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 الخطة الدراسية

 2021 – 2020/ جامعة الكفيل / العام الدراسي  طب االسنانكلية 

 الخامسة :المرحلة الدراسية

 طب االسنان :التخصص

 طب االسنان األطفال  :اسم المادة الدراسية باللغة العربية

 Pedodontics :اسم المادة الدراسية باللغة اإلنجليزية

كيفية التعامل مع األطفال داخل العيادة اثناء يعطي معلومات للطالب حول  :اهداف المادة

المعالجة السريرية مع دراسة مفصلة لسلوكيّات الطفال المختلفة وكيفية 

التعامل معها إضافة الى كيفية معالجة حاالت األطفال الطارئة المتعلقة 

و كسرها مع بالحوادث والصدمات التي تؤدي الى فقدان االسنان بالكامل ا

 كيفية تعويضها سواء كانت لبنية ام دائميه.

 جامعة الكفيل. –المؤسسة التعليمية: وزارة التعليم العالي  - :وصف المادة

 القسم الجامعي: كلية طب االسنان. -

 .طب اسنان االطفالاسم المقرر:  -

 اشكال الحضور: محاضرات وعيادات. -

 الفصل/السنة: سنوي. -

 

 ساعة  30 :النظرية عدد الساعات

 ساعة 90  :عدد الساعات العملية

 وحدات 4 :عدد الوحدات

 خمائل ابراهيم محسن :اسم التدريسي باللغة العربية

 Khamaal Ibrahim Mohsin :اسم التدريسي باللغة اإلنجليزية

 مدّرس :اللقب العلمي

 d.khamaal1977@gmail.com :عنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07802142205 :(WhatsAppرقم الهاتف الجوال )
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 :/ الجزء النظري المنهج المقرر

 

Week Syllabus 

1 Examination of the mouth and other relevant structures. 

2 Pulp treatment part 1 

3 Pulp treatment part 2   

4 Pulpotomy       

5 Behavior management (non-pharmacological techniques) 

6 Behavior management (pharmacological techniques) 

7 Management of trauma to the teeth and supporting tissues 

8 Management of displacement of primary teeth 

9 Root fractures 

10 Oral surgery for children 

11 Gingivitis and periodontal disease in children 

12 Periodontal diseases in children                                                         

13 Lasers in pediatric dentistry 

14 Dental problems of the disabled child 

15 Pharmacological management of behaviour 

16 Atraumatic restorative technique 

17 Sequence of eruption of teeth  

18 Types of space maintainer 

19 Seminars and reports 

20 Seminars and reports 

21 Seminars and reports 

22 Seminars and reports 

23 Seminars and reports 

24 Seminars and reports 

25 Seminars and reports 

26 Seminars and reports 

27 Seminars and reports 

28 Seminars and reports 

29 Seminars and reports 

30 Seminars and reports 
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 :المنهج المقرر / الجزء العملي

 

Week Syllabus 

1 Clinics 

2 Clinics 

3 Clinics 

4 Clinics 

5 Clinics 

6 Clinics 

7 Clinics 

8 Clinics 

9 Clinics 

10 Clinics 

11 Clinics 

12 Clinics 

13 Clinics 

14 Clinics 

15 Clinics 

16 Clinics 

17 Clinics 

18 Clinics 

19 Clinics 

20 Clinics 

21 Clinics 

22 Clinics 

23 Clinics 

24 Clinics 

25 Clinics 

26 Clinics 

27 Clinics 

28 Clinics 

29 Clinics 

30 Clinics 
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 :المصادر

 :المراجع الرئيسية

[1] McDonald and Avery's Dentistry for the Child and Adolescent (2015) 

[2] Pediatric Dentistry: A Clinical Approach (2013) 

 :المراجع المساعدة 

[1] Handbook of Clinical Techniques in Pediatric Dentistry (2015) 

[2] Essentials of Pediatric Dentistry (2010) 


