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 1الصفحة 

 
  

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

فرص المتاحة . ويصاحبه وصف  من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ال

 لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 الجامعة التقنية الوسطي  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التقنيات الصحية والطبية الكلية اسم  .2

 قسم تقنيات صناعة االسنان  علميالقسم ال .3

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

 عملي + نظري  المعتمد   االعتماد برنامج  .6

 مختبر التعليمي + عيادات التعليمية + مكتبة + االنترنيت  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

شكالت  إعداد وأتهيل تقنيني أسنان ذوي معارف علمية وقدرات ومهارات مهنية حبيُث يكونـوا قادرين على حل مُ  •
  .الصحة على املستوى الوطين والدويل يف جمال تقنيات صناعة األسنان

  .تقدمي اخلدمة الصحية النوعّية واملُتمّيزة للمجتمع وُمواكبة التطورات يف العلوم الطبيـة والصحيـة •

الوطنية اب • الصناعية واإلنتاجية  املؤسسات  مع  الصالت  العلمي وتشجيعه، ودعم  البحث  نتائج  تنمية جمال  ستخدام 
  .البحث وتطبيقاهتا

  .نشر الوعي الصحي يف تقنيات صناعة األسنان •

بصناعة  • املتعلقة  اخلطوات  إجناز كافة  على  قادرة  وتكون  األسنان  صناعة  خمتربات  يف  تعمل  تقنية  مالكات    ختريج 
 البدائل التقوميية السنية الثابتة واملتحركة وتعويضات الوجه والفكني ك  االسنان
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 المتحركة والثابتة  –للطقم االسنان الكاملة والجزئية  الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  يٌعلم  -1أ/

 السنية الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للعلوم االساسية  يٌعلم -2أ/ 

 لتقويم وزراعة االسنان الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  لميٌع -3أ/ 

 لتعويضات الوجه والفكين. الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم يٌعلم  - 4أ/ 

 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 المتحركة والثابتة  –ة بالطقم االسنان الكاملة والجزئي الطلبة من إنجاز كافة الخطوات المتعلقة  يقوم:  1ب/-
 السنية لعلوم االساسية باالطلبة من حل المشاكل المرتبطة  يقوم:  2ب/-

 لتقويم وزراعة االسنان الطلبة من إنجاز كافة الخطوات المتعلقة بايقوم :  3ب/-

 بالتعويضات الوجه والفكين الطلبة من إنجاز كافة الخطوات المتعلقة  يقوم:  4ب/-

 
 والتعلم  طرائق التعليم    

 باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الكلية )الحاسوب واالنترنت(.  اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية .1
لحل المشاكل   للمهارات،تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة   .2

 .العملية

 مجال صناعة االسنان. مستوى العملي فيتطبيق المواضيع المدروسة نظرياً على ال. 3
 

 طرائق التقييم 

 .اجراء االمتحانات اليومية . 1
 اجراء االمتحانات الشهرية. 2
 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية . 3

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ان يتفاعل الطالب اثناء المحاضرة. -1/ج         

 الى شرح األستاذ.  ان يصغي الطالب بانتباه -2/ج

 ان يتفاعل ويحب بعمل أنشطة الصفية. -3/ج

 المنزلية.  واجبات ان يحب بقيام ال -4/ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 لمجال صناعة االسنان.  إرسال الطلبة للتدريب في مستشفيات ومستوصفات  .1

 استخدام استراتيجيات وطرق تدريس متنوعة ومالئمة لمخرجات التعلم..2

 . تطوير أساليب التعلم والعمل العملي المستقل.3

 
 طرائق التقييم     

 .اجراء االمتحانات اليومية  .1

 اجراء االمتحانات الشهرية  .2

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية  .3
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 المرحلة الدراسية
 

 ادةاسم الم
 الساعات المعتمدة 

 عملي نظري 

 6 2 تشريح االسنان المرحلة االولى

 4 2 دة السنيةالما 

 4 2 تقنيات أجهزة االسنان  

 - 2 سالمة مهنية   

 2 1 الحاسبة 

 2 2 العلوم األساسية  

 - 2 حقوق اإلنسان  

 - 2 اللغة االنكليزية 

 - 2 اللغة العربية 

 - 2 السالمة واالمن البايولوجي  

 3 2 تيجان وجسور   المرحلة الثانية 

 3 2 الطقم الكامل  

 3 2 زئي الطقم الج  

 3 2 المادة السنية 

 3 2 انسجة الفم واالنسجة   

 3 2 تشريح وفسلجة الفم   

 1 1 اللغة االنلكيزية 

 4 2 الطقم الكامل المرحلة الثالثة 

 4 2 الطقم الجزئي  

 3 2 تقويم االسنان  

 4 2 التيجان والجسور  

 3 2 تعويضات الوجه والفكين  

 2 1 علوم طبية  

 - 2 طرق البحث  

 2 1 تطبيقات الحاسبة 

 - 2 اللغة االنكليزية 

 4 2 الطقم الكامل المرحلة الرابعة

 4 2 الطقم الجزئي  

 3 2 تقويم االسنان  

 4 2 التيجان والجسور  

 3 2 تعويضات الوجه والفكين  

 - 4 مشروع التخرج 

 3 2 زراعة االسنان 

 - 2 اللغة االنكليزية 
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 الشخصيالتخطيط للتطور  .11
 . مشاركة في دورات ومؤتمرات. 1

 لكسب المهارات.  الحكومية واالهلية.زيارة متكررة في مختبرات 2

 .اطالع على المصادر والكتب والمجالت كمصدر للمعلومات  .3

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12

 البحث العلمي.مركزي/حسب متطلبات وزارة التعليم العالي و

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .13

 موقع الجامعة التقنية الوسطى . 1

 موقع كلية التقنيات الصحية والطبية . 2
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 لبرنامجمخرجات التعلم المطلوبة من ا 

 أساسي المادةاسم  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 المرحلة االولى
 
 
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي تشريح االسنان

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي المادة السنية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي تقنيات أجهزة االسنان 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد سالمة مهنية  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد الحاسبة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد العلوم األساسية 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد حقوق اإلنسان 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد اللغة االنكليزية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد اللغة العربية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد السالمة واالمن البايولوجي 
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 مخطط مهارات المنهج
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المادةاسم  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 المرحلة الثانية 
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي تيجان وجسور  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي الطقم الكامل 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي الطقم الجزئي 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي المادة السنية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد لفم واالنسجة  انسجة ا

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد تشريح وفسلجة الفم  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد اللغة االنكليزية

 مخطط مهارات المنهج
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 نامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البر

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المادةاسم  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

التوظيف  المتعلقة بقابلية 

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 المرحلة الثالثة 
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي الطقم الكامل

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي الطقم الجزئي 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي تقويم االسنان 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي تيجان والجسور ال

