المتطلبـــــات األكــــاديمية للمقــــــرر الـــــــدراسي
 - 1معلومـــــــــات عـــــــــــامة:

1

اسم املقرر الدراسي

2

منسق املقرر

3

القسم  /الشعبة التي تقدم الربنامج

طب األطفال

4

األقسام العلمية ذات العالقة بالربنامج

طب األطفال

5

الساعات الدراسية للمقرر

6

اللغة املستخدمة يف العملية التعليمية

7

السنة الدراسية  /الفصل الدراسي

8

تاريخ وجهة اعتماد املقرر

.1.1

محـــاضرات

( ORTHOONTISTالتقويم)
د .ايمن الجبراني

 2ساعات نظري  4 /ساعات تدريب
اإلنجليزية
ثالثة  /رابعة

عدد الســـــــاعـــــات األسبـــــــوعية:

2

تــــــدريب

معــــامل

 - 2أهــــــــــــداف املقـــــــــرر:

.1
.2
.3
.4
.5

التعريف بالتخصص السريري لمادة تقويم األسنان
صقل المهارات المعملية
صقل التعامل مع جميع األعمار من المرضى
التطلع إلى أداء متطور في مجال تقويم األسنان
المشاركة بالشعور باإلثارة حول التقويم
 - 3خمرجـــــــات التعلـــــم املستهدفـــــــــة:

أ .المعرفة والفهم:
.1أ
.2أ
.3أ
.4أ
.5أ

أن يتعلم الطالب الحاالت المحتاجة للتقويم
أن يفهم الطالب الصور اإلشعاعية المستخدمة
أن يصف الطالب طرق أخذ األشعة المستخدمة
أن يميز الطالب بين التركيبات المتحركة والثابتة
أن يميز الطالب أمراض اللثة المتداخلة مع التقويم

ب .المهارات الذهنية:
.1ب
.2ب
.3ب
.4ب
.5ب

أن يقارن الطالب بين التركيبات المتحركة والثابتة
أن ينتج الطالب نوع االعوجاج وطرق عالجه
أن يربط الطالب بين طرق تجهيز الحالة وعالجها
أن يتعلم الطالب طرق اعداد الطقم المستعمل في العالج
أن يقترح الطالب بعض األبحاث

1

4

المجمـــوع

6

ج .المهارات العلمية والمهنية:
.1ج
.2ج
.3ج
.4ج
.5ج

أن يستطيع الطالب تشخيص الحالة قبل العالج
أن يتعلم الطالب طرق التعامل مع المعدات الخاصة
أن يميز الطالب بين الحاالت األول والثانية والثالثة
أن يدرك الطالب طرق اعداد التقارير الطبية
أن يوصف الطالب الحالة من خالل األشعة السينية

د .المهارات العامة:
أن يتعلم الطالب وبدقة طرق قراءة الصور التشخيصية

.1د
.2د
.3د
.4د
.5د

أن يدرك الطالب طرق وصف الحالة لبداية العالج
أن يميز الطالب بين أنواع اعوجاج األسنان
أن يستطيع الطالب ايصال المعلومة الطبية للمريض
أن يسعى الطالب طرق التعامل مع األدوات المستخدمة

 - 4حمتـــــــوى املقــــــــــــرر:

االسبوع

الموضوع العلمي

عدد الساعات

االول

Introduction of
orthodontics

2

الثاني

Terminology

2

الثالث

Growth. Development

2

الرابع

Post-natal Growth
development

2

الخامس

Post-natal Growth
development

2

السادس

Post-natal Growth
development

2

السابع

Post-natal Growth
development

2

الثامن
التاسع

& Development
truncations

2

Mastication respiration
and deglutition

2
2

محاضرة

معمل

تمارين

2

2

2

Dental development

العاشر

2

Dental development

الحادي عشر

2

Occlusion and
malocclusion

الثاني عشر

2

Classification of mal
malocclusion

الثالث عشر

2

Skeletal maturity
indicator

الرابع عشر

2

Skeletal maturity
indicator

الخامس عشر

2

Histology &
malocclusion

السادس عشر

2

Etiology &
malocclusion

السابع عشر

2

Uphalometics

الثامن عشر

Physiology and
histology & tooth
movement
Physiology and
histology & tooth
movement

2
2

التاسع عشر
العشرون

1

1

2

Study model analysis

الواحد والعشرون

1

1

2

Study model analysis

الثاني والعشرون

2

Preventive interruptive
treatment

الثالث والعشرون

Removable applinnuss

الرابع والعشرون

1

1

4

4

3

 - 5طـــــــرق التعليــــــم والتعلـــــــم:

1
2
3
4

نظري  /عملي (سنة ثالثة(
نظري  /عملي (معمل) ( +سنة رابعة(

 - 6طــــــرق التقييــــــــم:

تاريخ التقييم

النسبة المئوية

طرق التقييم
1

امتحان نصفي

فبراير

%22

2

امتحان شفهي

يوليو

%15

3

امتحان عملي

%32

4

امتحان نهائي

%35

5

النشاط

المجمـــ ــــــــــــــــــــــوع

مالحظات

%122

 - 7جــــــــــدول التقييــــــم:

رقـــــــــــــــم التقييم

أسلــــــــوب التقييم

التقييم األول

النصفي األول  +الثاني

التقييم الثاني

النهائي

التـــــــــــــــاريخ

 - 8املــــــــراجع والـــــــدوريات:

عنوان المرجع
1

مذكرات املقرر

2

الكتب الدراسية املقررة

3

كتب مساعدة

4

جماالت علمية

5

جماالت دورية

6

مواقع إنرتنت

النسخة

الناشر
استاذ المادة

4

المؤلف
استاذ المادة

مكان تواجدها
المكتبة

 - 9اإلمكــــــــــانيات املطلـــــوبة لتنفيـــــذ املقــــــــرر:

ت
1
2
3
4
5

مالحظات
متوفرة
متوفرة
متوفرة
متوفرة

اإلمكانيات المطلوبة توفرها
قاعات المحاضرات
العيادات
المكتبة العليمة
االدوات المساعدة

منســـــق املقرر:

د .ايمن الجبراني

التوقيــــــــع

...................

منسق الربنامج:

......................

التوقيــــــــع

...................
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