المتطلبـــــات األكــــاديمية للمقــــــرر الـــــــدراسي
 - 1معلومـــــــــات عـــــــــــامة:

1

اسم املقرر الدراسي

2

منسق املقرر

3

القسم  /الشعبة التي تقدم الربنامج

4

األقسام العلمية ذات العالقة بالربنامج

التركيبات المتحركة والعالج التحفظي

5

الساعات الدراسية للمقرر

 2ساعات نظري  2 /ساعات عملي

6

اللغة املستخدمة يف العملية التعليمية

7

السنة الدراسية  /الفصل الدراسي

8

تاريخ وجهة اعتماد املقرر

.1.1

محـــاضرات

طب وجراحة الفم واالسنان
د .عبدالقادر العجمي
التشريح الوصفي

اللغة االنجليزية
السنة االولى

عدد الســـــــاعـــــات األسبـــــــوعية:

2

معــــامل

تــــــدريب

2

المجمـــوع

4

 - 2أهــــــــــــداف املقـــــــــرر:

.1
.2
.3
.4
.5

التعرف على المصطلحات السنية لوصف التجويف الفمي واالسنان
التعرف على تركيب السن من الناحيتين الكلينيكية والمجهرية
تعريف الطالب باألنظمة المختلفة لترقيم االسنان
معرفة الفروق بين االسنان اللبنية والدائمة وتزامن ظهورهم بالفم
المشاركة بالشعور باإلثارة حول علوم التشريح الوصفي
 - 3خمرجـــــــات التعلـــــم املستهدفـــــــــة:

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

محاضرات نظرية تبسط فهم الموضوع من قبل الطالب
نشاطات بالمعمل لتساعد على استيعاب وترسيخ المعلومات
اسئلة شفوية بعد نهاية كل محاضرة لقياس مدى فهمهم للموضوع
تطبيقات نظرية بعد نهاية كل موضوع دراسي
حلقات نقاش بين الطلبة لتوسيع مداركهم على المثابرة

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

اعداد كراسة لرسم االسنان واعطاءهم مجموعة من االسنان العلوية والسفلية
نحت االسنان بالمعامل بشكل دقيق مطابق للطبيعي مع مراعاة الدقة في القياسات من حيث الطول والعرض
تقسيم الطلبة الى مجموعات وكل مجموعة تقدم بنحت سن معينة بشكل دقيق
ان يربط الطالب بين التشريح الوصفي وعلم الطب
ان يكتسب القدرة على تحليل المشاكل وصياغتها

1

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

مقدرة الطالب على استخدام ادوات النحت بصورة علمية وفنية إلبراز االسنان بصورة طبيعية ودقيقة
مقدرة الطالب على رسم االسنان بالقياسات الدقيقة
مقدرة الطالب على تخيل االبعاد والزوايا باألسطح المختلفة لألسنان

ان يتعرف الطالب على كيفية التشريح الوصفي
ان يكتسب الطالب مهارة استرجاع المعلومات
د .المهارات العامة:

.1د

مقدرة الطالب على استخدام تكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومة

.2د

مقدرة الطالب على تجميع المعلومات المختصرة والمفيدة والقائها في عرض شفوي مصغر وخالل ومن محدد امام باقي
الطلبة

.3د

مهارة الطالب على كتابة التقرير العلمي بالطريقة واالسس العلمية السليمة مع االعتماد على المصادر الموثوق
بها

.4د
.5د

ان يستفيد الطالب من المحاضرة على كيفية الحفاظ على الوقت
ان يتمكن الطالب من العمل في مجموعات
 - 4حمتـــــــوى املقــــــــــــرر:

االسبوع

الموضوع العلمي

عدد الساعات

االول

Introduction of dental
anatomy

2

الثاني

Tooth identification
system

2

الثالث

Division into third line
and angle point

2

الرابع

Anatomical land mark
of tooth

2

الخامس

Human dentition

2

السادس
السابع

الثامن
التاسع

Surface anatomy of
pimento and primary
teeth
Maxillary permeant of
incisors

2
2

Mandibular permeant
of incisors

2
2

Maxillary + Mandibular

2

محاضرة

معمل

تمارين

permanent of canine

2

Mandibular permanent
of premolars

العاشر

2

Maxillary permanent of
premolars

الحادي عشر

2

Maxillary permanent of
molars

الثاني عشر

2

Mandibular permanent
of molars

الثالث عشر

2

Maxillary of permanent
of control lateral I

الرابع عشر

2

Mandibular primary of
control + lateral
incisors
Maxillary of primary
canine

2

Mandibular of canine

السابع عشر

2

Maxillary of molars

الثامن عشر

2

Mandibular of molars

التاسع عشر

2

Different between
primary and permanent
teeth

العشرون

2

Pulp cavity of teeth

الواحد والعشرون

3

Occlusion

الثاني والعشرون

3

Physiology from of
teeth

الثالث والعشرون

-proximal and contact
area
-Embrasures

الرابع والعشرون

2

2

3

الخامس عشر
السادس عشر

 - 5طـــــــرق التعليــــــم والتعلـــــــم:

1
2
3
4

عرض المحاضرات النظرية بوسائل ايضاح حديثة
اسئلة شفوية بعد اسماء كل محاضرات
تطبيقات نظرية بانتظام بعد نهاية كل موضوع دراسي
معملية لنحت االسنان وترسيخ المعلومات النظرية
 - 6طــــــرق التقييــــــــم:

تاريخ التقييم

النسبة المئوية

طرق التقييم
1

امتحان نصفي

2112/2/4

%21

2

امتحان شفهي

2112/2/4

%15

3

امتحان عملي

%25

4

امتحان نهائي

%41

5

النشاط

المجمـــ ــــــــــــــــــــــوع

مالحظات
التطبيقات النظرية
االسبوعية
والمشاركة في
حلقات النقاش

%111

 - 7جــــــــــدول التقييــــــم:

رقـــــــــــــــم التقييم

أسلــــــــوب التقييم
امتحان نصفي

التقييم الثاني

امتحان نهائي

التقييم األول

التـــــــــــــــاريخ

 - 8املــــــــراجع والـــــــدوريات:

عنوان المرجع
1

مذكرات املقرر

النسخة

الناشر

المؤلف

مكان تواجدها

2

الكتب الدراسية املقررة

Nelson

التاسعة

Wheeler's

مكتبة الكلية

3

كتب مساعدة

Elsevier

الثالثة

Stanly. Nelson

مكتبة الكلية

4

جماالت علمية

5

جماالت دورية

6

مواقع إنرتنت

Evolve.Elsevier.com

4

 - 9اإلمكــــــــــانيات املطلـــــوبة لتنفيـــــذ املقــــــــرر:

ت
1
2
3
4
5

اإلمكانيات المطلوبة توفرها

مالحظات

قاعة دراسية تتناسب مع عدد الطلبة والطالبات

متوفرة
متوفرة

معامل حديثة مجهزة يتوفر فيها كل االدوات والمواد االساسية

متوفرة

مكتبة علمية حديثة

متوفرة

اجهزة حديثة لعرض المحاضرات

منســـــق املقرر:

د .عبدالقادر العجمي

التوقيــــــــع

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

منسق الربنامج:

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

التوقيــــــــع

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