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 بابل ارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعةوز المؤسسة التعليمية .1

 كلية طب االسنان    / المركز علمي القسم ال .2

 معالجة االسنان اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات وعيادا ت أشكال الحضور المتاحة .4

 ثالثةفصلين دراسيين/المرحلة ال الفصل / السنة .5

 يعة عملسا 120ساعة نظري و  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 مبعاجلة املرضى سريراي يتم تدريب الطلبة على عمل احلشوات وحفر االسنان الصناعية على رؤوس شبحية خاصة لتدريبهم قبل البدء

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 ؛البرنامج.

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

 صياغة المعلومات وبرمجتها بشكل يمكن الطالب من استيعابها وزيادة المعرفة فيما يخص - 1أ 

 الجانبين النظري والعمل ي

 اعطاء المعلومات المهمة وخطوات العالج - 2أ 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تيجا نتدريب الطلبة على عملية تحضير االسنان حسب انواع ال – 1ب 

 ةناعية المثبتة على الرؤوس الشبحيتعليم الطالب على عمل الحشوات على االسنان الص - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات.

 تزويد الطلبة بالمحاضرات على موقع الكلية . -

 افالم تعليمية. -

 اجهزة العرض والكاميرات الرقمية. -

 مية .استخدام النماذج التعلي -

 دورات تدريبة وورش عمل. -

 التعليم السريري التطبيقي. -

 المجاميع الطالبية . -

Data show, lecture, LCD, educational moviesالكامرات العرضية , 

 
 طرائق التقييم      

  (سريرية)امتحانات نظرية وعملية 

 االمتحانات السريعة

 االمتحانات االلكترونية

 
 جدانية والقيمية األهداف الو -ج

 حل المشاكل - 1ج 

 على القياد ة ةدرقال - 2ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 (طريقة المثير واالستجابة) المحاضرات النظري والعملي

 طرائق التقييم    

 االمتحانا ت
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  بنية المقر ر .10   

طريقة التقيي 

  م

طريقة التعلي 

  م

اسم الوحدة / 

المساقأو الموضو 

  ع

Theoretical  

contents 
  األسبو ع  الساعا ت

 اتاالمتحان

القصيرة, و 

 الفصلية, و

نصف السنة و 

  النهائي

  
  
  
  
  

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  

point 
  معالجة االسنا ن

Definitions:  

-Introduction to Fixed 
Prosthodontics.  
-Types of crowns. -
Purposes of crown 
construction. -
Steps in crown 
construction.  
-Components of bridge.  

  

 1 

 1 

 Definition of operative  
dentistry : 
a-Aim of operative  

 dentistry 

 b- General terminology 

  

 1 

 االمتحانات

القصيرة, و 

 الفصلية, و

نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  

point 

  معالجة االسنا ن

  

Definitions (continued):   1 

 2 

Principles of cavity  
preparations: 

a- Steps of cavity  

 preparation 

b- Types of caries 

 1 

 االمتحانات

القصيرة, و 

 الفصلية, و

نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  

point 

 Definitions (continued):   1  معالجة االسنا ن

 3 
Hand and rotary 

instruments and general 
instrumentation of  
cavity preparation 

  

 1 

 وظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التالتأهيلية العامة و المهارات -د 

  اعداد الطالب عمليا من ناحية تطبيق المعرفة المكتسبة بمعالجة االسنان على الرؤوس الشبحي ة - 1د 
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 االمتحانات

القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  

point 

 Biomechanical  معالجة االسنا ن
principles of tooth 
preparation:*Preservati 
on of sound tooth 
*Retention and  
*resistance form.  

*Marginal integrity.  

*Structural durability.  

