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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة لحلةة اكلي المؤسسة التعليمية .1

  قسم طب االسنان   المركز العلمي /القسم  .2

 صناعة االسنان اسم / رمز المقرر .3

 للعملي داخل العيادات وحضوريالكتروني للنظري  أشكال الحضور المتاحة .4

 المرحلة الرابعة -فصلين دراسيين الفصل / السنة .5

 مليعة عسا 150 –ساعة نظري  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 بطرق للمريض المرضية الحالة وتشخيص المرضى فحص كيفية على الطالب تدريب

 علمية بطريقة بالعالج البدء, ثم اعداد خطة عالج ثم حاليا والمعتمدة الحديثة التشخيص

 اعطاءيق طر عن ئيجزال مالطق صناعة في الحديثة والطرق المواد واستخدام صحيحة

 تالعيادا في الممارسة مع نظرية محاضرات

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ

 .المرضية الحاالت وتشخيص فحص كيفية على الطالب تدريب-1أ

 .العالج وخطوات المهمة المعلومات اعطاء-2أ

 .الجزئي الطقم صناعة مليةع ومتابعة االرشادات اعطاء -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهارات األهداف -ب 

 الجزئي للطقم المحتاجين المرضى لعالج المستعملة االدوات وصف- 1ب 

 للطقم المحتاجين المرضى لعالج المتبعة بالخطوات الخاص العملي التدريب–- 2ب 

 الجزئي

    العمل اثناء الطالب متابعة - 3ب 

 والتعلم  ليملتعطرائق ا     

 

 التعليمية االسنان عيادات طب داخل المكثف العملي التدريب

Google class room, lecture (pdf), power point presentation, white 

board 

 

 طرائق التقييم      

 .(سريرية (وعملية نظرية امتحانات

وتتنوع الحاالت بين  مرنلا و األكريليك الجزئي الطقم حاالت من معين بعدد طالب كل يطالب

  الصعب والمتوسط والسهل

Case sheet 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المشاكل حل-1ج

 ة القياد على قادر-2ج

 المباشرة وغير المباشرة ةةاألسئل طريق عنالطلبة  بين العلمية المنافسة روح خلق-3ج
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 رية  يالسر المتطلبات

( free- end extensionمن الصنف االول والثاني ) أكريليكطقم جزئي  -1

  4عدد 

  2( عدد  class IIIالثالث )  من الصنف أكريليكطقم جزئي  -2

زئي من النوع أو طقم ج 1د من الصنف اارابع عد طقم جزئي اكريليكي -3

 1المرن عدد 

 التعليمية انالسنا الى عيادات طب الوافدة الحاالتالمتعلقة بمختلف 

  المستمر والتدريب القراءة طريق عن الذات لتطوير الطالب تشجيع -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 العملي والتدريب النظري المحاضرات

 

 

 طرائق التقييم    

 وهي Requirements العالجية المتطلبات الى باإلضافة و والعملية النظرية االمتحانات

 من الحتسابها وكاملة صحيحة ومتقنه بصوره بعالجها يقوم ان على تيت الالحاال عدد

 السنوي السعي متطلبات

 

 

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

 الكلية داخل المقامة والمؤتمرات التدريبية بالدورات للمشاركة الطالب وتحفيز حث -1د

    االصطناعية التعويضات وجمعية النقابة وخارجها وفي
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 بنية المقرر .11

الساعا األسبوع

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

1,2 2 Osteology,  

myology 

ظرية محاضرة ن صناعة االسنان

على شكل 

عرض تقديمي 

power point 

النظري من 

خالل 

االمتحانات 

اليومية 

والفصلية 

والنصف 

سنوية 

 والسنوية

 

 

 

 العملي 

 يشمل

 االمتحانات

  العملية

والتقييم على 

الحاالت 

المرضية 

3,4 2 Diagnosis and 

treatment plan 

for RPD 

5,6 2 Mouth 

preparation and 

abutment tooth 

preparation 

7,8 2 Impression 

materials and 

techniques for 

R PD 

9 1 Support in FEE 

RPD 

10 1 techniques 

altered cast and 

 metal check 
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11 1 Occlusion in 

rpd 

 المطالب بها

 4وبواقع 

ساعات 

اسبوعيا 

 داخل العيادة

12 1 Jaw relation in 

rpd 

13,14 2 Prep prosthetic 

surgery 

15,16 2 Diagnosis and 

treatment plane 

CD 

17,18 2 Impression in 

CD 

19 1 TMJ and 

mandibular 

movement 

20,21,2

2,23 

4 Jaw relation-

vertical,  Jaw 

relation-

horizontal 

24,25 2 Try in stage in 

CD 

26,27 2 Insertion of CD, 

 Adjustments of 

CD 

28 1 relining and 

rebasing in 
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 البنية التحتية  .12

 Prosthodontic treatment)الكتب المنهجية   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

for edentulous patient, McCracken 

removable partial denture, Stewart's 

removable partial denture, text book of 

complete denture)  

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 .االنترنيت ...

 

 ر المقرر الدراسي خطة تطوي .13

   

اضافة مفردات متطورة ضمن المنهج بدافع تحديث معلومات الطالب ومواكبة التقدم الحاصل في 

 مجاالت العلم

 

 

 

 

 

 

RPD 

29,30 2 Differentiation 

between two 

main types of 

RPD  
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