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 هحتويبد العذد

 2 ددعكممة ال 

  .3 كممة رئيس قدم طب األسنانافتتاحية 

  : م د وائل لطفيشخرية العدد 
 4 و التدريدية م م نهر عبد األمير           

 7 والتقهيم الجامعي دوام المرحمة االولى  :أخبار 

 :9  0217ترنيف أمراض المثة الحديث  مقال 

 22 :أبحاث عممية 

 23 جدري القردة مرض:  سؤال و جهاب 

 15 همهم طالبية 

  :27 جدر من الخزف الكاملحالة سريرية 

 18 أبحاث من األدب الطبي 

  :19 طرق منع حدوث إنتانتهصيات 

 22 نرائح في التغذية:  نرائح 

 نذرة دورية تثقيفية الكترونية مهجهة لطالب كميات طب األسنان
 قدم طب األسنان في كمية المنارة لمعمهم الطبية يردرها مجمس

 قدم طب األسنان عمى الفيدبهك و االندتغرام صفحةلكمية المنارة لمعمهم الطبية، وعمى  تنذر عمى المهقع االلكتروني
 0200تذرين الثاني  األول فيصدر العدد 

 ابراهيم عزيز رئيس التحرير :   أ د أسامة
 

  (مهجهة لجميع طالب طب األسنان وتدريديين طب األسنان وجميع المهتمين بالمداهمة في إعداد هذه النذرةالدعهة )

 هيئخ التحرير:

  اثراهين عزيز د أسبهخأ 
خضير عجبس م م فبتي  

الطبلت علي دمحم علواى   

 كلوخ العذد

مييخ اىَْبسح  طت األسْبُ فيىقسٌ  دوسيخ ىَبرا ّششح

؟ىيعيىً اىطجيخ   

 

 هزٓ اىْششح وسييخ ىتقذيٌ أخجبس عِ عَو وّشبط

، هي طت األسْبُقسٌ  طالة وأسبتزح وإداسح واقتشاحبد

جزء ٍِ رمشيبد عَيي اىسبثق في عَبدح مييخ طت 

األسْبُ في اىجبٍعخ اىسىسيخ اىخبصخ وىزىل آثشد اىحفبظ 

 عو ّفس االسٌ.

مَب تهذف ىتقذيٌ أخجبس عيَيخ حذيثخ ٍتعيقخ ىيس فقط  

ثطت األسْبُ ثو وثَب يهٌ طالة وأطجبء األسْبُ ٍِ 

ٍعيىٍبد في ٍجبه اىتغزيخ واىصحخ اىعبٍخ واىىقبيخ ٍِ 

 األٍشاض واىجيئخ واىسالٍخ اىَهْيخ وغيش رىل.

تسعى هزٓ اىْششح ىتقذيٌ ٍقبالد عيَيخ ٍنثفخ ٍىجزح 

عيَيخ تغْي اىجشّبٍج اىتذسيسي  وّشش ٍيخصبد أثحبث

 ىنييخ طت األسْبُ.

 يَنِ أُ يشبسك في تحشيش هزٓ اىْششح ىيس فقط أسبتزح

ثو اىَجبه ، مييخ اىَْبسح ىيعيىً اىطجيخ طت األسْبُ فيقسٌ 

قسٌ طت  ويشجى ٍِ طالة، ٍفتىح ىجَيع أطجبء األسْبُ

 إغْبء هزٓ اىْششح. األسْبُ في مييخ اىَْبسح ىيعيىً اىطجيخ

 ومو عبً وأّتٌ ثخيش

 سئيس اىتحشيش أ د أسبٍخ عزيز اثشاهيٌ
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 كلمة رئيس قسم طب األسنان

 

  الدكتور وائل لطفيالمدرس 

 
 

 :  2022تشرين الثاني  15

كانت بدايات طب األسنان على شكل مهنة يتعلم الطبيب أساليب المعالجة لدى  

و خاطئة ألخاصة والتي يمكن أن تكون صحيحة طبيب أكبر منه عمرًا ينقل له خبراته ا

ومنذ أيام العالم بالك  ،بدء يعتمد طب األسنان ثم مع الزمن ٫في بعض األحيان

)والذي يعتبر مؤسس طب األسنان المعاصر( الذي اشتهر بإنجازاته العلمية 

بشكل أساسي على األبحاث والدليل العلمي مما ساهم في تطور هذا  ،واالكاديمية

 المجال لما وصل له اليوم.