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي تعويضات الوجه والفكين 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد علوم طبية 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد طرق البحث 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعدأ تطبيقات الحاسبة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد اللغة االنكليزية

 مخطط مهارات المنهج
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 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المادةاسم  السنة / المستوى

 تياري أم اخ
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 المرحلة الرابعة

 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي قم الكاملالط

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي الطقم الجزئي 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي تقويم االسنان 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي التيجان والجسور 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي تعويضات الوجه والفكين 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي مشروع التخرج

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي زراعة االسنان

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد السلوك المهني

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مساعد اللغة االنكليزية
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية   المادةوصف 

 

 

 لجامعة التقنية الوسطي ا المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التقنيات الصحية والطبية الكلية اسم  .2

 قسم تقنيات صناعة االسنان   علمي القسم ال .3

 تشريح االسنان  اسم المادة .4

 )نظري + عملي(  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 240 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 المقررأهداف  .9

 معرفة الطالب ما املقصود مبادة تشريح االسنان بصورة عامة من الناحيتني النظرية والعملية  -

   و من خالل اجلانب العلمي يدرس الطالب رسم و حنت األسنان   نسنا ابملصطلحات العلمية اخلاصة أبال تعريف الطالب  -

 احية التشرحيية تعليم الطالب أنواع األسنان الدائمية ومواصفات كل سن من الن -

 قيام الطالب بنحت األسنان وحسب القياسات الطبيعية  -

 متكني الطالب من جتاوز األخطاء وتصحيحها أثناء تطبيقها يف املخترب بعمل مناذج من الشمع ابحلجم الطبيعي  -

جمال عمله   ها يف فادة من االستو  يكون الطالب قادرا على حنت  مجيع انواع االسنان واملتعلقة بعمل التيجان واجلسور الثابتة  -
 التقن 

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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 يمكن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لمادة تشريح األسنان  -1أ

 يعلم الطالب على فهم المواصفات التشريحية لكل سن  -2أ

 يعلم الطالب على كيفية نحت األسنان   -3أ
    يعلم الطالب على تجاوز األخطاء أثناء التطبيق العملي في المختبر  -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يعرف الطالب االدوات والمواد المستخدمة لرسم ونحت االسنان  - 1ب 

  يشاهد الطالب االفالم العلمية عن كيفية نحت االسنان بصورة صحيحة وبدون اخطاء – 2ب 

 يكتب التقارير العلمية عن مادة تشريح االسنان  – 3ب 

   يقوم بعمل نماذج مكبرة لالسنان لالستفادة منه في تعليم كيفية نحت االسنان   -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 اعطاء المحاضرات النظرية  العلمية  والعملية واستخدام مختبرات االسنان لتدريب الطلبة  -1
  ت واألنترني ب الحاسوظرية  العلمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الكلية ) اعطاء المحاضرات الن -2

 والبور بوينت( 
 االطالع على احدث الكتب والمصادر -3

  
 طرائق التقييم       

 

 اجراء االمتحانات اليومية للمادة النظرية  -1
 اجراء االمتحانات الشهرية للمادة النظرية  -2
 مختبر التقييم العملي لنحت االسنان كل  -3
 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية للمادة النظرية والعملية  -4
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ان يصغي الطالب بانتباه لشرح االستاذ  -1ج

 ان يتفاعل الطالب اثناء المحاضرة -2ج

 ان يصغي الطالب بانتباه لشرح المدرب الفني في المختبر  -3ج

 از كافة الخطوات بشكل صحيح ان يتمكن الطالب من انج  -4ج

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

 تنمية مهارت وقدرات الطالب بنحت االسنان  -1د 

 تشجيع الطالب لعمل نماذج وبوسترات  كنشاط الستفادة المستقبلية لها -2د 

 دورات علمية متطورة  الستفادة المستقبلية لعمل التيجان والجسور للمراحل التالية المشاركة في -3د 

 تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر   -4د 



الصفحة    

13 
 

  

 
 

 البنية التحتية   .12

 الكتب املنهجية املقررة ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 Wheeler 's ATLAS OF TOOTH FORM )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  ب والمراجع التي يوصى بها                 اـ الكت

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

Textbook Of Dental Anatomy, oral and Physiology 

Wheeler's dental anatomy and physiology and occlusion 

  

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 التقنية الوسطى واملكتبة االفرتاضية موقع االلكرتونية للجامعة 

 
 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 زيادة مادة العملي -1
 زيادة الدورات العلمية -2

 

 

 

 

 المادة الدراسيةبنية  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  ادةاسم الم

 ساعه نظري 2 اسبوعيا 

 ساعات عملي 6
االمتحانات   - نظري+عملي  تشريح االسنان  يفهم المادة الطالب 

 النظرية 
الغياب  -

 والحضور 
      
      
      
      
      
      



الصفحة    
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية   المادةوصف 

 

 

 الجامعة التقنية الوسطي  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التقنيات الصحية والطبية الكلية اسم  .2

 قسم تقنيات صناعة االسنان   علمي القسم ال .3

 فم والوجه تشريح ال اسم المادة .4

 )نظري + عملي(  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 معرفة الطالب ما المقصود بمادة تشريح الفم والوجه بصورة عامة من الناحيتين النظرية والعملية  -

بالمصطلحات  - الطالب  الطالب   تعريف  يدرس  العلمي  الجانب  من خالل  و  بالتشريح   الخاصة  العلمية 

 جميع اجزاء الفم والوجه على النماذج الطبية 

المقبلة    - السنوات  في  بالمادة  المتعلقة  المواضيع  لدراسة  والنظرية  العملية  الناحية  من  الطالب  تهيئة 

 )صناعة االسنان, تعويضات الوجه والفكين( 

الطالب   - تدخل ضمن مجال عمله في صناعة بمعرفقيام  والتي  والوجه والفكين  الفم  تشريح  تفاصيل  ة 

 االسنان وتعويضات الوجه والفكين 

 واالستفادة منها في مجال عمله التقني يكون الطالب قادرا على معرفة  كاملة جميع اجزاء الفم والوجه   -

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  لمعرفية هداف ااأل -أ
 يمكن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لمادة تشريح الفم والوجه  -1أ

 يعلم الطالب على فهم العالمات التشريحية لكل جزء من اجزاء الفم والوجه  -2أ

 يعلم الطالب على كيفية التمييز بين اجزاء الفم والوجه من الناحية التشريحية   -3أ
في صناعة   العملي األخطاء واالستفادة من مادة التشريح  أثناء التطبيق يعلم الطالب على تجاوز   -4أ

    االسنان وتعويضات الوجه والفكين

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يتعرف الطالب على النماذج الخاصة للراس  والوجه) الجمجة البشرية(   - 1ب 

   لراس والوجهيشاهد الطالب االفالم العلمية عن تشريح ا – 2ب 

 يكتب التقارير العلمية عن مادة التشريح   – 3ب 

وتعويضات    يقوم بعمل سمنارات عن اجزاء الوجه لالستفادة منه في تطبيقها في صناعة االسنان   -4ب 

