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

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم يقة التعليمطر

1 

 ساعات  3

ساعه  1

 نظري 

ساعات  2

 عملي 

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق 

Diagnosis and 

treatment planning 
القاء 

المحاضرات 

باستخدام نظام 

 الباور بوينت 

االمتحان 

الفصلي مع 

تقييم متطلبات 

العملي مع 

االمتحانات 

 اليوميه 
2   Eruption of teeth   

3   
Morphology of the 

primary teeth 
  

4   
Restorative 

dentistry for 

children 
  

5   
Treatment of deep 

caries   
  

6   
Direct pulp 

treatment 
 

  

7   
Pulp atomies and 

partial pulpectomy 
  

8   

Management of 

traumatic injuries 

to the teeth of 

children 

  

9   
Treatment of injury 

in permanent teeth 
  

10   

Art and science of 

behavior 

management:  
 

  

11   

Factors affecting 

child behavior in 

the dental clinic 
 

  

12   
Techniques of 

behavior 

management 
  

13   
Dental fear ,causes 

and types 
  

14   
Dental fear ,causes 

and types 
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and premedication 
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Gingivitis and 

periodontal diseases 
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Gingivitis and 
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Space maintainer  
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Space maintainer  
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Diagnosis and 

correction of minor 

irregularities on the 

developing 

dentition 

  

25   
The handicapped 

patient 
  

26   Dental anomalies   

27   
Speech disorders 

and pediatric 

dentistry 
  

28   

Dental treatment of 

children with 

specific pediatric 

condition 

  

29   
Problems related to 

the eruption of teeth 
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