ة يساهم البحث العلمي في مجال طب األسنان الوصول لمواد وتقنيات تصنيع حديث

إضافة للوصول ألساليب معالجة مبتكرة تساهم في زيادة نجاح المعالجات السنية، 

ستهتم نشرة " االبتسامة الجميلة " بنشر األبحاث الجديدة في مجال طب األسنان، 

في مجال طب األسنان والصحة العامة، بأفكار وتعزيز معلومات طالب طب األسنان 

الب قسم طب األسنان في سياق أيضا ستالمس احتياجات ومشاكل وهموم ط

 دراستهم. 

 

 وهللا ولي التوفيق

 

 

 

 

 افتتبحيخ
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 الدكتور وائل لطفي

 دكتوراه في الحشوات و معالجة جذور األسنان

 رئيس قسم طب األسنان في كلية المنارة للعلوم الطبية

 

 .1989حلب  ٫سورٌا:  التولد

 اإلنكلٌزٌة. ٫العربٌةللغات: ا

 أوالد. ٣لدٌه و متزوجالحالة االجتماعٌة وعدد األوالد: 

Email:      :dr.wael1989@gmail.com 

 القراءة و السباحة و حب االطالع على التكنولوجٌا الحدٌثة.الهواٌات: 

 2222أٌلول  : رئٌس قسم طب األسنان فً كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة بدءا من شهرالمسؤولٌات العلمٌة

 العلمٌة :المؤهالت 

o 2020.        /درجة الدكتوراه فً الحشوات ومعالجة جذور األسنان/ 

 سورٌا.٫قجامعة دمش ٫كلٌة طب األسنان

o 2017.        /لبورد السوري فً الحشوات ومعالجة جذور األسنانا/ 

 دمشق. ٫الهٌئة السورٌة لالختصاصات الطبٌة

o 2016/      . درجة الماجستٌر فً الحشوات ومعالجة جذور األسنان/ 

 سورٌا. ٫جامعة حلب ٫كلٌة طب األسنان

o 2011.                          /درجة البكالورٌوس فً طب األسنان/ 

 سورٌا. ٫جامعة حلب ٫كلٌة طب األسنان

 شخصيخ العذد
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 األبحاث المنشورة:

 Evaluating the Accuracy of Root ZX mini Electronic Apex locator in the Open 

Apex Teeth. 

 Damascus University Journal for Medical Sciences, Damascus, Syria 
 

 Comparing the Apical Seal Ability between Calcium Hydroxide Based sealer and 

Zinc Oxide  Eugenol Based sealer. 

 Research journal of Aleppo university, Aleppo, Syria 
 

 Comparing the Apical Seal Ability between two sealers when they use in 

obturation with Continuous Wave Compaction Technique. 

 Research journal of Aleppo university, Aleppo, Syria 
 

 Studing the Effect of Fileʹs Diameter Using in the Open Apex Teeth Length 

Measurement on the Electronic Apex Locator Accuracy. 
 Research journal of Aleppo university, Aleppo, Syria 

 

 Effect of Different kinds of Gutapercha Solvents on the Accuracy of Electronic 

Apex Locator-In vivo Study. 

 Research journal of Aleppo university, Aleppo, Syria 

 :الخبرات العملية

o كلية في  مدرس لمقرري الحشوات ومعالجة جذور األسنان للمرحلة الخامسة طب األسنان

 .المنارة

o ٫كلية المنارة للعلوم الطبيةفي  ان للمرحلة الثالثة طب األسنانمدرس لمقرر حشوات اآلسن 

 .العراق ٫ميسان

o  2016الماجستير في قسم مداواة األسنان. /اشراف على الجانب العملي في تدريب طالب-

2020/ 

 .دمشق جامعة٫، كلية طب األسنان

o  اشراف على الجانب العملي في تدريب طالب المرحلة الخامسة لمقرر حشوات جذور

 .حلب جامعة، ٫كلية طب األسنان /2016-2011األسنان./

o / .سوريا ٫حلب /2020-2011ممارس لالختصاص في عيادتي الخاصة. 
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 نور عبداالمير جبار عبدالصاحب

 ماجستير في الكيمياء

 مقررة قسم طب األسنان في كلية المنارة

 