 الوجه والفكين 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 دريب الطلبة أعطاء المحاضرات النظرية  العلمية  والعملية واستخدام المختبرات لت -1
أعطاء المحاضرات النظرية  العلمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الكلية ) الحاسوب واالنترنيت   -2

 والبور بوينت( 
 االطالع على احدث الكتب والمصادر -3

  
 طرائق التقييم       

 

 إجراء االمتحانات اليومية للمادة النظرية  -1
 إجراء االمتحانات الشهرية للمادة النظرية  -2
 التقييم العملي لكل جزء من أجزاء الوجه من الناحية التشريحية كل مختبر  -3
 إجراء االمتحانات الفصلية والنهائية للمادة النظرية والعملية  -4
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ان يصغي الطالب بانتباه لشرح األستاذ  -1ج

 ان يتفاعل الطالب أثناء المحاضرة-2ج

 تباه لشرح العملي في المختبر ان يصغي الطالب بان -3ج

 ان يتمكن الطالب من التمييز بين  كافة أجزاء الفم والوجه بشكل صحيح   -4ج

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

 زاء الفم والوجه تنمية مهارت وقدرات الطالب  من التمييز بين  كافة أج -1د 

 تشجيع الطالب لعمل البوسترات  كنشاط الستفادة المستقبلية لها -2د 

وتعويضات الوجه   مشاركة في دورات علمية متطورة  الستفادة المستقبلية  في صناعة األسنان -3د 

 للمراحل التالية  والفكين

 تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر    -4د 



الصفحة    
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 البنية التحتية   .12

 الكتب المنهجية المقررة  المقررة المطلوبة   ـ الكتب 1

 .Clinical Anatomy _Richard S. Snell ; 8thEdition )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

.Edition nd's anatomy for students,2Gray 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Anatomy Of The Human Body_Henry Gray. 

http:/TeachMeAnatomy 

Edition.  thtomy & Physiology, 7Human Ana 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 موقع االلكترونية للجامعة التقنية الوسطى والمكتبة االفتراضية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 زيادة مادة العملي -3
 ادة الدورات العلميةزي -4

 

 

 
 

 المادة الدراسيةبنية  .11

مخرجات التعلم   الساعات  بوع األس

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  ادةاسم الم

 ساعه نظري 2 أسبوعيا 

 ساعات عملي 3
تشريح الفم   الطالب يفهم المادة

 والوجه 
االمتحانات   - نظري+عملي 

 النظرية 
الغياب  -

 والحضور 
      
      
      
      
      
      



الصفحة    
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية   المادةوصف 

 

 

 الجامعة التقنية الوسطي  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التقنيات الصحية والطبية الكلية اسم  .2

 قسم تقنيات صناعة االسنان   علمي القسم ال .3

 فسلجة الفم  اسم المادة .4

 )نظري + عملي(  أشكال الحضور المتاحة  .5

 فصلي الفصل / السنة  .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2202 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر   .9

 بصورة عامة من الناحيتين النظرية والعملية  فمال فسلجةمعرفة الطالب ما المقصود بمادة  -

بالفسلجة   - الخاصة  العلمية  بالمصطلحات  الطالب  التخرج تعريف  بعد  عمله  مجال  تدخل ضمن      والتي 

 الفكين كفني في صناعة االسنان وتعويضات الوجه و

تهيئة الطالب من الناحية العملية والنظرية لدراسة المواضيع المتعلقة بالمادة في السنوات المقبلة )صناعة    -

 االسنان, تعويضات الوجه والفكين( 

الطالب   - تفاصيلقيام  صناعة    فسلجة  بمعرفة  في  عمله  مجال  ضمن  تدخل  والتي  والفكين  والوجه  الفم 

 ين االسنان وتعويضات الوجه والفك

واالستفادة منها في مجال عمله جميع اجزاء الفم والوجه  بفسلجة    يكون الطالب قادرا على معرفة  كاملة   -

 التقني 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 يمكن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لمادة فسلجة الفم والوجه  -1أ

 لطالب على فهم العالمات الوظيفية لكل جزء من اجزاء الفم  يعلم ا -2أ

 يعلم الطالب على كيفية التمييز بين وضيفة أجزاء الفم والوجه    -3أ
في صناعة   العملي يعلم الطالب على تجاوز األخطاء واالستفادة من مادة الفسلجة  أثناء التطبيق   -4أ

    االسنان وتعويضات الوجه والفكين

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتألهداف ا  -ب 

 يتعرف الطالب على   فسلجة الفم من خالل النماذج الخاصة   - 1ب 

 يشاهد الطالب االفالم العلمية عن فسلجة الفم   – 2ب 

 يكتب التقارير العلمية عن مادة فسلجة الفم  – 3ب 

 ها في صناعة االسنان يقوم بعمل سمنارات عن وظائف اجزاء الوجه لالستفادة منه في تطبيق  -4ب 

 وتعويضات الوجه والفكين 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 أعطاء المحاضرات النظرية  العلمية  والعملية واستخدام المختبرات لتدريب الطلبة  -1
أعطاء المحاضرات النظرية  العلمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الكلية ) الحاسوب واالنترنيت   -2

 ( والبور بوينت 
 االطالع على احدث الكتب والمصادر -3

  
 طرائق التقييم       

 

 إجراء االمتحانات اليومية للمادة النظرية  -1
 إجراء االمتحانات الشهرية للمادة النظرية  -2
 التقييم العملي لكل جزء من أجزاء الوجه من الناحية الوظيفية كل مختبر  -3
 والعملية إجراء االمتحانات الفصلية والنهائية للمادة النظرية   -4
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ان يصغي الطالب بانتباه لشرح األستاذ  -1ج

 ان يتفاعل الطالب أثناء المحاضرة-2ج

 ان يصغي الطالب بانتباه لشرح العملي في المختبر  -3ج

 ان يتمكن الطالب من التمييز بين  وظائف كافة أجزاء الفم والوجه بشكل صحيح   -4ج

  
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية العامة و ت المهارا -د 

 تنمية مهارت وقدرات الطالب  من التمييز بين  وظائف كافة أجزاء الفم والوجه  -1د 

 تشجيع الطالب لعمل البوسترات  كنشاط الستفادة المستقبلية لها -2د 

وتعويضات الوجه   ورة  الستفادة المستقبلية  في صناعة األسنان مشاركة في دورات علمية متط -3د 

 للمراحل التالية  والفكين

 تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر    -4د 



الصفحة    
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 البنية التحتية   .12

 الكتب المنهجية المقررة  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 .Text book of physiology for nurse )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

Gyton Text book of physiology. 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Text book of  medical physiology . 

