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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 جامعه تكريت المؤسسة التعليمية .1

  العلمي مكليه  طب االسنان / التشخيص الفموي  القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
Dental radiology/RAD 367  class 3

rd
 

 البرامج التي يدخل فيها .4
مفصل الفكين دراسة وتشخيص أمراض الفم والوجه وأمراض 

 شعاعياوتشوهات الفم واألسنان والوجه والفكين 

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

 سنوي الفصل / السنة .6

 عملي( 93نظري+ 33) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2316-4-12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  قيا  العم  اكأاايممي اإللتزام بأخال (1

وتطبيقاتها في االشعه مر والمتواص  تعليمية بحثية قايرة على مواابة واستيعاب التطور المست قاعده بناء  (2

 المختلفة 

تخرمج أجيال متميزة قايرة على استيعاب التكنولوجيا الحدمثة المتطورة من خالل مقاميس ااايممية وعالما   (3

 مرجعية محلية وعالمية 

  ومر والتحدمث المستمر للبرامج التعليمية والبحثية ومواابة احتياجا  المجتمع التط (4

 

 

 

 مراجعة أياء مؤسسا  التعليم العالي ))مراجعة البرنامج اكأاايممي((

ً كأهم خصائص المقرر ومخرجا  التعلم المتوقعة من  موفر وصف المقرر هذا إمجازاً مقتضيا

والبد المتاحة  التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا اان قد حقق االستفاية القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .13

 المعرفة والفهم  -أ
الصحيح للوصول  باساسيات االشعه من الناحيه الفيزيائيه و التكنيك و التطبيق الطبي العملي االلمام-1أ

 حول مختلف انواع المراض التي تصيب الفم و االسنان ت و التشخيص الصحيحالى االحتماال

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

يكون الطالب قادرا على اخذ اشعه اسنان مع االلمام بمعلومات اساسيه جيده تمكنه من معرفه  – 1ب 

 التغيرات الطبيعيه و المرضيه

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 اتالمحاظر .1

 حلقات نقاشيه .2

 المختبرات .3

 طرائق التقييم      

 االمتحان النظري .1

 االمتحان العملي .2
 مهارات التفكير -ج

 افالم االشعه بشكل دقيق واعطاء نتائج واضحه على التعامل مع القدره -1ج  

 التزود بمعلومات شامله عن اعضاء الجسم و عن الحاالت المرضيه  الممكن االصابه بها -2ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المختبرات.3 حلقات نقاشيه.2 المحاظرات .1

 طرائق التقييم    

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

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

 االلمام والتأقلم مع جو العمل المختبري -1د

   ه دقيقه باجواء الحريه والديمقراطيه والتعامل الراقي مع زمالئه و مع المرضىمعرف-2د
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 التشخيص الفموي   بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 

Introduction, outline of the course, history 

of dental radiation,x-radiation properties. 
Dental 

radiology 

 المحاظرا 

 حلقا  نقاشيه

 المختبرا 

 االمتحان النظري

 االمتحان العملي

 2 

The x-ray beam, filtration and 

collimation.tissue absorption  
  

 

1 Dental x-ray films, intra oral films, extra 

oral films, screen and non-screen.  
  

 

1 Film properties, density, contrast, detail or 

definition.  
  

 

1 Latent image and film processing, fixing, 

manual and automatic processing.  
  

 

1 The darkroom, size and location, safe light, 

film and equipment storage.  
  

 

1 The radiograph, radiograph quality, 

principles of shadow, casting, artifacts.  
  

 

1 Viewing of the radiograph, image quality 

and projection, optical illusions.  
  

 

2 X-radiation protection, protection of the 

patient..  
  

 
1 Protection for the operator.    

 

2 Hazards, radiation effect on living tissue, 

ionization, direct and indirect effects.  
  

 

2 Intra oral radiographic technique, bisecting 

and paralleling techniques  
  

 

1 Film placement and procedures using the 

bisecting technique compromise procedures 

combining paralleling and bisecting 

techniques. 

 

  

 

1 Film placement and angulation procedure 

using bite- wing films.  
  

 

1 Film placement and angulation produces 

using occlusal film .  
  

 2 Panoramic radiography.    

 1 Extra oral radiography (essential).    
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 لمقرركتب ا 
      أخرى 

-ORAL RADIOLOGY Principles and Interpretation 2004 ,

Stauart C.white..Michael J.Pharoah,4th edition…Mosby 

-     

 

  متطلبات خاصة 

  الخدمات االجتماعية 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

 02 أقل عدد من الطلبة 

 

1 Extra oral radiography (specialized). 

 
  

 

1 Normal radiographic anatomical 

landmarks.  
  

 

1 Common diseases of teeth and surrounding 

tissues.  
  

 

1 Digital radiography: a- Physical principles. 

b- Clinical applications. c- Advantages and 

disadvantages. d- Radiographic 

interpretation. 

 

  

 

1 Computerized Tomography (CT): a- 

Physics.b- Clinical applications. c- 

Advantages and disadvantages. d- 

Radiographic interpretation. 

 

  

 

1 Magnetic Resonance Imaging(MRI): a- 

Physics.b- Clinical applications. c- 

Advantages and disadvantages. d- 

Radiographic interpretation. 

 

  

 
1 Sonography: a- Physics.b- Clinical 

applications. c- Advantages and 

disadvantages. d- Radiographic 

interpretation. 
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 02 أكبر عدد من الطلبة 

  


