المتطلبـــــات األكــــاديمية للمقــــــرر الـــــــدراسي
 - 1معلومـــــــــات عـــــــــــامة:

1
2
3
4
5

اسم املقرر الدراسي

طب اسنان االطفال

منسق املقرر

د .عبير الشاوي

القسم  /الشعبة التي تقدم الربنامج

طب االطفال

األقسام العلمية ذات العالقة بالربنامج
الساعات الدراسية للمقرر

 2ساعات نظري  6 /ساعات تدريب

6
7

اللغة املستخدمة يف العملية التعليمية

انجليزي  /عربي

السنة الدراسية  /الفصل الدراسي

2112 / 2112

8

تاريخ وجهة اعتماد املقرر

.1.1

محـــاضرات

عدد الســـــــاعـــــات األسبـــــــوعية:
2

تــــــدريب

معــــامل

 - 2أهــــــــــــداف املقـــــــــرر:

.1
.2
.3
.4
.5

كيفية التشخيص للحاالت المرضية
تزويد الطالب بالمعلومات العلمية
القدرة على معرفة العالج للحاالت المرضية
المشاركة بالشعور باإلثارة حول علوم طب االطفال
ان يتعرف الطالب على الوقاية من امراض طب االطفال
 - 3خمرجـــــــات التعلـــــم املستهدفـــــــــة:

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

القدرة على االستيعاب للمعلومات العلمية
القدرة على تشخيص الطالب للحاالت
معرفة وضع الخطة العالجية للمريض
ان يكون الطالب على خلع االسنان
معرفة الطالب على جميع االدوات الالزمة

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

القدرة على التفكير ووجود حلول للمشاكل المرضية
استيعاب الطالب للمعلومة
القدرة على الفهم
القدرة على صرف االدوية المناسبة للمريض
ان يكون له القدرة على التعامل مع الحاالت الطارئة

1

6

المجمـــوع

2

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

القدرة على استيعاب المعلومة وتطبيقها عمليا
القدرة على الفهم لعالج الحاالت ومناقشتها نظريا
بعد الفهم النظري يأتي دور التطبيق على الحاالت عمليا
ان يقترح الطالب بعض االفكار
احالة الحاالت التي تتطلب اخصائيين عند اللزوم

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

القدرة على البحث ومناقشة البحوث العلمية
القدرة على البحث لمعرفة االمراض واسبابها
القدرة على المناقشة وتبادل االفكار
القدرة على االتصال والتواصل مع الزمالء
المام الطالب بكل ما يتعلق بخلع االسنان

 - 4حمتـــــــوى املقــــــــــــرر:

االسبوع

الموضوع العلمي

عدد الساعات

االول

Space maictenec

4

الثاني

Behavior morg emit

2

الثالث

Prelatic radiology

2

الرابع

Restorative

4

الخامس

Moro ology of different

2

السادس

Pulptherafy

4

السابع

Traumatic

4

الثامن

Local anesthesia

2

التاسع

Development of
primary teeth

2
2

محاضرة

معمل

تمارين

2

Oral habits

العاشر

2

Oral surgery
consideration in child

الحادي عشر

4

Dental anomalies

الثاني عشر

4

Occlusal assessment

الثالث عشر

2

Pharmacology in
children

الرابع عشر

2

Rabberdem technique

الخامس عشر

2

Coritsrisk assessment

السادس عشر

6

Oral racliaygt
(O.P.G)

السابع عشر

2

Stainless steelcranm

الثامن عشر

4

Cass sheet praline

التاسع عشر

2

Cases for pulp therapy

العشرون

2

Cases for space

الواحد والعشرون

2

Gingival

الثاني والعشرون

4

Puppetry

الثالث والعشرون

2

Eruption

الرابع والعشرون

3

 - 5طـــــــرق التعليــــــم والتعلـــــــم:

1
2
3
4

المحاضرات النظرية
استعمال فيديوهات كتوضيح الطرق العالجية
الشاشة
قاعات
 - 6طــــــرق التقييــــــــم:

تاريخ التقييم

النسبة المئوية

طرق التقييم
1

امتحان نصفي

2112/2

%21

2
3

امتحان شفهي

2112/5

%15

امتحان عملي

2112/5

%31

امتحان نهائي

2112/5

%35

4
5

مالحظات

النشاط

المجمـــ ــــــــــــــــــــــوع

%111

 - 7جــــــــــدول التقييــــــم:

رقـــــــــــــــم التقييم

أسلــــــــوب التقييم

التقييم األول

امتحان نظري

التقييم الثاني

الحضور والمناقشة

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
1

الناشر
استاذ المادة
Enolodentic

4

المؤلف
استاذ المادة

مكان تواجدها

 - 9اإلمكــــــــــانيات املطلـــــوبة لتنفيـــــذ املقــــــــرر:

ت
1
2
3
4
5

اإلمكانيات المطلوبة توفرها

مالحظات

قاعات دراسية

متوفرة

سبورة واقالم

متوفرة

العيادات

متوفرة

منســـــق املقرر:

د .عبير الشاوي

التوقيــــــــع

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

منسق الربنامج:

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

التوقيــــــــع

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

5

