المتطلبـــــات األكــــاديمية للمقــــــرر الـــــــدراسي
 - 1معلومـــــــــات عـــــــــــامة:

1
2
3
4
5

اسم املقرر الدراسي

طب وجراحة الفم واالسنان

منسق املقرر

د .نعيمة الهادي الحاجي

القسم  /الشعبة التي تقدم الربنامج
األقسام العلمية ذات العالقة بالربنامج
الساعات الدراسية للمقرر

 2ساعات نظري  2 /ساعات عملي

اللغة املستخدمة يف العملية التعليمية

6
7

السنة الدراسية  /الفصل الدراسي

8

تاريخ وجهة اعتماد املقرر

.1.1

محـــاضرات

االنجليزية
ثانية

عدد الســـــــاعـــــات األسبـــــــوعية:

2

معــــامل

تــــــدريب

2

المجمـــوع

 - 2أهــــــــــــداف املقـــــــــرر:

.1
.2
.3
.4
.5

ان يتعرف الطالب على كافة االمراض الفموية واالنسجة المحيطة
ان يميز الطالب الفرق بين االمراض واعراضها (االمراض الفموية)
ان يدرك الطالب طرق التعامل مع العينات معمليا
ان يستطيع الطالب التعامل مع المعدات المعملية الخاصة تقطيعا
ان يتعرف الطالب على كافة االمراض الفموية واالنسجة المحيطة
 - 3خمرجـــــــات التعلـــــم املستهدفـــــــــة:

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

ان يتعلم الطالب االمراض الفموية المختلفة نظريا والفرق بينها
ان يفسر الطالب معمليا االمراض الفموية من خالل االستخدام المجهري
ان يصف الطالب طرق التعرف على االمراض الفموية سريريا ومعمليا
ان يفسر الطالب سبب االصابة بالمرض
ان يميز الطالب بين االمراض الفموية سريريا وتشخيصيا

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

ان يقارن الطالب بين االمراض الفموية سريريا ومعمليا
ان يستنتج الطالب نوع المرض من خالل القطاعات المعملية
ان يربط الطالب بين االعراض سريريا ومعمليا
ان يتعلم الطالب طرق اعداد الشرائح معمليا
ان يقترح الطالب بعض االبحاث في االمراض الفموية الشائعة والنادرة وايجاد حلول لبعضها

1

4

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

ان يستطيع الطالب تشخيص االمراض الفموية من خالل المجهر
ان يتعلم الطالب طرق التعامل مع المعدات الخاصة بأعداد الشرائح
ان يتميز الطالب االمراض الفموية من خالل االعراض والنتائج والتحاليل
ان يدرك الطالب طرق اعداد التقارير المرضية
ان يصمم الطالب بعض النماذج لما يراه في المجاهر

د .المهارات العامة:
.1د
.2د
.3د
.4د
.5د

تقديم الطالب على متابعة امراض االنسجة الفموية واثرها على امراض االسنان
اخذ تاريخ المرضى والكشف والفحوصات للوصول وجراحة االسنان الى التشخيص
اخذ بعض وسائل التقنية مثل االشعة ,الصور والتحاليل الخاصة للوصول الة التشخيص واثره على العالج
ان يستطيع الطالب إيصال المعلومة الطبية لألمراض
ان يميز الطالب طرق التعامل مع المعدات المساعدة في تشخيص االمراض

 - 4حمتـــــــوى املقــــــــــــرر:

االسبوع

الموضوع العلمي

االول

Embryology of oral
cavity

الثاني

Tooth development

الثالث

Enamel

الرابع

Dental

الخامس

Pulp

السادس

Cementum

السابع

Bone

الثامن

Maxillary sinus

عدد الساعات

التاسع

2

محاضرة

معمل

تمارين

العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

الخامس عشر
السادس عشر
السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر
العشرون

الواحد والعشرون
الثاني والعشرون
الثالث والعشرون
الرابع والعشرون

3

 - 5طـــــــرق التعليــــــم والتعلـــــــم:

1
2
3
4

القاعات
وسائل االيضاح
االختبارات والبحوث
التدريبات
 - 6طــــــرق التقييــــــــم:

تاريخ التقييم

طرق التقييم

النسبة المئوية

1

امتحان نصفي

%22

2
3

امتحان شفهي

%15

امتحان عملي

%32

امتحان نهائي

%35

4
5

مالحظات

النشاط

المجمـــ ــــــــــــــــــــــوع

%122

 - 7جــــــــــدول التقييــــــم:

رقـــــــــــــــم التقييم

أسلــــــــوب التقييم
امتحان نصفي
امتحان نهائي

التقييم األول
التقييم الثاني

التـــــــــــــــاريخ

 - 8املــــــــراجع والـــــــدوريات:

عنوان المرجع

الناشر

النسخة

المؤلف

مكان تواجدها

1

مذكرات املقرر

استاذ المادة

مذكرات

اعداد أ .المادة

مكتب التصوير بالجامعة

2

الكتب الدراسية املقررة

3

كتب مساعدة

4

جماالت علمية

5

جماالت دورية

6

مواقع إنرتنت

4

 - 9اإلمكــــــــــانيات املطلـــــوبة لتنفيـــــذ املقــــــــرر:

ت
1
2
3
4
5

مالحظات
متوفرة
متوفرة
متوفرة
متوفرة
متوفرة

اإلمكانيات المطلوبة توفرها
القاعات
المعامل والمعدات
الكتب العلمية
ادوات مساعدة

منســـــق املقرر:

د .نعيمة الحاجي

التوقيــــــــع

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

منسق الربنامج:

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

التوقيــــــــع

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

5