Edition. thtomy & Physiology, 7Human Ana 

  مجلة التقني ومجلة كلية التمريض     

مواقع االنترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية, 

 .... 
 موقع االلكترونية للجامعة التقنية الوسطى والمكتبة االفتراضية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 زيادة المادة العلمية -5
 زيادة الدورات العلمية -6

 

 

 
 

 

 المادة الدراسيةبنية  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  ادةاسم الم

 ساعه نظري 2 أسبوعيا 

 ساعات عملي 3
 االمتحانات النظرية  نظري+عملي  فسلجة الفم   الطالب يفهم المادة

 الغياب والحضور 
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية   المادةوصف 

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التقنيات الصحية والطبية     الكلية اسم  .2

 قسم تقنيات االسنان   مي علالقسم ال .3

 المادة السنية  اسم المادة .4

 عملي -نظري أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعليم الطلبة مفهوم مواد االسنان بصورة مفصلة 
 والفيزياوية لكل مواد االسنان تعليم الطلية الصفات الكيمياوية  

 تعليم الطلبة كيفية خلط المواد والتعامل معها بصورة صحيحة 
 يكون الطلبة قادرين على التعامل بصورة صحيحة مع كل مواد مختبرات االسنان 

 
 

 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 لمعرفة والفهم للمادة السنية تمكين الطالب من ا-1أ

 تعلم الطلبة على فهم خصائص المواد الداخلة بتقنيات االسنان -2أ

 تعليم الطلبة التعامل مع المواد المستخدمة في مختبرات االسنان بحسب خصائصها -3أ
 تعليم الطلبة التفاعالت والخصائص الكيمياوية والفيزياوية لكل مواد االسنان. -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةلمهاراتااألهداف   -ب 

 يستخدم الطلبة المواد الحديثة لمختبرات صناعة االسنان – 1ب 

 يشاهد الطلبة أفالم علمية على كيفية صب المعادن بصورة صحيحة  – 2ب 

 يستخدم الطلبة مواد مختبرات االسنان بصورة صحيحة  – 3ب 

 ب تقارير علمية عنها يجري الطالب تجارب حول صفات مواد االسنان ويكتب الطال    -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم      -ج

 .اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية واستخدام المختبرات الجراء التجارب للطالب.1

 .اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية باستخدام الحاسوب وجهاز العرض داتا شو.2

 .قراءة كتب علمية حديثة لكتابة التقارير العلمية 3
 طرائق التقييم       

 

 .تقييم العملي لكل التقارير اللي يقدمها الطالب.1

 . اجراء االمتحانات اليومية.2

 .اجراء االمتحانات الشهرية.3

 .اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية. 4
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ان يصغي الطالب بانتباه الى شرح األستاذ. -1ج

 تباه الى طريقة تفاعل المواد وتصلبها. ان يصغي الطالب بان-2ج

 ان يتفاعل الطالب اثناء المحاضرة.-3ج

 ان يتمكن الطالب من اجراء كافة الخطوات العملية للتجارب.  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم      -ج

 .اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية واستخدام المختبرات الجراء التجارب للطالب.1

 رات العلمية والنظرية باستخدام الحاسوب وجهاز العرض داتا شو..اعطاء المحاض2

 .قراءة كتب علمية حديثة لكتابة التقارير العلمية 3

 

 
 طرائق التقييم       

 

 .تقييم العملي لكل التقارير اللي يقدمها الطالب.1

 . اجراء االمتحانات اليومية.2

 .اجراء االمتحانات الشهرية.3

 الفصلية والنهائية. .اجراء االمتحانات 4
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 البنية التحتية   .12

 الكتب املنهجية  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 Craig’ restorative dental materials )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2
Advanced restorative materials 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 جملة التقن  

 جملة طب االسنان جامعة بغداد 
 جملة طب االسنان اجلامعة ابلمستنصرية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 ع االلكرتوين للجامعة التقنية الوسطىاملوق

 بغداد -املوقع االلكرتوين لكلية التقنيات الصحية والطبية

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 .زيادة المادة العملية1

 .استخدام مواد حديثة 2

 .زيادة الدورات العلمية3

 

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

 تنمية مهارات وقدرات الطلبة في استخدام مواد االسنان بصورة صحيحة. -1د 

 مهارات وقدرات الطلبة في معرفة وقت التصلب الصحيح لكل المواد.-2د 

 اركة في الدورات العلمية لمعرفة التطور في مواد المختبرات.مش-3د 

 تمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم بصورة مستمرة    -4د 

 المادة الدراسيةبنية  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم 

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

ساعتان   اسبوعيا 

 نظري  

ساعات   3

 عملي 

  الطالب يفهم

 المادة
نظري+عمل  المادة السنية 

 ي 
 .االمتحانات اليومية. 1

 .الغياب والحضور للطلبة. 2

 .التقارير األسبوعية للطالب 3
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 الدراسية المادةموذج وصف ن

 

 الدراسية   المادةوصف 

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى  المؤسسة التعليمية  .1

 الصحية والطبية كلية التقنيات  الكلية اسم  .2

 قسم تقنيات صناعة االسنان   علمي القسم ال .3

 ثالثة المرحلة ال/الطقم الجزئي  اسم المادة .4

 )نظري +عملي(   أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  تعليم الطلبة معرفة مفهوم مادة الطقم اجلزئي بصور عام. •

  تعليم الطلبة على أجزاء الطقم اجلزئي )كروم كوابلت(. •

  .قيام الطلبة على كيفية عمل يف املخترب لصناعة الطقم اجلزئي )كروم كوابلت(  •

  .طقم اجلزئيتعليم الطلبة كيفية جتاوز األخطاء وإجياد حلول هلا يف املخرب اثناء صناعة ال  •

 
 
 

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

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

 ؛ البرنامج.



الصفحة    

24 
 

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 للمادة الطقم الجزئي المتحرك.الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  يٌعلم -1أ

 الطقم الجزئي )كروم كوبالت(.  فهم االجزاءعلى   يٌعلم الطلبة  -2أ

 .عة الطقم الجزئي )كروم كوبالت( يٌعلم الطالب على كيفية صنا   -3أ
 .يٌعلم الطالب على كيفية تجاوز األخطاء وإيجاد حلول لها في المخبر اثناء صناعة الطقم الجزئي  -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .لصناعة الطقم الجزئي )كروم كوبالت( في المختبر يستخدم الطالب األجهزة المتطورة  – 1ب 

   يشاهد  الطالب أفالم علمية في كيفية عمل على أجهزة بصورة صحيحة لتجاوز األخطاء. – 2ب 

لصناعة الطقم الجزئي )كروم   يستخدم الطالب المواد السنية بصورة صحيحة بأدق التفاصيل – 3ب 

 .كوبالت( في المختبر 

   صناعة الطقم الجزئي. يكتب  الطالب التقارير العلمية حول   -4ب 

 عليم والتعلم طرائق الت

لتدريب  المختبرات االسنانواستخدام اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية  .1

 الطلبة.
والنظرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الكلية اعطاء المحاضرات العلمية   .2