 1 

 4 

Sterilization of  

operative instruments 
 1 

 االمتحانات

القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  

point 

 Biomechanical  معالجة االسنا ن
principles of tooth 
preparation 
(continued):  

  

 1 

 5 
Amalgam cavity 

preparations for class 1  
(buccal pit, palatal pit) 

  

 1 

 االمتحانات

 القصيرة, و 

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج
 Biomechanical  معالجة االسنا ن

principles of tooth  

preparation (continued:) 

 1 
 6 

 الفصلية, و

نصف السنة و 

  النهائي

power  
point 

     

 Amalgam cavity  preparations for class 1 معاجلة االسنا ن
( lower 2

nd 
premolar,  lower 1

st
 premolar ) 

  

 1  

 االمتحانات
القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  ائيالنه

محاضرة 

نظرية 

باستخدام 

 برنامج

power  
point 

معالجة 

االسنا 

  ن

Full metal crown: 

Indications,contraindications, advantages, 

disadvantages, steps of  preparation. 

 1 

 7 
Amalgam cavity  preparations for class 1 
(upper 1

st
 molar with  palatal extension) 

 1 

 االمتحانات
القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة 

نظرية 

باستخدام 

 برنامج

power  
point 

معالجة 

االسنا 

  ن

Full metal crown (continued):  
  

 1 

 8 Amalgam cavity  preparations for class 1 
(lower 1

st
 molar with  palatal extension) 

 1 

  
 حاناتاالمت

القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

محاضرة 

نظرية 

باستخدام 

 برنامج

power  

معالجة 

االسنا 

  ن

Porcelain fused to metal crown:  
Indications,contraindications,advantages, 

disadvantages, steps of  preparation. 

 1 
  

 9 
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  point Amalgam cavity  preparations for class I1  النهائي

(part 1) 
 1 

 االمتحانات
القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة 

نظرية 

باستخدام 

 برنامج

power  
point 

معالجة 

االسنا 

  ن

Porcelain fused to metal  crown 

(continued): 
 1 

 10 Amalgam cavity  preparations for class I1  

(part 2) 
 1 

 االمتحانات
القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة 

نظرية 

باستخدام 

 برنامج

power  
point 

معالجة 

االسنا 

  ن

Complete ceramic crown (Porcelain Jacket 

Crown:Indications,cont 

raindications,advantages, disadvantages, 

steps of  preparation. 

 1 

 11 

Amalgam cavity  
preparations for class I1  

 MOD 

 1 

 االمتحانات
القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة 

نظرية 

باستخدام 

 برنامج

power  
point 

معالجة 

االسنا 

  ن

Complete ceramic crown (Porcelain Jacket  

Crown(continued): 
 1 

 12 Amalgam cavity preparations for class  I1I 
  

 1 

 االمتحانات
القصيرة, و 

 الفصلية, و

محاضرة 

نظرية 

باستخدام 

 برنامج

معالجة 

االسنا 

  ن

Partial veneer crown (three-quarter 

crown):Indications,cont ra- 
 1 

 13 
     

 

نصف السنة و 

  النهائي
power  
point 

 indications,advantages, 

disadvantages, steps of  

preparation. 

  

Amalgam cavity  

preparations for class V 
  

 1 

 االمتحانات

القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

  Partial veneer crown  معالجة االسنا ن

(three-quarter crown): 
 1 

 14 
Cavity liners and  

cement bases 

 1 

 االمتحانات
القصيرة, و 

 الفصلية, و

نصف السنة و 

  النهائي

  
  

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

 ,Post crown: Indications  معالجة االسنا ن

contraindications, factors 

to be considered in the 

assessment of a tooth  for 

post 

 1 

 15 

cement bases (Zinc 

phosphate cement, Zinc 

oxide – eugenol  cements) 

 1 
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 االمتحانات

القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

  
محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

  :Post crown (continued)  معالجة االسنا ن
  

 1 

 16 
cement bases (Zinc 

polycarboxylate cement, 

Glass ionomer  
 cement, Resin cement) 
  

 1 

 االمتحانات
القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

  
  
  

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

 Impression for crown  معالجة االسنا ن

and bridge work: -

Objectives of taking 

impression.  
-Requirements of an 

acceptable impression.  
-Impression materials.  
-Impression techniques.   

