
1 
 

 

 الخطة الدراسية 

 2021 – 2020/ جامعة الكفيل / العام الدراسي  طب االسنانكلية 

 الخامس  : المرحلة الدراسية

 طب االسنان :التخصص

 امراض وجراحة ماحول االسنان  : اسم المادة الدراسية باللغة العربية

 Periodontic Dentistry :اسم المادة الدراسية باللغة اإلنجليزية

ما حول األسنان  تشخيص امراض    فحص و  يعطي معلومات للطالب حول :اهداف المادة

المرض ، وتصنيف وطرق الوقاية من حصول  ، وما سيئول اليه المرض،   

العالج الجراحية  هذه األمراض  الحاالت   معالجةتفاصيل  و  وطرق  بعض 

   .المتقدمة

 جامعة الكفيل.  –المؤسسة التعليمية: وزارة التعليم العالي  - : وصف المادة
 . القسم الجامعي: كلية طب االسنان -
 امراض وجراحة ماحول األسنان  اسم المقرر:   -
 وعيادات . اشكال الحضور: محاضرات  -
 . الفصل/السنة: سنوي -
 
 

 ساعة 30 :عدد الساعات النظرية

 ساعة 60 : عدد الساعات العملية

 وحدات  5 :عدد الوحدات

 ماهر بالش محمد   :اسم التدريسي باللغة العربية

  Maher balash mohammad : اسم التدريسي باللغة اإلنجليزية

 مدرس مساعد   :اللقب العلمي

 Maher.B@alkafeel.edu.iq  : عنوان البريد االلكتروني الجامعي

 078156674310 :(WhatsApp) رقم الهاتف الجوال

 

mailto:Maher.B@alkafeel.edu.iq
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 : / الجزء النظري المنهج المقرر

Week Syllabus 

1 Examination of periodontal diseases  

2 Epidemiology of periodontal diseases  

3 Prognosis of periodontal diseases  

4 Prevention of periodontal diseases  

5 Classification of gingivitis  

6 Classification of periodentitis  

7 Types of  pocket and treatment  

8 Mobility of the teeth  

9 Furcation involvement  

10 Surgical treatment  

11 Guided tissue regeneration  

12 Types of surgery treatment  

13 Traumatic occlusion  

14 Gingival crevicular fluid  

15 Endo perio lesions  

16 Periodontics and other fields  

17 Periodontal treatment of compromised patients  

18 Periodontal treatment of compromised patients  

19 Halitosis  

20 Dentin Hypersensitivity 

21 Implant Dentistry  

22 Preimplantitis  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30                     
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 : المنهج المقرر / الجزء العملي

Week Syllabus 

1 Take history and Case shit records  

2 Position and grasping and instruments  

3 Demonstration of root planing  

4 Periodontal scores  

5  Supragingival scaling manually  

6 Sub gingival scaling manually  

7 Maintenance  

8  Supragingival scaling manually  

9 Sub gingival scaling manually  

10 Root planing  closed procedures 

11 Maintenance  

12 Finished case 

13          Supragingival scaling manually  

14 Sub gingival scaling manually  

15 Root planing closed procedures 

16 Maintenance  

17 Instruments of surgery  

18  Supragingival scaling scaler 

19 Sub gingival scaling scaler 

20 Root planing closed procedures 

21 Maintenance  

22  Supragingival scaling by scaler 

23 Sub gingival scaling scaler 

24 Root planing open procedures 

25 Maintenance  

26  Supragingival scaling scaler 

27 Sub gingival scaling scaler 

28 Root planing open procedures 

29 Maintenance  

30 Finished cases 
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 : المصادر

 : المراجع الرئيسية

[1] carrnaz’a clinical periodontology  

[2] clinical periodontology and implant dentistry 

[3] periodontal medicine  

 : المراجع المساعدة 

[1] fundamental of periodontal instrumentation  

[2] color atlas of dental medicine_periodontology  

[3] practical periodontal plastic surgery  