 )الحاسوب واالنترنت(. 
 قراءة كتب ومصادر العلمية الحديث  .3

 طرائق التقييم     

 . مواد الدراسية صناعة االسنانفي كافة  تقييم العملي  .1
 .اجراء االمتحانات اليومية  .2
 اجراء االمتحانات الشهرية  .3

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائي  .4

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ان يصغي الطالب بانتباه الى شرح االستاذ  -1ج

 ي في المختبر. ان يصغي الطالب بانتباه الى عمل صناعة الطقم الجزئي من قبل الفن -2ج

 يتفاعل الطالب اثناء المحاضرة. ان  -3ج

   بالطقم الجزئي.الطلبة من إنجاز كافة الخطوات المتعلقة  ميكنان   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 لتدريب الطلبة.  المختبرات االسنانواستخدام اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية  .1
 باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الكلية )الحاسوب واالنترنت(.والنظرية اعطاء المحاضرات العلمية   .2
 قراءة كتب ومصادر العلمية الحديثة.  .3

 طرائق التقييم     

 . في كافة مواد الدراسية صناعة االسنان تقييم العملي  .1
 .اجراء االمتحانات اليومية  .2
 اجراء االمتحانات الشهرية  .3

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائي  .4
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 البنية التحتية   .12

 الكتب المنهجية المقررة  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 McCracken's Removable Partial Prosthodontics • )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2
• Textbook of Prosthodontics 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 مجلة التقني 

 مجلة طب االسنان جامعة بغداد

 مجلة المستنصرية لطب االسنان 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
ة الوسطى وموقع االلكتروني  موقع  االلكتروني لجامعة التقني 

 بغداد  -لكلية التقنيات الصحية والطبية 

 
 

 

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

 . استخدام أجهزة في المختبر صناعة الطقم الجزئي الطلبة  وقدراته تنمية مهارات  --1د 

 مهارات وقدرات الطلبة في عمل االطقم االسنان المتحركة .-2د 

 . صناعة الطقم الجزئي في مجال  لعملية لمعرفة التطور التكنولوجيمشاركة في دورات ا -3د 
 . تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر    -4د 

 المادة الدراسيةبنية  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   ادةاسم الم

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 عملي  + نظري الطقم اجلزئي  ادة الطالب يفهم امل عملي ساعات(4)نظري+)ساعتان(  اسبوعيا  
 اليومية  االمتحاانت. 1
 . الغياب واحلضور للطلبة.2
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 زيادة مادة العملي. .1
 استخدام أجهزة حديثة. .2
  زيادة الدورات العلمية .3
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية   المادةوصف 

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى  المؤسسة التعليمية  .1

 طبيةكلية التقنيات الصحية وال الكلية اسم  .2

 قسم تقنيات صناعة االسنان   علمي القسم ال .3

 /المرحلة الرابعة  الطقم الجزئي اسم المادة .4

 )نظري +عملي(   أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  م اجلزئي بصور عام.تعليم الطلبة معرفة مفهوم مادة الطق •

  (.واالكريلك  تعليم الطلبة على أجزاء الطقم اجلزئي )كروم كوابلت  •

  .( واالكريلك  قيام الطلبة على كيفية عمل يف املخترب لصناعة الطقم اجلزئي )كروم كوابلت •

  .تعليم الطلبة كيفية جتاوز األخطاء وإجياد حلول هلا يف املخرب اثناء صناعة الطقم اجلزئي •

يف املخترب وعمل على كيسات املريض   صناعة الطقم اجلزئيبقادرة على إجناز كافة اخلطوات املتعلقة  الطالب  كون  ي •
 ومتابعتهم من قبل األستاذ والفين. 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 ادة الطقم الجزئي المتحرك.للمالطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  يٌعلم -1أ

 (. واالكريلك يٌعلم الطلبة على فهم االجزاء الطقم الجزئي )كروم كوبالت   -2أ

 .( واالكريلك يٌعلم الطالب على كيفية صناعة الطقم الجزئي )كروم كوبالت   -3أ
 .الجزئي يٌعلم الطالب على كيفية تجاوز األخطاء وإيجاد حلول لها في المخبر اثناء صناعة الطقم  -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .( في المختبر واالكريلك يستخدم الطالب األجهزة المتطورة لصناعة الطقم الجزئي )كروم كوبالت  – 1ب 

   يشاهد  الطالب أفالم علمية في كيفية عمل على أجهزة بصورة صحيحة لتجاوز األخطاء. – 2ب 

نية بصورة صحيحة بأدق التفاصيل لصناعة الطقم الجزئي )كروم  يستخدم الطالب المواد الس – 3ب 

 .( في المختبر واالكريلك  كوبالت 

    يكتب  الطالب التقارير العلمية حول صناعة الطقم الجزئي.  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

لتدريب  المختبرات االسنانواستخدام اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية  .1

 الطلبة.
والنظرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الكلية محاضرات العلمية  اعطاء ال .2

 )الحاسوب واالنترنت(. 
 قراءة كتب ومصادر العلمية الحديث 

 طرائق التقييم     

 . في كافة مواد الدراسية صناعة االسنان تقييم العملي  .5
 .اجراء االمتحانات اليومية  .6
 اجراء االمتحانات الشهرية  .7

 ت الفصلية والنهائي اجراء االمتحانا .8

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ان يصغي الطالب بانتباه الى شرح االستاذ  -1ج

 ان يصغي الطالب بانتباه الى عمل صناعة الطقم الجزئي من قبل الفني في المختبر.  -2ج

 يتفاعل الطالب اثناء المحاضرة. ان  -3ج

   بالطقم الجزئي.تعلقة الطلبة من إنجاز كافة الخطوات الم ميكنان   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 لتدريب الطلبة.  المختبرات االسنانواستخدام اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية  .4
 والنظرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الكلية )الحاسوب واالنترنت(.اعطاء المحاضرات العلمية   .5
 قراءة كتب ومصادر العلمية الحديثة.  .6

 طرائق التقييم     

 . في كافة مواد الدراسية صناعة االسنان تقييم العملي  .5
 .اجراء االمتحانات اليومية  .6
 اجراء االمتحانات الشهرية  .7

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائي  .8
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 البنية التحتية   .12

 الكتب المنهجية المقررة  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 McCracken's Removable Partial Prosthodontics • )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2
• Textbook of Prosthodontics 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 مجلة التقني 

 مجلة طب االسنان جامعة بغداد

 مجلة المستنصرية لطب االسنان 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
موقع  االلكتروني لجامعة التقنية الوسطى وموقع االلكتروني  

 بغداد  -لكلية التقنيات الصحية والطبية 

 
 
 
 