  

 1 

 17 

Cavity liner (cavity 

varnish, Bonding,  
 Calcium hydroxide 

 1 

 االمتحانات
القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 برنامج باستخدام

power  
point 

 Impression for crown  معالجة االسنا ن

and bridge work 

(continued):  
  

 1 

 18 
Dental amalgam alloys  

(material) 
 1 

 االمتحانات

القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

  
محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

 Impression for crown  معالجة االسنا ن

and bridge work 

(continued):  
  

 1 

 19 
Dental amalgam  

 placement ( part 1) 
 1 

 االمتحانات

القصيرة, و 

 الفصلية, و

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

 :Provisional restoration  معالجة االسنا ن

Definition, objectives, 

types(prefabricated, 

custom-made, and  

laboratory-made) 

 1 

 20 

نصف السنة و 

  النهائي

      

  Dental amalgam  

placement ( part 2) 
 1  

 االمتحانات

القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

  
محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

 Provisional restoration  معالجة االسنا ن

(continued):  
 1 

 21 
Complex amalgam  

restoration 

 1 

 االمتحانات
القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

  
محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

 :Working cast and dies  معالجة االسنا ن

Advantages of working 

cast,definition of die, 

types of die material, 

techniques of producing  
 die  

. 

 1 

 22 
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Pin retained amalgam  

restoration 
 1 

 االمتحانات
القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

  Working cast and dies  معالجة االسنا ن

(continued): 
 1 

 23 
Failures in amalgam  

restorations 

 1 

 االمتحانات
القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

  معالجة االسنا ن
 Waxing. 

 1 

 24 
Tooth colored  

restorations composite 

 1 

 االمتحانات

القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

  معالجة االسنا ن
 Investing. 

 1 

 25 
Composite resin  

(material) 

 1 

 االمتحانات

القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

  معالجة االسنا ن
 Casting. 

 1 

 26 
Principles of cavity 

preparation for 

composite restoration  
 (CL III, IV and V) 
  

 1 

 االمتحانات

القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

  معالجة االسنا ن
 Finishing of the casting. 

 1 

 27 
Composite resin  

placement ( part 1) 

 1 

 االمتحانات
القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

  معالجة االسنا ن
 Clinical try-in 

 1 

 28 
  Composite resin  

placement ( part 2) 

 1 

 االمتحانات

القصيرة, و 

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

  :Cementation  معالجة االسنا ن
Types of cements used 

for cementation of  
  .crown restoration 
-Techniques  

ofcementation 

 1 

 29 

Failures in anterior  

restorations 
 1 

 االمتحانات
 القصيرة, و

 الفصلية, و
نصف السنة و 

  النهائي

محاضرة نظرية 

 باستخدام برنامج

power  
point 

 Cementation  معالجة االسنا ن

(continued):  
  

 1 

 30 
Flourid realizing  

materials 
 1 
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 البنية التحتية  .11

 ,Contemporary fixed prosthdontics ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Fundamental Consideration in Fixed 
Prosthodontics Art & Science of operative 
dentistry, 

Restorative Dentistry 
Walmsleyetal,Fundamental in Operative 
Dentistry. 

 ,Contemporary fixed prosthdontics )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Fundamental Consideration in Fixed 
Prosthodontics Art & Science of operative 
dentistry, 

Restorative Dentistry 
Walmsleyetal,Fundamental in Operative 
Dentistry. 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 Fixed and Removable Prosthodontics 
 Theoretical and clinical training in 

using different materials and 
techniques in fixed prosthodontics 

 Fundamental Consideration in Fixed 
Prosthodontics. 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 و ورش العمل )سيمنارات (اقامة حلقات دراسية 

 اتذة املاد ةو اعداد التقارير و أبشراف اس

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 و اعداد التقارير و بأشراف اساتذة الماد ة ) و ورش العمل سمنراتدراسية( اقامة حلقات 
 

 استعمال التقنيات الحديثة في التعليم كتقنية ثالثية االبعدا والمختبر التفاعلي
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