 1992تاريخ الميالد   -

 اكملت دراسة البكلوريوس في جامعة ميسان /كلية العلوم / قسم الكيمياء -

 2016سنة التخرج  من البكلوريوس   -

في جامعة البصرة/ كلية العلوم / قسم الكيمياء  الماجستيراكملت شهادة  -

وفي اثناء دراستي الماجستير كنت اعمل كمحاضر خارجي في الدراسة 

 المسائية 

  2019سنة التخرج  من الماجستير -

عملت كمحاضر خارجي  بعد تخرجي من الماجستير  في جامعة ميسان  -

  .وعملت في اللجان االمتحانية 

على تدريس مقرر الكيمياء الطبية نظري وعملي أعمل هذا العام الدراسي  -

 لطالب المرحلة األولى في كلية المنارة.

: حاليا مقررة قسم طب األسنان في كلية المنارة للعلوم المسؤوليات العلمية -

 الطبية
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 بدء دوام المرحلة األولى في كلية المنارة للعلوم الطبية

   2023-2022للعام الدراسي  

 

 أ د أسامة عزيز ابراهيم 
 

 :دوام المرحلة األولى

بما فيها قسم طب  كلية المنارة للعلوم الطبية مختلف أقسام سيبدأ دوام طالب المرحلة األولى في 

نرحب بالطالب وذلك وفقا للتعليمات الوزارية،   2022تشرين الثاني  26تاريخ ب يوم السبت األسنان

والنجاح في رحلة الخمس سنوات التي ستتكلل إن شاء هللا الجدد ونتمنى لهم دراسة موفقة 

 بالتخرج والحصول على شهادة دكتور في طب األسنان وجراحتها .

يسعى قسم طب األسنان بإدارته وكادره التدريسي إلى تخريج طبيب أسنان متميز ، مسلح بأحدث 

خمس سنوات، ونظام  معارف ومهارات طب األسنان المعاصر، مدة الدراسة في قسم طب األسنان

الدراسة سنوي، يستمر التدريب المخبري ودراسة العلوم األساسية حتى المرحلة الثالثة، وينتقل 

الطالب إلى العمل السريري على المرضى في المرحلتين الرابعة والخامسة، كما ويسعى قسم طب 

 األسنان في كلية المنارة للعلوم الطبية للوصول إلى:

خريج يقدم معالجات طبية سنية متميزة، والقادر بنفسه على متابعة التعليم الطبي المستمر   •

 بهدف تطوير معلوماته ومهاراته باستمرار ليواكب آخر المعطيات العلمية العالمية. 

ويسعى قسم طب األسنان لتعزيز العالقة مع المجتمع والمساهمة في تقديم خدمات وقائية  •

 ن وكذلك تثقيف المواطنين في صحة األسنان. وعالجية للمواطني

ويسعى القسم إلقامة عالقات تعاون مع العديد من الجامعات والهيئات الصحية المحلية والعربية  •

  والدولية، والمساهمة في األبحاث العلمية التي تدفع لتطوير نوعية حياة الناس في العراق.
  

 
 

2202فً أول عام من عمر كلٌة المنارة من األرشٌف، حفل استقبال الطالب الجدد   

 أخجبر



 

 التقهيم الجامعي:  8
 ولكافة المراحل الدراسية: 0202-0200التقهيم الجامعي المحدث لمدنة الدراسية 
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Classification of Periodontal Diseases 

World Workshop Classification  2017 

 أ د أسامة عزيز ابراهيم  

• New classification of periodontal and peri-implant diseases and conditions (World workshop 
2017). 

• Co-sponsored by the American Academy of Periodontology (AAP) and the European 
Federation of Periodontology (EFP).  

  1)- Periodontal diseases and conditions  

I- Periodontal health, gingival diseases and conditions. 

II- Periodontitis .      III- Other conditions affecting the periodontium. 

2) -  Peri-Implant diseases and conditions 

a. Peri-implant health          b. Peri-implant mucositis  

b. Periimplantitis                   c.Peri-implant soft and hard tissue deficiencies 

 

I )- Periodontal health, gingival diseases and conditions 

• Gingival inflammation depending on periodontium status: 

1. Gingivitis on an intact periodontium  

• The intact periodontal health defined as the patient did not show clinical attachment 
loss or radiographic assessment of bone loss.  