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

 . استخدام أجهزة في المختبر صناعة الطقم الجزئي الطلبة  وقدراته تنمية مهارات  --1د 

 مهارات وقدرات الطلبة في عمل االطقم االسنان المتحركة .-2د 

 . صناعة الطقم الجزئي في مجال  مشاركة في دورات العملية لمعرفة التطور التكنولوجي -3د 
 . ستمرتمكين الطلبة من تطوير ذاتي م    -4د 

 المادة الدراسيةبنية  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   ادةاسم الم

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 عملي  + نظري الطقم اجلزئي  الطالب يفهم املادة  عملي ساعات(4)نظري+)ساعتان(  اسبوعيا  
 اليومية  االمتحاانت. 1
 . الغياب واحلضور للطلبة.2
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 وير المقرر الدراسي خطة تط  .13

 زيادة مادة العملي. .1
 استخدام أجهزة حديثة. .2
  زيادة الدورات العلمية .3
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 نموذج وصف المادة الدراسية

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى  المؤسسة التعليمية  .1

 بغداد  /كلية التقنيات الصحية والطبية الكلية اسم  .2

 تقنيات صناعة االسنان   علمي القسم ال .3

 تعويضات الوجه والفكين   اسم المادة .4

 نظري و عملي /اسبوعيا  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعة  150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

ــف ــين اضــافة الــى المــواد  تعري ــوازم مختبــر تعويضــات الوجــه و الفك الطالــب بمحتويــات ول

ضية لحاالت مرضــية مثــل شــق الشــفة و اللهــاة و فقــدان المستخدمة+صناعة بعض األجعزة التعوي 

 .األنف.... الخ
 

  

 

 
 
 

 
 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 . الوجهيةيتعرف الطالب على كيفية تصنيع البدائل  -1ا

 . الطالب على اسباب التشوهات الوجهية يتعرف -2ا

 . الوجهيةطالب على كيفية صيانة البدائل يتعرف ال -3ا

 .الوجهيةيصف الطالب البدائل  -4ا

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يكتسب الطالب مهارة تصنيع البدائل الوجهية .  – 1ب 

 يكتسب الطالب مهارة تطبيق الطرق العملية الحديثة في تصنيع البدائل الوجهية.– 2ب 

 ب مهارة في صيانة البدائل الوجهية.يكتسب الطال – 3ب 

 يكتسب الطالب مهارة استخدام افضل الطرق في تثبيت البدائل الوجهية.  -4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 . المحاضرات 1

 datashow.استخدام 2
 .استخدام الكمبيوتر 3

 طرائق التقييم       

1.quiz 

 .االمتحانات الفصلية والسنوية 2

 ت .السمنارا3
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يعمل بروح الفريق الواحد  -1ج     

 يلتزم بأخالقيات المؤسسة الجامعية  -2ج     

 يستقبل و يتقبل المعرفة -3ج     

 يحس الطالب بما يعانيه المريض   – 4ج     
 طرائق التعليم والتعلم      

 .المحاضرات النظرية والعملية.1

 ي الورش والمختبرات التعليمية .تدريب الطلبة ف2
 طرائق التقييم     

 .االمتحانات الفصلية والنهائية. 1

 (.quiz.االمتحانات اليومية ) 2
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 المختبرات ينمي عمل الطالب في  -1د 

 الوجهية ارات الطالب على تصنيع البدائل ينمي مه  -2د 

 الوجهية يكتسب  الطالب القدرة على صيانة البدائل  -3د 

 الوجهية يكتسب  الطالب القدرة على وصف البدائل  -4د 
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 بنية المادة الدراسية .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 

طريقة   طريقة التعليم  اسم الموضوع 

 التقييم 

  نظري + 2 االول 

 عملي  3

حضور &   نظري +عملي  مقدمة، تعريف، إشارة  الطالب يفهم الموضوع 

quiz 

نظري +   2 الثاني 

 عملي  3

تشريح الوجه في ما   الطالب يفهم الموضوع 

يتعلق بتعويضات 

 الوجه، 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 الثالث 

 عملي  3

أجزاء الوجه: خطوط   الطالب يفهم الموضوع 

 .بارزة والتجاعيد 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 الرابع

 عملي  3

التغيرات العمرية في  الطالب يفهم الموضوع 

الوجه وسماكة الجلد، 

 .ونسيج الجلد 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 الخامس

 عملي  3

المرافق السريرية  الطالب يفهم الموضوع 

والمخبرية في مختبر  

تعويضات الوجه  

جوالفكين: غرفة العال . 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 السادس

 عملي  3

المرافق السريرية  الطالب يفهم الموضوع 

والمخبرية في مختبر  

تعويضات  الوجه  

 .والفكين: المختبر

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 السابع 

 عملي  3

مرافق المختبرات  الطالب يفهم الموضوع 

السريرية: غرفة  

 .االنتظار

حضور &   لي نظري +عم

quiz 

نظري +   2 الثامن 

 عملي  3

برنامج العالج وتقييم  الطالب يفهم الموضوع 

المريض لجراحة 

 ترقيعية الوجه 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 التاسع 

 عملي  3

الشفة المشقوقة   الطالب يفهم الموضوع 

 والحنك 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 العاشر

 عملي  3

التشريح الطبيعي:   الموضوع الطالب يفهم 

 الشفة والحنك واألنف 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الحادي 

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

أسباب الشفة المشقوقة   الطالب يفهم الموضوع 

 والحنك 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 الثاني عشر 

 عملي  3

عالج الشفة المشقوقة  الطالب يفهم الموضوع 

 والحنك 

ر &  حضو نظري +عملي 

quiz 

الثالث 

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

التشوهات الخلقية   الطالب يفهم الموضوع 

)نصفي الوجه صغر  

 (الجسم

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الرابع 

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

 التشوهات الخلقية الطالب يفهم الموضوع 

(Treachers   كولين

 (متالزمة

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

حضور &   نظري +عملي التشوهات الخلقية   الطالب يفهم الموضوع نظري +   2الخامس 
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 البنية التحتية   .12

 TEXT BOOK OF MAXILLOFACIAL ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

REHABILITATION 

 CLINICAL MAXILLOFACIAL )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

REHABILITATION 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 المجالت العلمية في االختصاص 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 االنترنت 

 quiz ()متالزمة جولدينهار عملي  3 عشر 

السادس 

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

التشوهات الخلقية   الطالب يفهم الموضوع 

 ()بيير روبن متالزمة

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

السابع  

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

: المواد  المواد العلوية الطالب يفهم الموضوع 

المستخدمة في البناء  

 من البدلة الوجه 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الثامن  

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

الفك العلوي المسد   الطالب يفهم الموضوع 

بدلة: التعريف، علم  

 .التشريح، والتصنيف

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

التاسع  

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

لمسد  الفك العلوي ا الطالب يفهم الموضوع 

 بدلة: المسد الجراحية 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 العشرون 

