
 

 

 

 

 توصيف مقرر دراس ي      

 

 كلية:  قسم: 

DEPH501  :1تشريح مرض ي خاص بالفم واألسنان  رمز املقرر  |سم املقرر:  

 -تشريح مرض ي عام

علم النسج الخاص بالفم  -

 واألسنان 

السابق:املتطلب  2عملي:   2نظري:   3الساعات املعتمدة:    

 

 التوصيف 

التطورية   التي    –االضطرابات  بنية األسنان  العوامل  في  العظم والنقي   –النخر السني واختالطاته    –الكيسات االلتهابية  –الكيسات سنية املنشأ    –تؤثر    -التهاب 

 أمراض النسج حول السنية. –اآلفات التقرحية 

 املحتوى 

 يتعرف الطالب الى العلوم النظرية التالية:

االضطرابات التطورية التي تصيب األسنان خالل مراحل تطور السن من حيث ) العدد و الحجم و الشكل و البنية (  -1  

االضطرابات التطورية التي تصيب اللسان و الشفة و الغدد اللعابية -2  

التهاب اللب السني )املظاهر السريرية و   – ملالط(في امليناء و العاج وا األفة النخرية -أنواع النخر –ألية حدوثه  –النخر السني )أسيابه  -3

 النسيجية(

الخراج السني حول الدروي( -الكيس الجذري -الورم الحبيبي حول الذروي  حول الذروية) النسج آفات -4  

التهاب العظم والنقي )التعرف على املظاهر السريرية و الشعاعية و النسيجية ( -5  

التعرف على األمراض التي تصيب اللثة كااللتهاب و الضخامات اللثوية االلتهابية والليفية وأمراض النسج  أمراض النسج حول السنية )  -6

( الشعاعيةو  النسيجيةحول السنية بمظاهرها السريرية و   

و التشخيص التقريقي (  مظاهرها السريريةو النسيجي –اآلفات التقرحية ) أنواعها املختلفة الرضية و املناعية و االنتانية و السرطانية  -7  

دراسة املظاعر السريرية و  –األكياس التطورية  –األكياس االلتهابية  –تصنيف األكياس  -األكياس سنية املنشأ) تعريف الكيس-8

 النسيجية و الشعاعية إن وجدت ( 

االمتصاص( -الحت –لتغيرات التراجعية لألسنان) السحل  -9  

 كما يتعلم الطالب العلوم العملية التالية :  

افق مع النخر السني  -1 دراسة التغيرات النسيجية للعاج املتر  

افقة مع التهاب العظم و النقي الحاد واملزمن-2 دراسة التغيرات النسيجية املرضية املتر  

افقة مع الورم الحبيبي حول الذروي  -3 س الجذري و الكي –دراسة النغيرات النسيجية املتر  

كيس سني نظير تقرني   –كيس سني متقرن  –دراسة نسيجية ملقطع لكيس تاجي  -4  

افقة اللتهاب لثة -5 النوعي  مزمن دراسة النغيرات النسيجية املر  

افقة للورم الحملي و للبثعة الليفية-6 دراسة التغيرات النسيجية املر  



افقة اللتهاب النسج حول السنية   -7 دراسة التغيرات النسيجية املر  

دراسة نسيجية ملقطع  للب السن مصاب ب )التهاب حاد و التهاب مزمن(  -8  

 

 املراجع 

Edition th9 –Cawson,s Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine( R.A, Cawson)   

 

 

 

 