• Clinical gingival health :  

 Absence of erythema and edema  

 less than 10% sites bleeding on probing  

 and probing pocket depth ≤3mm 

2- Gingivitis on reduced periodontium in non periodontitis patient (recession, crown 

lengthening, ….). 

 هقبل 
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3.Gingival inflammation on reduced periodontium in successfully treated periodontitis 

patient (stable). 

 successful treated periodontitis with presence of reduced clinical attachment and 
bone levels.  

 probing pocket depth up to 4 mm 

  and no bleeding on probing at 4 mm site  

• A diagnosed periodontitis patient is always considered as periodontitis patient in life 
long : 

 controlled (healthy/stable),  

 uncontrolled (recurrent periodontitis/unstable periodontitis) . 

• Bleeding on probing should be the primary parameter for gingivitis. 

 

II – Periodontitis 

• Periodontitis was characterized based on stage and grade.   

• Stage provide the information regarding severity and the extent. 

• Grading describes the rate of progression. 

• A patient is a periodontitis case when: 

    1- Interdental CAL is detectable at ≥ 2 non-adjacent teeth,  

    2- Pocketing of > 3 mm is detectable at ≥ 2 teeth. 

Periodontitis Stages : 

• Stage I : Bone loss (BL) is less than 15% and /CAL is 1-2 mm /PPD 4 mm 

• Stage II: Bone loss (BL)  15-33% and / CAL is  3 - 4 mm / PPD 4-5 mm 

• Stage III: BL affect the middle third or beyond / CAL 5 mm or more /   

        periodontal tooth loss (PTL) due to periodontitis is 4 teeth or fewer / PPD more 
than 5 mm /.  

• Stage IV : BL affect the middle third or beyond / CAL 5 mm or more /   

        periodontal tooth loss (PTL) is  more than 4 teeth / there is bite collapse, drifting 
flaring, or severe ridge defect. 

 (If the CAL/BL less than 30% sites then considered as localized,  
30% or more , then considered as generalized). 
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Periodontitis Grading 

       -      Grading depends on previous periodontal records (last 5 year) 

- When the patient’s periodontal records are not available see the following 

table. Should be calculated from full-mouth radiographs 

Grade Rate of progression Bone Loss \ Age 
(% BL \ A ) 

A Slow Less than 0.5 

B Moderate 0.5 – 1 

C Rapid More than 1 

Upgraded to higher grade : 

- Cigarettes 10/day or more/ or HbA1c of 7 or more :  upgraded to Grade C 

- Cigarettes fewer than 10/day/ or HbA1c below 7    :  upgraded to Grade B 

 

2)-Peri implant diseases and conditions were addressed in the newer classification . 

 

BOP helps to differentiate between healthy and inflamed peri-implant mucosa. Whereas 

bone loss helps to differentiate between peri-implant mucositis and peri-

implantitis .  

• Peri-implant health is characterised by the absence of clinical signs of 

inflammation, such as swelling, redness, and BOP . 

•  Peri-implant mucositis is characterised by an inflammatory lesion in the soft 

tissues surrounding an implant in the absence of loss of supporting bone.  

• Peri-implantitis is characterised by inflammation in the peri-implant mucosa and 

loss of supporting bone. 
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The effect of commercial toothpaste containing Aloe vera on dental 

plaque and gingivitis: a double-blind randomized clinical trial. 

 

Ousama Aziz Ibrahim 
1
,   Ahmed Ali Mohsin  

2
,  Mohammad Hasan Alhammashi 

3
 , Jafar 

Sadik Jafar 
4
  

 

1,2,3,4 departments of dentistry, Al-Manara college for medical sciences, Maysan, Iraq 

 

( Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, 15(2), 3205–3211. 

https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i2.14862 ). 

Abstract: 

  

Objectives: Aloe vera is a medical plant which has the greater medicinal value and 

enormous properties for curing and preventing gingivitis and oral diseases. This study 

aims to evaluate the effect of a commercial toothpaste containing Aloe vera on the 

reduction of plaque and gingivitis. 

Material and methods: 24 patients diagnosed with generalized gingivitis, randomly 

divided into 2 groups, patients in the test group (n=12) used toothpaste containing Aloe 

vera, and patients in the control group (n=12) used toothpaste containing fluoride.  

