جامعة مؤتة
نموذج توصيف خطة دراسية

أوالً :المعلومات العامة
• اسم الجامعة :مؤتة
• الكلية :الطب
• القسم :الجراحة الخاصة

•
•
•

• الفصل الدراسي والعام الجامعي2020/2021:

•

• مستوى المادة :السنة الخامسة

•

اسم المادة :جراحة االنف واالذن والحنجرة
عدد الساعات المعتمدة2.25 :
المتطلب السابق (إن وجد) :انهاء السنوات األربعة
األولى بنجاح
لمدرس:
اسم ا ّ
 د .عبدالرحمن الحرازنه أ.د .هاني الشقاحين د .عبدهللا عامرالساعات المكتبية :حسب عضو هيئة التدريس

ثانياً :أهداف المادة الدراسية (األهداف المعرفية والسلوكية والمهارية)

• ان يتقن الطالب أخذ السيرة المرضية والقيام بالفحص السريري والقيام بالتشخيص التفريقي لألنف واالذن والحنجرة.

• ان يكون الطالب قادر على تحديد نوعية الفحوصات المخبرية والشعاعية الالزمة لتشخيص امراض االنف واالذن
والحنجرة.

• ان يكون الطالب قادر على تحديد طرق العالج األساسية ألمراض االنف واالذن والحنجرة.
• ان يكون الطالب ملم بالجانب النظري ألمراض االنف واالذن والحنجرة.

• ان يكون الطالب على معرفة علمية نظرية وعملية للتعامل مع الحاالت الطارئة ألمراض االنف واالذن والحنجرة.

ثالثاً( :الخطة التفصيلية للمادة الدراسية ومصادر التعلم موزعة على األسابيع)
األسبوع
-1

الموضوعات
(الموضوع ،الدرس ،الوحدة)
تقييم السمع
التهابات الجيوب األنفية
التهاب اللوزتين واللحمية
االجسام الغريبة في االنف واالذن والحنجرة
الصرير
بحه الصوت

المصادر والمراجع المطلوبة
Lecture notes on diseases of ear nose and
throat, B.P Bull 9th edition

Essential otolaryngology, head and neck surgery,
K.T.Lee

1

-2

Scott brown’s otolaryngology

التهاب االذن الوسطى الحاد
التهاب االذن الوسطى مع السوائل
التهاب االذن الوسطى المزمن
ضعف السمع
نزيف االنف
اورام الحنجرة
فتح الرغامي
ضعف العصب السابع
الطنين
الدوخة وعدم االتزان
اورام االنف والجيوب األنفية ومنطقه ما خلف االنف

رابعاً :طرائق واستراتيجيات التدريس المتبعة في تنفيذ الخطة الدراسية:
No
1
2

الطرائق واالستراتيجيات والوسائل
المحاضرات والحلقات النقاشية
الحضور والمشاركة في العيادات الخارجية وأخذ السيرة المرضية واجراء الفحص السريري ومتابعة المرضى في االقسام
السريرية وتطورات الحالة المرضية عندهم وطرق عالجها

3

حضور العمليات الجراحية – ان امكن

4

تقديم المحاضرات والمشاركة بحلقات النقاش واستخدام مصادر التعلم المعدة مسبقا من المدرسين على االنترنت

5

تحضير الوظائف والواجبات البيتية

خامساً :أساليب التقويم (:تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي)
طبيعة التقييم

No

نسبة الدرجة إلى درجة التقييم النهائي ()%

1

الحضور والسلوك والمظهر

%5

2

القيام بالواجبات والمهام

%5

اجادة السيرة المرضية والفحص السريري

%5

4

مهارات التواصل

%5

5

االمتحان العملي

%40

3

6
7

االمتحان النظري

%40

*********

*************
()%100

المجموع الكلي
2

مالحظات

سادساً :إرشادات عامة
No

سياسة الحضور والغياب ،التغيب عن االمتحانات ،قبول األعذار................،

1

أخذ الحضور والغياب من قبل المدرس قبل بدء أي نشاط تعليمي

2

على كل طالب تغيب عن أي نشاط تعليمي عذر مقبول ومرفقا اثبات او شهادة قانونية من جهة تعترف بها الجامعة

3

في حال تغيب اي طالب عن االمتحان يتم اتخاذ االجراءات الالزمة حسب تعليمات وقوانين الجامعة

3

