
 مقررات أمراض الفم وأحياء الفم
  

 1: عدد الساعات 1علم أمراض الفم  راس 132

اساسية عن االمراض التي تصيب الفم والوجة ويتعلم مبادء قرائة   هذا المقرر يعطي الطالب معلومات
كذلك تعلم الطالب الفرق بين الخاليا الطبيعية والمريضة من خالل الفحص . الخاليا بالميكرسكوب

 .بالميكرسكوب
 هيزيكيه موسادومي. د.أ: منسق المقرر

  

   

 3: عدد الساعات علم أحياء الفم راس 152

شكل محاضر وتطبيق عملي خالل  مقرر على مدار العام و يعطى بشكل محاضر خالل الفصل األول، وعيى
يشمل هذا المقرر أسس تشريح الفم وعلم األجنة وعلة األنسجة الفموية . الفصل الدراسي الثاني

 .وفيزيولوجيا الفم
 ريتا خونقانيان. د.أ: منسق المقرر

    

   

 1: عدد الساعات 1 الفم علم أمراض راس 332

حاس  132يعطى هذا المقرر خالل الفصل الدراسي األول من السنة الثالثة ويعتبر استمرارية للمقرر 
استخدام )يتضمن المقرر محاضرات ودروس عملية . يدرس خالل النصف الثاني من العام الدراسي الثاني

ويتم من خالل هذه الطريقة الربط مابين الدروس . وحصص مناقشة لحاالت مرضية سريرية( المجهر
 المجهرية وحصص مناقشة

 أحمد قنام. د: منسق المقرر

 

 3: عدد الساعات علم األحياء الدقيقة وعلم المناعة جرث 111

كالفيروسات )وطالبة كلية طب األسنان باألحياء الدقيقة تم وضع محتويات هذا المقرر لغرض إلمام طالب 
الفم واألسنان  التي تسبب األمراض لإلنسان بصفة عامة وماله عالقة بأمراض( والبكتيريا والفطريات

 : بصفة خاصة والمواضيع الرئيسة التي تدرس في هذا المقررهي على النحو التالي

    .ان والطفيليات المسببة لألمراضأساسيات المناعة والعالقة بين اإلنس -2   
 .البكتيريا واألمراض التي تسببها في اإلنسان  -1
 .الفيروسات واألمراض التي تسببها في اإلنسان - 3
 . الفطريات وأمراض اإلنسان التي تسببها فطر الكانديدا- 4

 .مقدمة لعلم األحياء الدقيقة الفمي - 5
 ناصر البقية. د.أ: منسق المقرر

  

 2: عدد الساعات علم الجراثيم السريري جرث 112

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالزمر الجرثومية المؤلة عن األمراض االنتانية وآخر المستجدات في 
واالنتانات االنتهازية وانتانات المراكز الطبية واحدث طرق التشخيص والجديد في أبحاث أمراض األسنان 

والمقرارت  111يكون مقرر علم جراثيم الفم استمرارية وتعزيزا لمقرر علم الجراثيم . المضادات الحيوية
 :لتاليةيغطي هذا المقرر المواضع ا. الحيوية والسريرية األخرى مع التأكيد على أهمية الترابط بينها

 .وأمراض اللثة والنسجة المحيطة  االنتانات الفموية األساسية مثل النخر السني. 2
 األمراض الجهازية وتظاهراتها. 1

 األمراض االنتانية المهنية . 3

 الجوانب التشخيصية والعالجية والوقائية لهذه المراض. 4

 ناصر البقية. د.أ: منسق المقرر
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