Plaque Index (PI), Gingival Index (GI), and Bleeding on Probing (BOP) were assessed at 

days 0 and 30. Subjects were asked to brush their teeth with the stated toothpaste, 

twice a day, for 30 days. the data on toothpaste tubes were masked for both patients 

and examiner. 

Results: All clinical parameters showed a significant reduction on 30th day in both test 

and control groups, but no significant differences between groups. 

Conclusion: The results of the present study indicate that commercial toothpaste 

containing Aloe vera did not show an additional effect on plaque and gingivitis 

compared to the control fluoridated toothpaste. 

 

 

 

 أثحبث علويخ 

https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i2.14862


 

13 
 

 

 

 

 ما هو جدري القردة؟  سؤال  : 

 

 واب:ج

جدري القردة مرضٌ يسببه فيروس جدري القردة. وهو عدوى فيروسية حيوانية المصدر، مما  

ويمكن أن تنتقل أيضًا من شخص إلى آخر  يعني أنها يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

 ومن البيئة إلى البشر.

 

 كيف ينتقل جدري القردة من شخص آلخر؟ سؤال  :

 

 واب:ج

ينتقل جدري القردة من شخص آلخر من خالل االتصال الوثيق مع شخص مصاب بطفح جلدي 

يعني االتصال الوثيق المخالطة المباشرة )مثل التحدث أو التنفس أو الغناء  بسبب جدري القردة. و

 .عن قرب من اآلخرين، والذي يمكن أن يُولِّد قطيرات أو رذاذ قصير المدى(؛ أو التالمس الجلدي 

واآلليات المحتملة النتقال جدري القردة عبر الهواء ليست مفهومة جيدًا حتى اآلن، والدراسات 

 .فة المزيدجارية لمعر

ويمكن أن ينتقل الفيروس أيضًا أثناء الحمل إلى الجنين، أثناء أو بعد الوالدة من خالل مالمسة 

الجلد للجلد، أو من أحد الوالدين المصاب بجدري القردة إلى الرضيع أو الطفل أثناء االتصال 

 .الوثيق

 

 ما هي أعراض مرض جدري القردة؟ سؤال  :  

 

 واب:ج

بالحمى والصداع المبرح وتضخّم العقد اللمفاوية والشعور بآالم في الظهر وفي يبدأ المرض  

العضالت ووهن شديد، بعدها وخالل فترة من يوم إلى ثالثة أيام يبدأ ظهور الطفح الجلدي الذي 

يتركز غالبًا على الوجه واألطراف وليس على الجذع. عادةً ما يزول مرض جدري القردة من تلقاء 

أسابيع. وقد يسبب حاالت وخيمة. وفي اآلونة األخيرة تراوحت  4إلى  2أعراضه من  ذاته وتستمر

 .في المائة تقريبا 6و 3نسبة الوفيات من مجموع اإلصابات بين 

 

جواة  سؤال &  

https://www.who.int/ar/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox
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 هل يمكن الوقاية من المرض؟ سؤال  :
 

 واب:ج

في البلدان التي تحمل فيها الحيوانات جدري القردة، احمِ نفسك عن طريق تجنب مالمسة 

 بُدَّ والالحيوانات البرية دون حماية، ال سيَّما تلك المريضة أو النافقة )بما في ذلك لحومها ودمائها(. 

 .تناولها قبل جيدًا طهيًا حيوانية أجزاء أو لحوم على تحتوي التي األغذية جميع طهي من

وقلل من خطر انتقال جدري القردة إليك من أشخاص آخرين عن طريق الحد من االتصال الوثيق 

مع األشخاص المؤكدة إصابتهم بجدري القردة أو المشتبه فيها. وقم بتنظيف وتعقيم األسطح التي 

 . يشيع لمسها في البيئات التي يمكن أن تكون ملوثة بالفيروس من شخص مُعْدٍ

 

 في أي مكان في العالم يشيع حاليًا خطر اإلصابة بجدري القردة؟ سؤال  :  
 

 واب:ج

هناك تفشي للمرض في بلدان متعددة في أماكن لم يكن من المعتاد فيها من قبل العثور على  

في أوروبا واألمريكيتين وأفريقيا وغرب المحيط الهادئ وبلدان شرق المتوسط  الفيروس، وذلك

في أجزاء من  2022وجنوب شرق آسيا. وقد تم اإلبالغ عن حاالت أكثر من المعتاد في عام 

أفريقيا مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. وتعمل منظمة 

ميع البلدان المتضررة على تعزيز الترصّد وتوفير اإلرشادات بشأن كيفية وقف الصحة العالمية مع ج

 .انتشار المرض وكيفية رعاية المرضى

حتى اآلن، وهناك اهتمام من وزارة  العراق القردة في جدري و لم يتم تسجيل أية إصابة بمرض

 الصحة بالموضوع فهو منتشر في البلدان االفريقية واالوروبية.

