر

جامعه تكريت
كليه طب االسنان  /التشخيص الفموي م العلمي
Oral medicine/OMD505/5th class/mandatory

 .4البرامج التي يدخل فيها

دراسة وتشخيص أمراض الفم والوجه وأمراض مفصل الفكين
وتشوهات الفم واألسنان والوجه والفكين سريريا

 .5أشكال الحضور المتاحة

حضور الطالب أمر قائم وأساسي وليس التعلم عن بعد

 .6الفصل  /السنة

سنوي

 .7عدد الساعات الدراسية (الكلي)

( 33نظري 93+عملي)

 .8تاريخ إعداد هذا الوصف

2316-4-12

 .9أهداف المقرر
)1
)2
)3
)4

اإللتزام بأخالقيات العمل األكاديمي.
بناء قاعده تعليمية بحثية قادرة على مواكبة واستيعاب التطور المستمر والمتواصل فى العلوم وتطبيقاتها
المختلفة.
تخريج أجيال متميزة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة المتطورة من خالل مقاييس اكاديمية وعالمات
مرجعية محلية وعالمية.
التطوير والتحديث المستمر للبرامج التعليمية والبحثية ومواكبة احتياجات المجتمع.

الصفحة 1

 .13مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -المعرفة والفهم
أ -1تهيئه وسائل التعليم و البحث و الخدمات للرعايه الصحيه للناس من قبل أختصاصين
أ -3توفير المعلومات االوليه حول مختلف انواع المراض التي تصيب الفم و االسنان والتوجيه العلمي
الصحيح للوصول الى االحتماالت و التشخيص الصحيح
ب  -المهارات الخاصة بالموضوع
ب  – 1القدره على ملئ استماره المريض بشكل صحيح وتسجيل نتائج التحاليل المخبرية والعمليات
الجراحية الكبرى السابقة ،العالجات عن طريق الفم ومظاهر األمراض المزمنة و فحص الفم واألسنان
للمريض و تشخيص المرض وعالجه.
 -23التشخيص و العالج والوقاية من أمراض الفم واألسنان من خالل الرعاية الصحية
 – 34القدرة على تحديد االختبارات الدقيقه للتأكد من التشخيص.
طرائق التعليم والتعلم
 .1المحاظرات
 .2حلقات نقاشيه
 .3المختبرات
طرائق التقييم
 .1االمتحان النظري
 .2االمتحان العملي
ج -مهارات التفكير
ج-1التزود بمعلومات شامله عن اعضاء الجسم و عن الحاالت المرضيه الممكن االصابه بها وكيفيه
تشخيصها بشكل دقيق
طرائق التعليم والتعلم
 .1المحاظرات .2حلقات نقاشيه .3المختبرات
طرائق التقييم
االمتحان النظري
االمتحان العملي
د  -المهارات العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1االلمام والتأقلم مع جو العمل السريري
د-2معرفه دقيقه باجواء الحريه والديمقراطيه والتعامل الراقي مع زمالئه و مع المرضى

الصفحة 2
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طريقة التقييم

طريقة التعليم

/ اسم الوحدة
المساق أو
الموضوع

االمتحان النظري
االمتحان العملي

المحاظرات
حلقات نقاشيه
المختبرات

Oral
medicine

مخرجات التعلم المطلوبة

األسبوع الساعات
2

The principles of diagnoses.
1
Laboratory investigation in dentistry.
2
Drugs in Dentistry.
2
Facial pain.
2
T. M. J. disorders
2
Ulcerative, Vesiculo-bullous lesions.
2
White oral lesions.
2
Pigmented oral lesions.
2
Diseases and tumors of salivary glands.
2
Neuromuscular disorders of the face.
1
Occupational hazards in dentistry.
1
Odontogenic diseases .
1
Infectious diseases.
1
Immunological aspects of oral diseases.
1
Oral aspects of systemic diseases.
2
Blood and bleeding disorders.
1
Granulomatous diseases of the oral cavity.
1
Oral medicine in children and geriatrics.
1
Dentistry in hospital.

3 الصفحة

1

Dentist – patient relationship.

 .12البنية التحتية
-BURKETS Oral medicine, eleventh edition, 2008.

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسية
 كتب المقرر
 أخرى

-TEXTBOOK OF ORAL MEDICINE, 2nd edition, 2010.

متطلبات خاصة
الخدمات االجتماعية
 .13القبول
المتطلبات السابقة
أقل عدد من الطلبة

02

أكبر عدد من الطلبة

02

الصفحة 4

