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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية طب األسنان –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 فرع امراض اللثة القسم الجامعي / المركز .2

 PERIODONTOLOGY/, PER582 اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 بعد عن التعلم وليس وأساسي قائم أمر الطالب حضور أشكال الحضور المتاحة .5

 المرحلة الخامسة الفصل / السنة .6

 212 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/12/2216 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 اعطاء فكرة للطالب عن اللثة واالنسجة المكونة لها .  -1

ع المشاكل الصحية التي تمكين الطالب من معرفة اساليب العالجات الحديثة واالمنة وكيفية التعامل م  -2

 من الممكن ان ترافق اصابات اللثة وما حولها.

3-   

4-   

 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

والبد المتاحة. التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 المعرفة والفهم  -أ
   
      اواع االنسجة التي توجد حول االسنان ووضيفة وخصائص كل نوع .ان بلم الطالب بجميع    -1أ

  لطرائق العلمية في معالجة االمراض التي قد تصيب اللثة وغيرها .ان يتعلم الطالب ا   -2أ

     -3أ
  -4أ
  -5أ
  -6أ

 
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

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

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

 المقرر هذا مجال في و البحوث  اجراء المعالجات على الطالب حث – 3ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

  .(التوضيح و الشرح( المحاضرات القاء  -1
 .(االلكترونية المحاضرة ,التعليمية االفالم( للتدريس كمعينات التكنولوجية التعليمية الوسائل استخدام  -2
 .المتعلم حول المتمركز التعلم بيئة دعم خالل من وذلك الذاتي مالتعل طريقة  -3
 .التعلم أساليب كأحد المكتبة استخدام على الطالب حث -4

 طرائق التقييم      

 التحريرية االختبارات  -1
 الشفهية االختبارات  -2
 اليومية المشاركات  -3
 المعالجالت الطبية ضمن مستشفى الكلية  -4
 مهارات التفكير -ج

  

 يناقش الطالب قضايا اللثة ومشكالتها غلى اساس علمي واضح  -1ج      

 ان يكون الطالب قادر على التعامل مع اصابات اللثة وامراضها.  -2ج     

 ان يكون الطالب قادر على تحديد المشكلة وتحديد اسلوب حلها  -3ج     

 بسرعة واتقان في ان واحدينمي الطالب مهاراته الشخصية بحيث يكون قادر على الحل   -4ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة  -1
 المناقشة  -2
 طرح االسئلة  -3
 المعالجات العملية -4
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 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية  -1
 االختبارات الشفهية  -2
 االختبارات العملية ومتابعة انجازات الطالب العالجية   -3

 
 ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 

  -1د      

  -2د      

  -3د      

  -4د      
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 7 
التعرف على كيفية 

 للثةتشخيص امراض ا

Diagnosis  of 

periodontal 

diseases 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

2-3 14 
معرفة الطالب 

 تصنيف امراض اللثةل

Classification 

of 

periodontal 

diseases 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

4 7 
معرفة الطالب طرق 

استخدام الليزر في 

 عالج امراض اللثة

Uses of laser 

and 

Emdogain in 

treatment of 

periodontal 

diseases 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

5-6 14 
التعرف على 

كيفيةالوقاية من 

 امراض اللثة

Prevention of 

periodontal 

diseases 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

7 7 
التعرف على عالقة 

امراض اللثة بالجهاز 

 المناعي

Periodontal 

diseases and 

the immune 

system 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

      امتحان فصلي

 معرفة حركية االسنان 14 8-9
Tooth  

mobility 
المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

12 7 
معرفة كيفية استخدام 

المنفرق في التعامل 

 مع امراض اللثة

The 

involvement  

of furcation 

in periodontal 

diseases and 

its 

management 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

11-12 14 
معرفة فرط حساسية 

 االسنان

Dentin 

hypersensativ

ity 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

13 7 
التعرف على 

المماسات الجديدة 

 GTRو

New 

attachment 

and GTR 

المحاضرة 

 والشرح
لة االسئ

 والمناقشة

 معرفة السوائل الفلعية 14 14-15
Crevicular 

fluid 
المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة
      نصف السنة

16 7 
التعرف على الخراج 

الحاد والمزمن في 

Acute and 

chronic 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة
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 periodontal اللثة

abscess 

71-71 14 

ة التعرف على كيفي

التعامل مع اصابات 

اللثة عند االشخاص 

الذين يعانون من 

 امراض جهازية

The 

periodontal 

management 

of patients 

with systemic 

diseases 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

19 7 
معرفة الطالب طرق 

استخدام الليزر في 

 عالج امراض اللثة

Laser and 

Emdogain 

used in 

treatment of 

periodontal 

diseases 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

22-21 14 
معرفة المضادات 

الحيوية المستخدمة في 

 عالج امراض اللثة 

Antibiotics  

used in 

periodontal 

treatment ( 

seminar and 

discussion 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

      امتحان فصلي

22 7 
عن لعالقة بين الكشف 

المطهرات وامراض 

 اللثة

Antiseptic in 

periodontolo

gy (seminar 

and 

discussion) 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

23-24 14 
التهاب اللثة معرفة 

 التقرحي الناخر واللثة

Necrotizing 

ulcerative 

gingivitis and 

periodontitis 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 اقشةوالمن

25 7 
معرفة خطة العالج 

 وتحديدها 

Treatment 

planing 

(seminar and 

discussion) 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

26-27 14 
العالقة بين حشوات 

االسنان وامراض 

 اللثة

Endodontics  

 and 

periodontics 

(seminar and 

discussion) 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

28 7 
الجراحة والعالج 

 بدونها

Surgical Vs 

non surgical 

treatment 

المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Carranza FA: Clinical 
Periodontology; 9th edition, WB 

Saunders. 

  متطلبات خاصة 

  الخدمات االجتماعية 

 

 القبول  .13

 PER452/OHS247 المتطلبات السابقة

 02 أقل عدد من الطلبة 

 53 أكبر عدد من الطلبة 

  

(seminar and 

discussion) 

29-32 14 
العالقة بين االمراض 

الجهازية وامراض 

 اللثة

Systemic 

diseases with 

peridontium 

(seminar and 

discussion) 

المحاضرة 

 والشرح
 االسئلة

 والمناقشة

      
      
      
      
      
      
      
      