 

 لماذا يسمى هذا المرض "جدري القردة"؟  :سؤال    

 واب:ج

يُطلق على المرض اسم جدري القردة ألنه اكتشف ألول مرة في مستعمرات القردة المستخدمة  

 وال تزال  .1970. ولم يتم اكتشافه لدى البشر إال الحقًا في عام 1958في األبحاث في عام 

 .مع الخبراء جارية حول ما إذا كان سيتم إعادة تسمية المرضالنقاشات 

 

 

https://www.who.int/ar/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox
https://www.who.int/ar/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox
https://www.who.int/ar/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox


 

15 
 

 

 

 

 \بقلم طالب المرحلة الثالثة

  طب أسنان كلية المنارة

       

 علي محمد علوان

 
ال يخفى عن الجميع ان قسم طب االسنان هو من اكثر األقسام صعوبة من الناحية 

النظرية والعملية، وقد يرجع ذلك للكمية الكبيرة من المواد العملية التي يتم تدريسها 

 في مقررات هذا القسم. 

قمت بإجراء استطالع بين طلبة الكلية عن المشاكل او المتاعب التي فعندما 

تواجههم خالل العام الدراسي كان جواب األغلبية هي كثرة المواد العملية، وكان 

المقصد هنا هي طريقة تدريس المقرر العملي فكما نعلم ان الجانب النظري يشرح 

للمراجعة أو تطبيق ما تم  المادة للطالب بصورة موسعة، اما الجانب العملي فهو

دراسته خالل المحاضرات النظرية، وكانت رغبة العديد من الطلبة بتعزيز ممارسة 

الجانب العملي من تجارب واستخدام المجاهر وعرض فيديوهات التي من شأنها 

تقوية الطابع العملي في جلسات المختبرات، فعندما يغلب الطابع النظري على 

جلسة قليلة الفائدة ومملة، وتجعل الطالب ضعيف التفاعل جلسات العملي تصبح ال

 . مع التدريسي خالل جلسة العملي في المختبرات

كذلك اقترح عدد من الطالب أن يتم التساهل معهم في حال التأخر عن المحاضرات 

لمرة أو اثنتين، ويمكن للطالب أن يوقع على تعهد بعدم التكرار، ألنه كثيرًا ما يكون 

خير هو نقص وقت االستراحة ما بين المحاضرات، حيث في بعض األحيان سبب التأ

 هووم طالثيخ



 

تنتهي المحاضرة األولى وتبدأ المحاضرة الثانية بعدها مباشرة، و في هذه الحالة لم  16

يتسنى للطالب أي مهلة لالستراحة. لذلك نرجو من األعزاء التدريسين إعطاء مدة 

دقيقة، على أن  15إلى  10وح من استراحة ما بين المحاضرات وجلسات العملي تترا

 يراعي جدول الدوام إمكانية ساعة فراغ بين عدة محاضرات نظرية.

أيضا تواجه الطلبة مشكلة عدم توفر األماكن المالئمة لحفظ األدوات او أن عددها 

وتوزيعها على  غير كاف لجميع الطلبة لذلك نأمل بتوفير عدد كاف من اللوكرات

الطالب، فطالب قسم األسنان مطلوب منه شراء عدد كبير من األدوات والمواد 

وليس من المقبول أن يأخذها معه إلى المنزل يوميا، يرجى من إدارة الكلية العمل 

 على حل هذه المشكلة الملحة.