 عملي  3

الفك العلوي المسد   الطالب يفهم الموضوع 

 بدلة: المسد المؤقت 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الحادي 

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

الفك العلوي المسد   الطالب يفهم الموضوع 

 بدلة: المسد نهائي 

ور &  حض نظري +عملي 

quiz 

الثاني  

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

حضور &   نظري +عملي  تشريح االنف  الطالب يفهم الموضوع 

quiz 

الثالث 

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

االنف الصناعي مثبت   الطالب يفهم الموضوع 

 بواسطة الالصق 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الرابع 

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

االنف الصناعي مثبت   ضوع الطالب يفهم المو

 بواسطة الزرعات 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الخامس 

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

االنف الصناعي مثبت   الطالب يفهم الموضوع 

 بواسطة النظارات 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

السادس 

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

&  حضور  نظري +عملي  جهاز فتح االنف  الطالب يفهم الموضوع 

quiz 

السابع  

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

حضور &   نظري +عملي  الجراحة التقويمية  الطالب يفهم الموضوع 

quiz 

الثامن  

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

الجزء الصناعي   الطالب يفهم الموضوع 

 للصفيحة 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

التاسع  

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

ت االذن  تثبي الطالب يفهم الموضوع 

 االصطناعية 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 الثالثون 

 عملي  3

العالج النفسي   الطالب يفهم الموضوع 

 للمريض 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 لتعليمية .زيارة المختبرات ا1

 .زيارة الورش التعليمية  الخاصة بالبدائل الوجهية 2

 .زيارة المستشفيات التعليمية.3

 .زيارة المراكز الصحية الخاصة بالتشوهات الوجهية. 4

 .يتم تطوير المنهج على ضوء الجامعات العالمية. 5
 
 

 الدراسية المادةوصف نموذج 

 

 الجامعة التقنية الوسطى  المؤسسة التعليمية  .1

 بغداد  /كلية التقنيات الصحية والطبية الكلية اسم  .2

 تقنيات صناعة االسنان   علمي سم الالق .3

 نظري و عملي /اسبوعيا  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ــف ــين اضــافة الــى المــواد  تعري ــوازم مختبــر تعويضــات الوجــه و الفك الطالــب بمحتويــات ول

مستخدمة+صناعة بعض األجعزة التعويضية لحاالت مرضــية مثــل شــق الشــفة و اللهــاة و فقــدان ال

 .األنف.... الخ
 

  

 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 . الوجهيةيتعرف الطالب على كيفية تصنيع البدائل  -1ا

 . ات الوجهيةالطالب على اسباب التشوه يتعرف -2ا

 . الوجهيةيتعرف الطالب على كيفية صيانة البدائل  -3ا

 .الوجهيةيصف الطالب البدائل  -4ا

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يكتسب الطالب مهارة تصنيع البدائل الوجهية .  – 1ب 

 وجهية.يكتسب الطالب مهارة تطبيق الطرق العملية الحديثة في تصنيع البدائل ال– 2ب 

 يكتسب الطالب مهارة في صيانة البدائل الوجهية. – 3ب 

 يكتسب الطالب مهارة استخدام افضل الطرق في تثبيت البدائل الوجهية.  -4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 . المحاضرات 1

 datashow.استخدام 2
 .استخدام الكمبيوتر 3

 طرائق التقييم       

1.quiz 

 صلية والسنوية .االمتحانات الف2

 .السمنارات 3
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يعمل بروح الفريق الواحد  -1ج     

 يلتزم بأخالقيات المؤسسة الجامعية  -2ج     

 يستقبل و يتقبل المعرفة -3ج     

 يحس الطالب بما يعانيه المريض   – 4ج     
 طرائق التعليم والتعلم      

 لعملية..المحاضرات النظرية وا1

 .تدريب الطلبة في الورش والمختبرات التعليمية 2
 طرائق التقييم     

 .االمتحانات الفصلية والنهائية. 1

 (.quiz.االمتحانات اليومية ) 2
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 المختبرات في ينمي عمل الطالب  -1د 

 الوجهية ينمي مهارات الطالب على تصنيع البدائل  -2د 

 الوجهية يكتسب  الطالب القدرة على صيانة البدائل  -3د 

 الوجهية يكتسب  الطالب القدرة على وصف البدائل  -4د 
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 بنية المادة الدراسية .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 

  طريقة طريقة التعليم  اسم الموضوع 

 التقييم 

نظري +   2 االول 

 عملي  3

مقدمة عن تعويضات   الطالب يفهم الموضوع 

 الوجه والفكين 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 الثاني 

 عملي  3

المواد المستخدمة في  الطالب يفهم الموضوع 

تعويضات الوجه  

 والفكين 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 الثالث 

 عملي  3

حضور &   نظري +عملي  تشريح العين  وع الطالب يفهم الموض 

quiz 

نظري +   2 الرابع

 عملي  3

حضور &   نظري +عملي  مشاكل البدائل العينية  الطالب يفهم الموضوع 

quiz 

نظري +   2 الخامس

 عملي  3

الطبعة وصب القوالب  الطالب يفهم الموضوع 

 العينية 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 السادس

 عملي  3

الطبعة وصب القوالب  الموضوع  الطالب يفهم

 العينية 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 السابع 

 عملي  3

تشميع العين وتصنيع   الطالب يفهم الموضوع 

 العين االصطناعية 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 الثامن 

 عملي  3

تشميع العين وتصنيع   الطالب يفهم الموضوع 

 العين االصطناعية 

ر &  حضو نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 التاسع 

 عملي  3

طرق تثبيت العين  الطالب يفهم الموضوع 

 االصطناعية 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 العاشر

 عملي  3

بناء البدائل العينية عن  الطالب يفهم الموضوع 

طريق تكنولوجيا تقنية 

 جديدة

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الحادي 

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

حضور &   نظري +عملي  الحنك الطبيعي  يفهم الموضوع الطالب 

quiz 

نظري +   2 الثاني عشر 

 عملي  3

الشفة المشقوقة   الطالب يفهم الموضوع 

 والحنك 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الثالث 

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

أسباب ومشكلة الشفة   الطالب يفهم الموضوع 

 المشقوقة والحنك

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

 الرابع

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

أسباب ومشكلة الشفة   الطالب يفهم الموضوع 

 المشقوقة والحنك

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الخامس 

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

حضور &   نظري +عملي  تصنيف شق الحنك  الطالب يفهم الموضوع 

quiz 

السادس 

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

حضور &   لي نظري +عم تصنيف شق الحنك  الطالب يفهم الموضوع 

quiz 

السابع  

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

حضور &   نظري +عملي  صفيحة الرضاعة  الطالب يفهم الموضوع 

quiz 

الثامن  

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

 بناء المسد  الطالب يفهم الموضوع 

.maxillary   طريق

 أساليب فنية جديدة 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 
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 البنية التحتية   .12

 Textbook of maxillofacial rehabilitation ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 Clinical maxillofacial rehabilitation )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 المجالت العلمية في االختصاص 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 االنترنت 

 
 

