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 الوقت فاهداأل المحتوى األساليب المواد المستخدمة في الشرح
 )ةدقيق(

  الوصول الالصق الشريط على اسماؤهم بكتابة المشاركون يقوم  الصق شريطقلم، 

 المشاركين مقدمة من 

تقييم المعرفة والموقف تجاه 
 صحة الفم واألسنان

 ) االسم، العمر، البلد األم(الجميع يقدم نفسه 
  عن نفسه البرنامج مقدم تعريف

 الزمني والجدولعرض األهداف 

 أهال وسهال:الترحيب
 المشاركين تقديم

 الترحيب وتقديم المشاركين
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 وأمراض اللثة األسنان البالك، تسوس  صور
 المنشور وأ  الملصق

 وأمراض اللثة؟ األسنان ما هو البالك، تسوس  تفاعلي سؤال
  تشكل؟تكيف 
  الصلة؟هل هناك أمراض ذات 
 اإلجابة مع الصور 

صحة الفم  عن معلومات
 واألسنان
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 معجون األسنان

 فرشاة األسنان

 خيط تنظيف االسنان

 من الماء وبك

 ملح

 ل الفموغس

 بازيالء -أرز

 تجربه 
 المعلومات  عرض
 نقاش

 حول استخدام كل المواد

 اختيار بعض المشاركين من المواد،
 :األسئلة

 م؟المواد وما هي العالقة بينهماذا نفعل مع هذه   -
 ؟نوعكيف يمكن أن نستخدم كل   -
 االجابة  نالمشاركو حاول ي  -

 االستخدام الصحيح المحاضريوضح 
 جأظهر النتائ

 10 فمبال اإلعتناءمواد بالمعرفة 

 نموذج الفم
 األسنان، وفرش األسنان معجون

 أكواب بالستيكية والمياه
 احدهو لالستخدام لمره، المرايا خيط األسنان 

تجربه و  المعلومات عرض
 عمليه

 استخدام خيط األسنان ؟ أسنانك؟ كيفية غسيل كيفية 

 استخدام خيط األسنان قبل تفريش األسنان وشرح على نموذج 

انظروا األسنان في المرايا بعد تنظيف األسنان  :النتائج اظهار
 .بالفرشاة

 تنظيف أسناننا
 األسنان خيطو استخدام 
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 ؟يفم ةلماذا أحتاج لرعاية صح مناقشةو  المعلومات عرض المنشور 
 عالج الفممعلومات عن 

رعاية صحة الفم واألسنان في 
 ألمانيا
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 للمشاركة مع احدال / أشهر  3كل  األسنانل فرش يتبد  مناقشةو  المعلومات عرض المنشور
  الخ الصحي الشراب/ تناول الطعام 
 ممنوع التدخين ولماذا 

 5 نمط حياة صحي

 هل كان ذلك ممتع؟: ردود الفعل ردود الفعل 
  المنشور شرح 
  مرات في اليوم 3األسنان تنظيف! 
  أشهر 6زيارة طبيب األسنان كل! 

 الخالصة
 الختامية الرسالة
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   توديع الحضور وتوديع شكر  

http://www.refugium.agency/

