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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 تكريت جامعة التعليمية المؤسسة .1

 االسنان تقويم فرع المركز/  الجامعي القسم .2

 المجتمع طب علم المقرر رمز/  اسم .3

 بكالوريوس فيها يدخل التي البرامج .4

 اسبوعي المتاحة الحضور أشكال .5

 سنوي السنة/  الفصل .6

 وعملي  نظري  ساعة09  (الكلي) الدراسية الساعات عدد .7

 2916-11-15  الوصف هذا إعداد تاريخ .8

 المقرر أهداف .0

 كساب الطالب مهارة معرفية عن المفاهيم االساسيةطب اسنان المجتمع بشكل عاما -1

يهتم بتعريف الطالب على التعامل مع الفرد في نطاق األسرة مع اإللمام بالطرق الوقائية والمقدرة على  -2

 والمعالجة.التشخيص 

تزويد الطالب بالمعلومات عنتحقيق الصلة مع المريض في نطاق األسرة من النواحي الفيزيائية  -3

 واالجتماعية والنفسية.

اطالع الطالب على ضرورةالتنسيق مع المختصين في التخصصات األخرى بما يخدم مرضاه واألفراد  -4

  .اللذين يعنى بهم

 .مجتمع والقدرة على تحديد األولوياتإلمام الطالب بالمشكالت الصحية في ال -5

 اطالع الطالب عن اهمية علم طب المجتمع  بالنسبة لمهنته المستقبلية كطبيب االسنان -6

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

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

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

 .البرنامج وصف وبين بينها الربط من
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 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .19

  والفهم المعرفة -أ

 .والمجتمع واألسرة للفرد الصحي المستوى رفع على العمل -1

 .المجال هذا في ومهاراته معلوماته وحديث تطوير على والعمل األسرة طب وتحديث لتطوير السعي -2

 .المرضى على السريرية تطبيقاته في النظرية المعلومات هذه تثبيت على القابلية الطالب إكساب -3
 

 

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

 العملية الساعات في التطبيقي الجانب – 1 ب

 المعرفي والتحليل واالستيعاب الفهم  – 2 ب

 واالدراك المالحظة– 3 ب

 

 

 
  والتعلم التعليم طرائق     

 
 .باستخدام البور بوينت الشرح والتوضيحبطريقة القاء المحاضرات  -1

 .حث الطالب على استخدام المكتبة كأحد اساليب التعلم -2

 .طريقة التعلم الذاتي من خالل دعم بيئة المتعلم -3

 .االنترنيت كوسيلة داعمة للتعلمحث الطالب على استخدام  -4

 .استخدام مبدا المناقشة والحوار لزيادة استيعاب الطالب -5

 .العملي جزءتطبيق التعليم من خالل ال -6

 

  التقييم طرائق     

 االختبارات النظرية -  -7

  االختبارات العملية  -8

 االمتحانات اليومية -0
 
 التفكير مهارات -ج

 

 المالحظة واالدراك -1ج     

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج
 

 

  والتعلم التعليم طرائق    

 انفا مدون كما  -1
2-  
3-  
4-  
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  التقييم طرائق   

 انفا مدون كما   -1
2-  
3-  

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

 

 انفا مدون كما -1د 

 -2د

 -3د

 -4د
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 المقرر بنية .11

 الساعات األسبوع
 مخرجات

 التعلم

 المطلوبة

 أو المساق/  الوحدة اسم

 النظري الموضوع
 التقييم طريقة التعليم طريقة العملي

1 
 نظري1

 

 المفاهيم فهم

 واالساسيات

 والتطبيق

Introduction to dental 

public health 

زيارات 

ميدانية 

 للمدارس

القاء المحاضرة 

باستخدام نظام  

 بور بوينت

مع  االمتحان الفصلي
 امتحانات يومية مفاجئة

 نظري1 2
 المفاهيم فهم

 واالساسيات

 والتطبيق

Introduction to dental 

public health 

 

  

3 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Introduction to dental 

public health 

 

  

4 

 نظري 1

 المفاهيم فهم

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental caries and 

periodontal disease as a 

community and 

economic problem 

 

  

5 

 نظري 1

 المفاهيم فهم

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental caries and 

periodontal disease as a 

community and 

economic problem 

 

  

6 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental epidemiology and 

survey procedures 

 

  

7 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental epidemiology and 

survey procedures 

 

  

8 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental epidemiology and 

survey procedures 

 

  

0 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Statistics  

  

19 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Statistics  

  

11 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Statistics  

  

12 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental health education  

  

13 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental health education  

  

 نظري 1 41
 المفاهيم فهم

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental health education  

  

    امتحان فصلي   15
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    السنة نصف امتحان   

 نظري1 16
 المفاهيم فهم

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental auxiliary 

personnel 

 

  

 نظري1 17
 المفاهيم فهم

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental auxiliary 

personnel 

 

  

18 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Primary teeth care  

  

10 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Primary teeth care  

  

29 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Primary teeth care  

  

21 

 نظري 1
 المفاهيم فهم

 واالساسيات

 والتطبيق

Planning for manpower 

requirements in dental 

public health 

 

  

22 

 نظري 1
 المفاهيم فهم

 واالساسيات

 والتطبيق

Planning for manpower 

requirements in dental 

public health 

 

  

23 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental treatment needs, 

demands and utilization 

 

  

24 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental treatment needs, 

demands and utilization 

 

  

25 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental public health 

programs 

  

 

26 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental public health 

programs 

  

 

27 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Dental public health 

programs 

  

 

28 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Forensic dentistry and 

professional ethics 

  

 

20 
 المفاهيم فهم نظري 1

 واالساسيات

 والتطبيق

Forensic dentistry and 

professional ethics 

  

 

39 
 

  امتحان فصلي 
 

   االمتحان ألنهائي   
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 العملي بيقطللت ومختبرات النظري راتضللمحا جاهزة قاعات:   التحتية البنية .12

 : المطلوب القراءات

 األساسية النصوص  
 المقرر كتب 
 أخرى      

 

 والندواتالدورات التدريبية   خاصة متطلبات

 الزيارات الميدانية لخدمة المجتمع  االجتماعية الخدمات

 

  القبول .13

  السابقة المتطلبات

 25  الطلبة من عدد أقل

 151  الطلبة من عدد أكبر

 

 