التاسع  

 عشر 

نظري +   2

 عملي  3

حضور &   نظري +عملي  تشريح االذن  الموضوع الطالب يفهم 

quiz 

نظري +   2 العشرون 

 عملي  3

 صب القوالب  الطالب يفهم الموضوع 

ونحت االذن 

 االصطناعية 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الحادي 

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

 صب القوالب  الطالب يفهم الموضوع 

ونحت االذن 

 االصطناعية 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

ثاني  ال

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

 طرق تثبيت االذن  الطالب يفهم الموضوع 

 االصطناعية 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الثالث 

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

بناء األذن  الطالب يفهم الموضوع 

االصطناعي ةمن  

 النماذج الكمبيوتر 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الرابع 

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

بناء جهاز افتتاح   لب يفهم الموضوع الطا

 الصماخ 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الخامس 

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

حضور &   نظري +عملي  تشريح األنف  الطالب يفهم الموضوع 

quiz 

السادس 

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

حضور &   نظري +عملي  تصنيع  األنف  الطالب يفهم الموضوع 

quiz 

السابع  

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

تصنيع األنف   الطالب يفهم الموضوع 

االصطناعي عن 

 CAD CAM طريق

 تقنية 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

الثامن  

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

طرق تثبيت األنف  الطالب يفهم الموضوع 

 االصطناعي 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

التاسع  

 والعشرون 

نظري +   2

 عملي  3

بناء العين الزجاجية  وع الطالب يفهم الموض 

دعم بدلة األنف 

 المؤقت باستخدام

CAD CAM  تقنية 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 

نظري +   2 الثالثون 

 عملي  3

زرع في الفك العلوي   الطالب يفهم الموضوع 

 بدلة الوجه 

حضور &   نظري +عملي 

quiz 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 .زيارة المختبرات التعليمية 1
 .زيارة الورش التعليمية  الخاصة بالبدائل الوجهية 2

 .زيارة المستشفيات التعليمية.3

 .زيارة المراكز الصحية الخاصة بالتشوهات الوجهية. 4

 . .يتم تطوير المنهج على ضوء الجامعات العالمية5
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية   المادةوصف 

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى  المؤسسة التعليمية  .1

   كلية التقنيات الصحية والطبية   الكلية اسم  .2

 تقنيات صناعة االسنان   علمي القسم ال .3

 طالب المرحلة الثالثة أشكال الحضور المتاحة  .4

  الفصل / السنة  .5

 6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 اطالع الطالب على المواد المستخدمة في صناعة الطقم الكامل   أهداف المقرر .8

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

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

 ؛ البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة الطالب المواد المستحدمة في صناعة الطقم الكامل-1أ

 التعلم على صناعة الطقم الكامل-2أ

 جهزة الحديثة في صناعة الطقم الكاملاستخدام الطرق واال  -3أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التعلم على كيفية صاعة الطقم الكامل – 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 استخدام العرض التقديمي )الداتا شو( 

المعطاة  واستخدام السبورة لشرح المادة   استخدام وسائل االيضاح  وعرض افالم تعليمية عن المادة

 الدراسية

 
 طرائق التقييم       

 

 العمل بنظام االختبار عن كل موضوع في المادة الدراسية 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 

 

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

 عمل دورات مستمرة  على غرار نظام التعليم المستمر-1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 المادة الدراسيةبنية  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الموضوع 

معرفةمواد  الطبعة  6 االاول 

 في صناعة االسنان 
Impression 

material 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

التعرف على   6 الثاني 

 العالمات التشريحية 
Anatomical 

landmarks for 

upper & lower 

jaw, maxillary 

& mandibular 

cast 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

التعرف على قاعدة   6 لثالث ا

 االطباق 
Special tray, 

record base & 

occlusal rim. 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

التعرف على العالقة  6 الرابع

 بين الفكين 
Maxillo-

mandibular 

relationship  

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

ة  التعرف على الي 6 الخامس

 تركيب االطباق 
Mounting.  عرض

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

التعرف على الة  6 السادس

االطباق وطريقة  

 استحدامها

Articulator.  عرض

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

 التعرف على  6 السابع 
Face-bow. 

Face-bow.  عرض

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

التعرف على االطباق   6 الثامن 

 في صناعة االسنان 
Occlusion.  عرض

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

التعرف على حركات   6 التاسع 

 الفك االسفل
Mandibular 

movement. 
عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 
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 .  6 العاشر

Compensating 

curve 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 لسبورة ا

 اجراء اختبار 

الحادي 

 عشر 

التعرف على ترتيب   6

 االسنان االصطناعية
class I  

 

. Arrangement 

of artificial 

teeth (class I) 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

التعرف على ترتيب   6 الثاني عشر 

 االسنان االصطناعية
classII 

Arrangement 

of artificial 

teeth (class II). 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

التعرف على ترتيب   6 الثالث عشر 

 االسنان االصطناعية
classIII 

Arrangement 

of artificial 

teeth (class 

III). 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

التعرف على كيفية   6 الرابع عشر 

 نحت االسنان 
Waxing 

carving. 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

الخامس 

 عشر 
6  Flasking 

procedure. 
عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 

 اجراء اختبار 

السادس 

 عشر 
6  Packing.  عرض

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

 & Finishing  6 السابع عشر

polishing 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 جراء اختبار ا

 & Finishing  6 الثامن عشر 

polishing 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

 & Retention  6 التاسع عشر

stability. 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

 Rebasing for  6 العشرون 

C.D. 
عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 اجراء اختبار 
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 السبورة 

الحادي 

 رون والعش
التعرف على كيفية   6

 التبطين 
Relining for 

C.D 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

الثاني  

 والعشرون 
التعرف على طريقة   6

تصليح  الطقم الكامل  

 عند الكسر

Repair for 

C.D. 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

الثالث 

 والعشرون 
المواد المستعملة في  6

 عة الطقم الكامل صنا 
Materials used 

for denture 

base. 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

الرابع 

 والعشرون 

التعرف على انواع   6

 االسنان 
Types of teeth 

according to 

material & 

cusp inclined 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

الخامس 

 والعشرون 
على الطقم  التعرف  6

 االني 
Immediate 

denture. 
عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

السادس 

 والعشرون 
استنساخ الطقم   6

 الكامل
Duplication of 

C.D. 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

السابع  

 والعشرون 

6  Over denture  عرض

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

لثامن  ا

 والعشرون 

6  Soft tissue 

liner 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

التاسع  

 والعشرون 
6  Single C.D. 

opposing 

natural teeth or 

restore teeth 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 السبورة 

 اجراء اختبار 

 Dental زراعة االسنان  6 الثالثون 

implant. 

عرض 

تقديمي   

واستحدام  

 لسبورة ا

 اجراء اختبار 
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 البنية التحتية   .12

 Complete denture prosthesis ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 Complete denture prosthesis )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2
  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

Complete denture prosthesis 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
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 ادخال احدث الطرق  واالجهزة في صناعة الطقم الكامل 

 

 

 
 

 


