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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 االهليةالحله الجامعة  يةكل المؤسسة التعليمية .1

 قسم طب االسنان       المركز /العلمي القسم  .2

 442x3Sa/الباطنية اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 يفصل الفصل / السنة .5

 ةساع ١٢٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 والعالمات لطبية حول معرفة اعراض االمراض المختلفة المعلومات ا لكتزويد الطالب ب

...الخ، وكيفية تشخيصها والربوالسكري  وداءالشائعة مثل الضغط  لألمراض االلتهابية

 وعالجها كما يزود بالمعرفة كيفية تجنب اإلصابة بها  

 

 

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج  .9

 والفهم: ةفرالمع - أ

 مجال في تخدمه ورةبص الباطني بالطب والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين 

  االسنان. طب

 الشائعة. االمراض تشخيص في والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين 

  وعالقتها االنسان لجسم العامة باألمراض والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين 

 العالج خطة على وتأثيرها واالسنان مفلا بصحة

 الحد او راضاالم انتشار من الحد في والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين 

 منها،

 االمراض. بباقي وصلته الفمي للتشخيص والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين  

 بالموضوع: الخاصة المهارات - ب

 بكفاءة ضاراالم تشخيص على قادرين طلبة تخريج. 

 اإلمراض نسبة من التقليل وبالتالي الصحية الوقاية برامج قيادة على العمل. 

 الحصول وكيفية الناقد والتفكير التعلم مهارة زرع خالل من الحياة مدى المستمر التعلم 

  .الصحيحة المعلومة على
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 طرائق التعليم والتعلم      

 النظم الموضحة في اإلضافية المتعلقة بالمعرفة و عيتزويد الطلبة باألساسيات والمواض

 لحل المشاكل العملية. المعرفية،األهداف 

  توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادر األكاديمي وتزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة

 الواجبات البيتية للمفردات الدراسية.

 في استخدام البرامج والمواقع  وني من خالل تحسين مهارات الطلبةاعتماد التعلم االلكتر

تعليمية االفتراضية وتشجيع زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة إضافية ال

 للمواد الدراسية.

 ويتم ذلك من خالل:

o .امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات عملية 

o  بأسئلة عملية.امتحانات يومية 

o .امتحانات فصلية 

o  ألسئلة المنافسة للمواضيع الدراسية. اركةشمدرجات 

o وضع درجات للواجبات البيتية المكلف بها.مع  تقييم يومي لعمل الطالب 
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 طرائق التقييم      

 

 .اختبارات بأسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية  

 سنوية والنهائية.االمتحانات النصف ، االمتحانات الفصلية  

 بها.المكلف  تيةات البيبجوضع درجات للوا 

 ويتم ذلك من خالل:

o السريعة اليومية االمتحانات اجراء Quizzes  

o الشهرية االمتحانات اجراء  

o النهائية االمتحانات اجراء 

 

 والقيمية لوجدانية األهداف ا -ج

إكساب الطالب مهارات تطبيق الطرق العلمية في الطب الباطني فيما يخص حاجة  •

 .عيادات األسنان

تدريب الطالب على مهارات األجهزة المستخدمة في كيفية التعامل مع االمراض   •

المزمنة والتي تحتاج الى تنظيم مع حاالت امراض األسنان والفم كجهاز الضغط والسماعة 

 الطبية...الخ.

     

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المناقشة .1

 المحاضرات .2

 

 طرائق التقييم    

 الختبارات الشفوفيه .1
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 االختبارات التحريرية .2

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية العامة و المهارات -د 

 خصي (.الش

 الشخصي( التطور بقابلية )المتعلقة والمنقولة العامة المهارة 

 البعض بعضها مع وربطها والعالج التشخيص علوم أهمية معرفة من الطالب تمكين 
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

ان يفهم الطالب  4 االول

الطب عنى م

 الباطني و تداخالته 

الطب مقدمة في 

 الباطني

المحاضرات 

و  النظري

العملي و 

 المناقشة

االختبارات 

شفوية و ال

النظرية و 

 العملية

ان يعرف الطالب  4 الثاني

مرض الربو معنى 

و تداخالته في طب 

 االسنان

المحاضرات  الربومرض 

و  النظري

العملي و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

النظرية و 

 العملية

ان يفهم الطالب  4 الثالث

ماهو مرض 

ى السكري و مد

خالت تأثيره بالتدا

العالجية بطب 

 السنانا

المحاضرات  مرض السكري

و  النظري

العملي و 

 المناقشة

االختبارات 

وية و الشف

النظرية و 

 العملية

ان يفهم الطالب  4 الرابع

ضغط الدم و  أهمية

داخالت عالقته بالت

 العالجية

مرض ارتفاع 

 ضغط الدم

المحاضرات 

و  النظري

العملي و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

النظرية و 

 يةالعمل

ان يفهم الطالب  4 الخامس

حمى  أهمية

الروماتيزم و 

طريقة العالج و 

مرض الحمى 

 الروماتزمية

المحاضرات 

و  النظري

العملي و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

النظرية و 

 العملية
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 البنية التحتية  .11

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( علمية , التقارير ,.... المجالت ال) 

Davidson’s Principle & practice of 

Medicine 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

gate.comwww.research 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوقاية من 

 مضاعفاتها

ان يفهم الطالب  4 السادس

 أهميةوظيفة و 

االنسداد الرئوي و 

معه كيفية التعامل 

 ً   انيا

االنسداد الرئوي 

 المزمن

المحاضرات 

و  النظري

العملي و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

ية و النظر

 العملية

http://www.researchgate.com/
http://www.researchgate.com/
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 لدراسي خطة تطوير المقرر ا .12

 ليكون مالئما مع عنوان المقرر وعمر الطلبة.وح تحديد هدف المقرر بوض   .1

عام فردات المقرر سواء كان المقرر يدرس على مدار غطية موضع خط زمني محدد لت .2

 كامل او فصل دراسي واحد.

 وضع قائمة بالمحتوى الواجب تعليمه للطلبة. .3

ت مواكبة التطورات الحاصلة للمقرر من خالل المتابعة على االنترنت اليجاد مققررا .4

 راسية وضعت وطورت في مجال ذات المقرر العلمي)الدراسي(.د

واضحة ومختصرة لمواضيع المقرر واستخدام صور ورسومات ناوين اختيار ع .5

 توضيحية  ذات عالقة مباشرة بالموضوع.

واستخدام االنترنت لغرض مشاهدة فيديوهات عرض المحاضرات على شاشات خاصة  .6

 توضيحية  عن المحاضرة لتعزيزها.

 حاضرة.من المتابة اسئلة عامة نهاية كل محاضرة ترشد الطلبة لفهم االجزاء المهمة ك .7

وضع خطة لتقييم الطلبة بناًء على ادائهم مما يساعد المتعلم معرفة مدى فهمه للمحتوى  .8

 في ما اذا كان ناجحا في ايصال المحتوى ويساعد المعلم 
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 اسم التدريسي وتوقيعه

 شجرد.احمد عبدهللا ع