ام ولعل اهم المشاكل التي اخبرني بها جميع الطلبة وتوافقوا عليها أن مدة الدو

الرسمي طويلة وال تترك الكثير من الوقت للمذاكرة خالل المنزل، وخصوصا للطلبة 

الذين يكون سكنهم بعيدا عن الكلية وخاصة الطالبات فترة الشتاء حيث النهار قصير، 

لقد كان الدوام خالل السنوات الماضية حتى الساعة الثانية والنصف فلماذا هذا العام 

صف، وكانت رغبة العديد من الطالب العودة إلى الدوام الدوام حتى الرابعة والن

السابق وعدم التأخر في الكلية، يرجى من إدارة القسم تقييم تجربة هذا الفصل 

 وربما على ضوء ذلك يتم تعديل الدوام في الفصل القادم.
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E-max full ceramic bridge 

 

في عيادة التيجان والجسور في كلية المنارة  العام الماضي من أعمال طالب المرحلة الخامسة

 للعلوم الطبية

 انجاز الطالبة سابقا والدكتورة حاليا  : نبأ عالء علوان

 والطالبة سابقا والدكتورة حاليا :  ضحى حسن كاطع 

  

 العمل :

  11تعويض عن فقد سن أمامي   -

الذي يتميز بشفوفية وجمالية عالية  E-max جسر أمامي من السيراميك الكامل من نوع -

  resin cement     ويرتبط بالمادة الالصقة

  digital impressionالطبعة الكترونية  -

 

 إشراف : أستاذة التعويضات الثابتة في كلية المنارة الدكتورة سهام نايف سايس

 

 

 

 حبلخ سريريخ
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 أ د أسامة عزيز ابراهيم 

Impact of Oral Health Educational Interventions on Oral Hygiene Status of 

Children with Hearing Loss: A Randomized Controlled Trial 

( Moin M, Saadat S, Rafique S, Maqsood A, Lal A, Vohra F, Alam MK, Ahmed N. A 
Randomized Controlled Trial. Biomed Res Int. 2021 Nov 17;2021:5185613. doi: 

10.1155/2021/5185613 ). 
 

Introduction. Oral health is considered as one of the essential components of the overall 
health of every individual. Children who require special care such as hearing impairment 
experience difficulty in maintaining oral health primarily due to communication 
difficulties. This study is aimed at using different interventions to evaluate the 
improvement of oral hygiene in hearing impaired children. 
 

Materials and Methods. Fifty-nine children were recruited in this study that were 
allocated randomly into each group with twenty children as follows: group 1: pictorial, 
group 2: video, and group 3: control. Mean plaque and gingival scores were noted 
before and after the use of different interventions. Oral hygiene was categorized as 
“excellent,” “good,” and “fair.” Gingival health was categorized as “healthy,” “mild 
gingivitis,” and “moderate gingivitis.” 
 

Results. Thirty-four children (57.6%) were from 12-13 years of age bracket, and 25 
(42.4%) belonged to 14-16 years of age. Regarding gender, there were 37 (62.7%) males 
and 22 (37.3%) females. About comparison of mean gingival and plaque scores before 
and after interventions in each group, a significant difference was found in group 1 (p < 
0.001) and group 2 (p < 0.001), as compared to group 3 where the difference in scores 
was not significant (p > 0.05). 
 
Conclusion. The use of different oral hygiene educational interventions such as pictorial 
and video methods have been proven and useful for hearing impaired children in 
improving oral health. 

 

 

 

أثحبث هي األدة الطجي 
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لمنع حدوث إنتان ائقأفضل عشرة طر  

العٌشwash your hands frequentlyاغسل ٌدٌك باستمرار  -1 ٌمكنها فهلتعرفبأنالعضوٌاتالدقٌقة ،

علىالسطوحمنبضعدقائقإلىعدةشهور،وتخٌلأنهذهالعضوٌاتالدقٌقةالمسببةلألمراضتعٌشعلى

لوحةمفاتٌححاسوبك،أومقبضبابغرفتك،وتؤكدالتوصٌاتعلىضرورةغسلالٌدٌنبشكلمتواتربالماء

 ثانٌةفًالمرةالواحدة.33نوالصابونولمدةالتقلع
 

 .don't share personal itemsال تشارك اآلخرٌن بأغراضهم الشخصٌة   -2
 

والتوصٌةالحدٌثةcover your mouth when you cough or  sneezeغطً فمك أثناء العطاس أو السعال  -3

 فًهذاالمجالغطًفمكبذراعكأوأكمامكأومرفقكولٌسبراحةٌدك.
 

