
مة إلى تقويم األسنان -واس   ُمقدِّ

 (معمل 2+ محاضرة  2)ساعات دراسٌة  4   

ٌُوفِّره للطالب الجامعٌٌن     ُتعدُّ المعرفة بأساسٌات تقوٌم األسنان أمر ضروري لطالب طب األسنان، وذلك ما 
ور األسنان ونمو   هذا المقرر، حٌث ٌستعرض معاٌٌر إطباق األسنان الطبٌعً، وسوء انطباق الفكٌن، وتطُّ

ٌُمثِّل هذا المقرر . والفكٌن، ومسببات وتشخٌص سوء انطباق الفكٌن، ومعالجة التباٌنات فً انتظام األسنان
طوال الفصلٌن )التمهٌد للتخصص، وٌتألف من محاضرات وتطبٌقات معملٌة، تمتدُّ لعام دراسً كامل 

 (.الدراسٌٌن

  

 

 تقويم األسنان السريري -واس  654

 (عٌادة 1)راسٌة واحدة ساعة د

أسبوعاً، حٌث ٌجتمع نصف طالب الشعبة فً حلقات دراسٌة، وٌحضر النصف  15ٌُعطى هذا الُمقرر خالل 
. اآلخر ندوات لمناقشة الخطط العالجٌة الُمقَتَرحة لحاالت تعانً من مشاكل فً انطباق األسنان كل أسبوع

ة من جانب الطالب فً التعلم من خالل تولٌد فرضٌات ٌنطوي هذا األسلوب من التعلٌم على المشاركة النشط
لتفسٌر المشاكل قٌد المناقشة، والُمشاركة بتوفٌر المعلومات للمجموعة، وتطبٌق األدلة العلمٌة الُمتوفِّرة لتحلٌل 

 .الحاالت المرضٌة

 

 

مة إلى طب أسنان األطفال -واس  563    ُمقدِّ

 (معمل 1+ محاضرة  1)ساعة دراسٌة  2  

ٌُعطى هذا المقرر خالل      ٌتكون الُمقرر من جانب نظري وتطبٌقات معملٌة كمدخل لطب أسنان األطفال، و
التشخٌص والوقاٌة من األمراض، : تشمل األهداف الرئٌسٌة لهذا المقرر. الفصل الدراسً الثانً من السنة الثالثة

محاضرات  ستتناول. سنان حال المرضوالمحافظة على األسنان الطبٌعٌة، واستعادة صحة ووظٌفة وجمال األ
ا فترات التدرٌب المعملٌة فتهدف إلى تطوٌر المهارات الٌدوٌة لطالب طب  المقرر كل هذه المواضٌع، أمَّ

 .األسنان التً ٌنبغً أن تصل إلى مستوى متقدم من أجل توفٌر الرعاٌة الجٌدة لألطفال

 

 



 

مة إلى طب أسنان األطفال -واس  563    ُمقدِّ

 (معمل 1+ محاضرة  1)اعة دراسٌة س 2  

ٌُعطى هذا المقرر خالل      ٌتكون الُمقرر من جانب نظري وتطبٌقات معملٌة كمدخل لطب أسنان األطفال، و
التشخٌص والوقاٌة من األمراض، : تشمل األهداف الرئٌسٌة لهذا المقرر. الفصل الدراسً الثانً من السنة الثالثة

محاضرات  ستتناول. عٌة، واستعادة صحة ووظٌفة وجمال األسنان حال المرضوالمحافظة على األسنان الطبٌ
ا فترات التدرٌب المعملٌة فتهدف إلى تطوٌر المهارات الٌدوٌة لطالب طب  المقرر كل هذه المواضٌع، أمَّ

 .األسنان التً ٌنبغً أن تصل إلى مستوى متقدم من أجل توفٌر الرعاٌة الجٌدة لألطفال

 

 

 (2)سنان األطفال السريري طب أ -واس  444

 (عٌادة 2)ساعة دراسٌة  2  

 3)فً مجال طب األسنان لألطفال، وٌتكون من فترة تدرٌبٌة  ٌُعدُّ هذا المقرر آخر التطبٌقات السرٌرٌة    
 8-3ٌتطلب المقرر توفٌر ُمعالجة شاملة ألسنان األطفال فً سن . أسبوعٌاً خالل العام الدراسً بأكمله( ساعات
ز المقرر على التثقٌف الصحً للمرضى، والتخطٌط للعالج والوقاٌة من أمراض األسنان، . سنوات ٌُركِّ

إصالح األسنان، وعالج لب وعصب األسنان، والتعامل مع المسافات الناشئة عن الفقد الُمبِكر وإجراءات 
 .لألسنان

 


