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 2021 /9 /14 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :من الطالب يتمكن  ه الفمأشع المقرر اكمال عند: أهداف المقرر .8

 عرف على العلماء اللذين سامهوا يف اخرتاع االشعه السينيهالت يتعرف على مقدمه حول نشوء علم األشعه و -1

 هر اخلاصة ابالشعه السينيهيتعرف على القوانني و الظوا -2
 الم و مكوانهتاميييز بني انواع االف -3

 السينيهاصة ابالشعه اخل ائص األفالميفرق بني خص -4

 هفالم اخلاصة ابالشعه السينييعرف طريقة حتميض األ -5
 غرفة التحميض و مكوانهتا و مدى عملها االمن يف حتميض االفالميتعرف على  -6
 عدد خصائص تكوين الصوره ي -7
 و كيف تظهر  مكوانت السن الطبيعية و ما حييطه من أنسجة الفم يعدد -8

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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ي    -9  بني الرتاكيب الفموية الغامقة و الفاحتة زميم
 األجزاء الطبيعية اليت نالحظها يف الفك العلوييذكر  -10
 األجزاء الطبيعية اليت نالحظها يف الفك السفلييعدد  -11
  .بني نوع عظم الفك العلوي و نوع عظم الفك السفلي و يذكر أوجه األختالف بينهما يفر ق -12
 املعرفة الكاملة للشكل الطبيعي لكل جزء يف الفم.ميتلك  -13

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 الشعه السينيه و استخدامهااافالم الطالب انواع  صنفان ي -1أ

 تكوين الصوره على الفلم و آلية تحميض الفلمان يفهم آلية  -2أ

 ان يتعرف على مبادئ علم االشعه و كيفية الحماية منها -3أ
  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .بين التراكيب الفموية الغامقة و الفاتحة  زيُمي    - 1ب
 و كيف تظهر  مكونات السن الطبيعية و ما يحيطه من أنسجة الفم يعدد - 2ب     

ق - 3ب       بين نوع عظم الفك العلوي و نوع عظم الفك السفلي و يذكر أوجه األختالف بينهما يفر 

 المعرفة الكاملة للشكل الطبيعي لكل جزء في الفم.يمتلك  -4ب     
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . المحاضرات القاء طريقة -1
  التدريسين بمحاضرات الخاصعلى الموقع االلكتروني  للكليه التقاريرالتعلم االلكتروني برفع  -2

  ناو نشر محاضرات فيديويه على قناة اليوتيوب الخاصه ب الكليه في
 طبيق في عيادة اشعة الفمالت -3

 

 
 طرائق التقييم      

 

 والعمليه  النظريه  االختبارات جراءا -1

 من خالل المحاضرات المتزامنة الدراسي المقرر ضمن الطلبه مناقشة -2

 الطلبه قبل من الراجعه التغذيه -3

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يصغي الطالب بانتباه إلى شرح المعلم. ان -1ج

 ان يفهم اهمية علم االشعه في تشخيص االمراض -2ج

 مريض و الكادر العامل في حقل االشعاع و البيئهال ةحمايان يتعرف على خطورة االشعه و طرق  -3ج

 من تأثيراتها السلبيه 
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 ثقه بكل افضل بشكل والتعبير بثقه الكالم على قادر: اللفظي التواصل -1د

 (ةبثقة  ضمن مجموع )العمل العمل الجماعي -2د

 التحقيقالتحليل و-3د

   لحل مشكلةالمبادئ لتأسيس  الحقائق ووعلمي المعلومات بشكل منهجي  جمع 

القدرة على التخطيط لالنشطة وتنفيذها على نحو فعال لمزاوله  العمل في  :التخطيط والتنظيم-4د

 . شعة الفمألالتعليميه  عياداتال

 في عيادة اشعه الفمالمتوفره  من االجهزه التعرف على استخدام العديد المرونة:-5د

  أدارة الوقت بفعالية وتحديد أولويات المهام والقدرة على العمل بمواعيد :أدارة الوقت-6د
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 البنية التحتية  .12

 ,WHITE AND PHAROAH'S ORAL RADIOLOGY ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
EIGHTH EDITION 

 Frommer’s Radiology for the )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Dental Professional 10 ed  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
TextbookOf Dental Radiology 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 1- WHO 

 2- US-FDA 
 3- Medscape 

 

 لدراسي خطة تطوير المقرر ا .13

   

 

 

 

 
 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 حسب 1-30

 الجدول

 األسبوعي

 بين يميز الطالب

لعامة و ا المفاهيم

   عةشعلم االالخاصة ل
 

المحاظرات  علم االشعه

النظري 

والمختبرات 

 التعليمية
 

 االمتحانات

  النظريه

 والعمليه

 والحلقات

  الدراسيه

 التغذيه وكذلك

 من الراجعه

 ومثلث الطلبه

  التعلم
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