 ،بمافٌهالقاحاالنفلونزاالسنوي. get vaccinatedاللقاحات الواجب أخذهاخذ  -4
 

،لتجنباألمراضالتًتنتقلبالطعامuse safe cooking practicesاعتمد عادات صحٌة فً تحضٌر الطعام  -5

food-borne illnesses بالطعام، أمراضتنتقل بظهور السًء تحضٌره أو الطعام حفظ ٌساهم حٌث ،

فًالثالجةخاللساعتٌنمن الجراثٌم،ومنالضروريوضعالطعام الثالجةعلىوقفنمومعظم وتساعد

 تحضٌرهعلىأبعدتقدٌر،واغسلالفواكهوالخضارجٌدا.
 

والترحال،، be a smart travelerكن حذرا أثناء السفر  -6 السفر أثناء التقاطاألمراضبسهولة حٌثٌمكن

 ثالٌوجداهتمامبنظافةمٌاهالشرب.وخاصةفًالمناطقحٌ
 

Practice safe sex مارس حٌاة جنسٌة صحٌة آمنة  -7 بالجنس المنقولة األمراض -sexuallyلتجنب

transmitted diseases . 
 

أوالعٌنٌن(،حٌثتفضلالكثٌرمنالعضوٌاتdon’t pick your nose تجنب لمس األنف  -8 أوحتىالفم (

 وسطالرطبوالدافئداخلاألنف،واألماكناألخرىالمغطاةبغشاءمخاطًكالفموالعٌنٌن.الدقٌقةالعٌشفًال
 

منexercise caution with animalsكن حذرا مع الحٌوانات  -9 تنتقل أن ٌمكن األمراضالتً لتجنب ،

 الحٌوانإلىاإلنسان.
 

،وتجنبالسفرإلىالمناطقوالبلدانالتًفٌهاأوبئة،كالسفرإلىآسٌاwatch the newsتابع األخبار  -13

 بسببانتشارمرضانفلونزاالطٌور.

 

 

 توصيبد
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 نصائح في التغذية

  

 يفّزل أكل ثسار الفهاكه بدال من شرب عريرها.  
 تشاول الخزروات والفهاكه طازجة قدر اإلمكان.  
  .اقرأ التعميسات السهجهدة عمى عمب األطعسة جيدًا قبل شراءها، وانتبه لتاريخ الرالحية 
 انزع الجمد عن لحم الدجاج قبل تشاوله.  
 تشاول الدسك مرة واحدة عمى األقل في األسبهع.  
 امتشع عن تشاول أي أطعسة مطههة بالدسن السهدرج.  
  تشاول القميل جدًا من الحمهى.  
 تهن لمدمطةاستخدم زيت زي.  
 اشتري مشتجات األلبان السشزوعة الدسم أو القميمة الدسم.  
  تقذر الفهاكه والخزروات قدر اإلمكانال.  
 الطعام السقمي بأطعسة الفرن والبخار استبدل.  
 تشاول الطعام ببطء.  
 الطعام جيداً  امزغ.  
 استخدم الميسهن والخل لطعامك.  
 الذاي بالذاي األخزر استبدل.  
  تشام مباشرة بعد أي وجبةال.  
   ًتشاول وجبة اإلفطار يهميا. 
 ال تأكل في أطباق كبيرة. 
 البهفيه السفتهح .  تجشب 
 بعد تشاول الطعام مباشرة ال تدخن.  .. 

 
 

 ًصبئح
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 ثشيشخ اىذمتىس عبٍش ثنيشح

 

 

 

الرسمًلكلٌةالمنارةللعلومالطبٌةالموقع  

https://uomanara.edu.iq/ar/ 

صفحةالقسمعلىالفٌسبوك:طباسنانكلٌةالمنارةطبأسنانكلٌةالمنارة

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063862065054 

:صفحةقسمطباألسنانفًكلٌةالمنارةعلىاالنستغرام  

https://www.instagram.com/almanarh.dentistry / 

 صفحةكلٌةالمنارةعلىالفٌسبوك

https://www.facebook.com/uomanara.edu.iq/ 

 للمراسلة: البريد االلكتروني لرئيس التحرير

Ousama.ibrahim@gmail.com 

https://www.facebook.com/%D8%B7%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86-199350113972377/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063862065054
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063862065054
https://www.instagram.com/almanarh.dentistry%20/

