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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة الحلةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم طب االسنان/ فرع طب اسنان االطفال والوقائي       المركز العلمي /القسم  .2

 طب اسنان المجتمع اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات نظري ومختبرات عملي المتاحةأشكال الحضور  .4

 2022-2021نظام سنوي للعام الدراسي  الفصل / السنة .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 )الكلي(

   عملي ساعة 60و ساعة نظري 30

 15/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

: يعطي معلومات للطالب حول تحديد امراض الفم وقياسها في المجتمع أهداف المقرر .8

 لتحقيق هدف السيطرة والوقاية من االمراض في المجتمع من خالل البرامج الوقائية

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

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

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10
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  األهداف المعرفية  -أ

 

 صياغة المعلومات بشكل يمكن الطلبة من الفهم واالدراك -1أ

 زيادة معرفة الطالب لطرق فحص االسنان من حيث التسوس والتهاب اللثة -2أ

اعطاء ارشادات ونصائح للوضع الصحيح للطبيب خالل عالجه مع المريض - 3أ

 والطريقة الصحيحة 

 لوضع المريض خالل الفحص والعالج اثناء جلوسه على جهاز االسنان.

 

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب الخبرة والمعلومات التي تساعده في تحديد المرض ومعرفة اسبابه  - 1ب

والوضع الصحيح لجلوس المريض chair dentalالتعرف على جهاز االسنان  – 2ب 

 والطبيب 

طرق فحص تسوس االسنان والتهاب اللثة والتكلسات والصفيحة الجرثومية التي  – 3ب 

 تساعده ليكون 

 في تعامله مع المرضى وعالجهمطبيب اسنان ناجح 

   

 طرائق التعليم والتعلم      

 ( (.Microsoft power pointطريقة المحاضرات .1

 طريقة المناقشة. .2

 طريقة التقرير. .3

طريقة التعلم االلكتروني داخل الحرم الجامعي برفع المحاضرات على الموقع االلكتروني   .4

 التدريسين  في الكلية.للكلية الخاص بمحاضرات 

 طريقة التعلم التجريبي عن طريق تطبيق العمل في العيادات العملية. .5

 

 طرائق التقييم      
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 .حضور المحاضرات1

 quiz.االمتحان اليومي القصيرة والسريعة 2

 .االمتحان الفصلي3

 .امتحان نصف السنة4

 .االمتحان النهائي5

 ل المحاضرة.للمناقشة لحلها خالومجال .طريقة اعطاء اسئلة 6

 والمختبر. العيادةتقييم عملي في -7

 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 وانجازات الطلبة  االجتماعيتقويم السلوك -1ج

 ك التفكير المميزحث الطالب على حل المشاكل وامتال-2ج

  والتوعيةجهم دة فرق لخدمة المجتمع والمرضى وعالتاهيل الطلبة على قيا-3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

الفم وخاصة الخاصة بالمجتمع وكيفية وقايتها ومن  بأمراضاعطاء كافة المعلومات المتعلقة 

 ثم متابعة 

 الطالب من خالل اسلوب التعبير والتفكير وسرعة التواصل واالستجابة

 

 

 طرائق التقييم    

 .اجراء االمتحانات اليومية والنهائية بالعيادة والمحاضرة ووضع الدرجات 1

 .اختبار سرعة بديهية اجابة الطالب 2

 .متابعة مواكبة تحظيره اليومي3
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

 اعداد مهني وحث الطالب على السلوك االيجابي بحياته العامة -1د

  األخرىاعداد علمي وحث الطالب على التواصل في مجاالت العلوم -2د 

 اعداد ثقافي وصقل شخصية الطالب -3د 

توظيف المهارات المكتسبة لكي يصبح الطالب طبيب اسنان قادر على عالج - 4د 

 المرضى
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 بنية المقرر .10

 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

1 1 Dental public 

health 

Procedural 

steps in dental 

public health 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

2 1 Primary health 

care 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

3 1 Dental indices Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

4 1 Indices used 

for dental 

caries 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 
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assessment برنامج 

Power 

point 

نصف السنة 

 و النهائي

5 1 Indices used 

for oral 

hygiene 

assessment 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

6 1 Indices used 

for periodontal 

health 

assessment 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

7 1 Biostatistics 

and dental 

science 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

8 1 Measures of 

central 

tendency & 

dispersion 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 
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Power 

point 

 و النهائي

9 1 Dental 

treatment need 

and demand 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

السنة نصف 

 و النهائي

10 1 Dental care for 

special groups 

Dental 

manpower 

planning 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

11 1 Examination Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

12 1 Epidemiology 

of dental 

caries 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي
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point 

13 1 Forensic 

dentistry 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

14 1 Age 

assessment in 

forensic 

dentistry 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

السنة  نصف

 و النهائي

15 1 Fluoridation as 

a public health 

measure 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

16 1 Fluoridation, 

mechanism 

and effects 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي
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17 1 Dental 

ancillaries 

personnel 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

18 1 Introduction to 

epidemiology 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

19 1 Tools of 

measurement 

in 

epidemiology 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

20 1 Epidemiology 

of periodontal 

disease 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

21 1 EpidemiologicCommunity  االمتحانات محاضرة
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al studies dentistry  نظرية 

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

22 1 Dental health 

education 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

23 1 Principles of 

health 

education 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

24 1 School dental 

health 

program 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

25 1 Occupational 

hazards 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

االمتحانات 

القصيرة, و 
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 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

26 1 Environment 

and health 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

27 1 Professional 

ethics 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

28 1 Dental patient 

relationships 

Community 

dentistry  

 محاضرة

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي

29 1 Infection 

control 

Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 
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 البنية التحتية  .11

  Principle and practice of public ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

health dentistry by Krishna and 

Dasar, 2010. 

 Community dentistry by Sikri and 

Sikri, 2008. 

 Primary preventive dentistry by 

Harris and Christen, 1995. 

  Essentials of preventive and )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

community dentistry by Peter, 2003. 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 Journal of International Society of 

Preventive and Community 

Dentistry. 

 Journal of Community Dentistry and 

 برنامج

Power 

point 

نصف السنة 

 و النهائي

30 1 Sterilization Community 

dentistry  

محاضرة 

 نظرية

 باستخدام

 برنامج

Power 

point 

االمتحانات 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة 

 و النهائي
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Oral Epidemiology. 

 Journal of Public Health Dentistry. 

 Journal of Oral Health and 

Community Dentistry. 

 Community Dental Health Journal. 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 American Association of Public 

Health Dentistry. 

https://www.aaphd.org/ 

 International Society of Preventive 

and Community Dentistry. 

https://www.jispcd.org/ 

 The European Association of Dental 

Public Health (EADPH). 

https://www.eadph.org/ 

 The British Association for the 

Study of Community Dentistry 

(BASCD). http://www.bascd.org/ 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 التطوير على المحتوى الدراسي بالحذف واالضافة واستبدال . -

 استعمال طرائق تدريسية حديثة حسب طبيعة المادة ومستوى المتعلمين بين الحين واالخر. -

 والبورتفليو. واإللكترونياستعمال وسائل تقويمية حديثة كالتقويم البديل  -

 

 

https://www.aaphd.org/
https://www.jispcd.org/
https://www.eadph.org/
http://www.bascd.org/
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