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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج املتاحة.مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 جامعة بابل  المؤسسة التعليمية .1

 كلية طب االسنان القسم الجامعي / المركز  .2

 رقم افتراضي اسم البرنامج األكاديمي  .3

 في طب وجراحة الفم واالسنان البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 كورسات النظام الدراسي   .5

 Bachelor of Dental Surgery (B.D.S) المعتمد   برنامج االعتماد .6

 دورات صيفية في العيادات التعليمية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 )تاريخ أعداد التقييم الذاتي(2020-11-26 تاريخ إعداد الوصف  .8

السعي إلى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للموظفين من خالل تخريج  -1-أألكاديمي: أهداف البرنامج  .9

 للعمل في المؤسسات الحكومية أطباء أسنان كفؤيين

 تقديم خدمات طبية تخصصية من خالل العيادات التعليمية االستشارية في الكلية .-2

رفع المستوى العلمي للطلبة والتدريسيين من خالل تشجيع البحوث العلمية وأرسالهم في بعثات خارج -3

 العراق.

 الندوات العامة ووسائل االعالم . العمل على رفع المستوى الثقافي للمواطنين من خالل-4

 فتح الدراسات العليا في كافة التخصصات لطب االسنان .-5
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 أنشاء مركز جراحي تخصصي بجراحة الوجه والفكين وجراحة ألليزر لمعالجة الحاالت الجراحية المختلفة-6

 أنشاء وحدات طبية متخصصة بزراعة االسنان ومعالجة التشوهات الخلقية .-7

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ

 ان يتعرف على مفهوم طب االسنان وجراحة الفم.-1أ

 أن يتعرف العلوم االساسيه وعالقتها بطب األسنان  -2أ

 ان يتعرف على طرق التشخيص للحاالت المرضية ومعالجتها.-3أ

 ان يتعرف على الطرق المتبعة في معالجة حاالت التسوس لألسنان وأمراض أللثة-4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات–ب 

 طرق تشخيص الحاالت المرضية للفم واالسنان –1ب 

 األساليب المتبعة لمعالجة حاالت التسوس لألسنان.–2ب 

 تقييم المعالجات المطلوبة ألمراض الفم واألسنان.– 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات. -1

 التطبيقات المختبرية في المختبرات للعلوم األساسية . -2

 التطبيقات العلمية في العيادات التعليمية لتخصصات طب االسنان  -3

 الحلقات الدراسية  -4

 طرائق التقييم      

 أجراء االمتحانات النظرية والعملية  -1

 الطالب التغذية الراجعة من -2

 أجراء االمتحانات العملية في العيادات التعليمية للحاالت المرضية لكافه تخصصات طب األسنان -3

 مثلث التعليم -4

 التفكير مهارات-ج

 لكي يعتمد الطالب على قدراته في التفكير بشكل معقول  بالتفكير حسب قدرة الطال مهارة-1ج         

 فهم متى وكيف وماذا وكيف يفكر على تحسين القدرة على التفكير  -2ج

 همهارة التفكير العالية لكي يتعلم الطالب التفكير جيدا قبل أيتخذ القرار بنفس-3ج

 أستراتجية التفكير الناقد في التعليم -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 الطالب. استراتيجية التفكير حسب قدرة -1
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 مهارة التفكير العالمية. استراتيجية -2

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم. -3

 

 

 طرائق التقييم    

 أجراء االمتحانات النظرية والعلمية -1

 التغذية الراجعة من الطالب-2

 المرضية في  كافه  تخصصات طب االسنانية في العيادات التعليمية للحاالت لمأجراء االمتحانات الع-3

 التعليممثلث -4     
 

 
 
 
 

 

 الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة–د 

 التواصل اللفظي-1د

 .الكالم في وثقة بوضوح التعبير عن األفكارى قادرة عل   
 

 (مجموعةضمن  ثقةب العمل) الجماعيالعمل -2د

 

 

 التحقيقول تحليال-د أ

 الحاالت المرضية  شخيصتك مشكلة حللالمبادئ و لحقائقا  لتأسيسوعلمي منهجي المعلوماتبشكلجمع 

 لمزاوله  العمل في العيادات. لالتخطيط والتنظيم :القدرة على التخطيط لألنشطة وتنفيذها على نحو فعا-4د

 العديدة  لطب األسنان.المرونة:التكيف بنجاح مع األوضاع المتغيرة والبيئات المختلفة كالتعرف على األمراض -5د

لعالج امراض الفم  أدارة الوقت :أدارة الوقت بفعالية وتحديد أولويات المهام والقدرة على العمل بمواعيد-6د

 واالسنان

 

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 طرائق التقييم          
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 التخطيط للتطور الشخصي .11

 
 المهارات العالمية*

 .األخرى تقدير الثقافات، واألخرى اللغات التحدث وفهم ( علىقادرة)الطالب قادر 
 

 

 قاا  اإلتفاوضوال
 . إلى اتفاق للمااقشة والتوصلاآلخرين،   وإقااالتأثير على  (قادرةالطالب قادر)    

. 

 القيادة

 .اآلخرين وتوجيه على تحفيز (قادرة)الطالب قادر

 

 

 االستقاللية بالعمل 

 الخاصة به والمبادرة اتعلى العمل في إطار التوجيه (قادرةقادر)المسؤولية عن اآلراء واإلجراءات ويقبل 

 بحل المعوقات في مجال االختصاص لتحقيق التحسن المستمر  في  االداء 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12

 مركزي
 
 
 

 البرنامج أهم مصادر المعلومات عن .13

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة
 دليل اجلامعة 

 دليل الطالب للكلية 
 أهم الكتب واملصادر اخلاصة ابلكلية 
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 مهارات المنهجمخطط 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 * * * *  * * * * * * * * * * * اساسي   كورسات
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