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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كليه طب االسنان–معه تكريت جا المؤسسة التعليمية .1

   صناعه االسنان  / المركز علمي القسم ال .2

 PRO359 اسم / رمز المقرر .3

 عملي بالمختبر\نظري الكتروني  حضور الطالب اساسي أشكال الحضور المتاحة .4

 الثالثه الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التعرف على كيفيه تعويض االسنان املفقوده عن طريق االجهزه التغويضيه -1

 التعرف على انواع خمتلفه من التعويضات اجلزئيه-2

 العمل املختربي لالجهزه التعويضيه املختلفهتعللم  -1

 
 
 
 
 

 

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.



  
 2ة الصفح

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعريية األ -أ
 تعرف على كيفيه صناعه االجهزه التعويضيه ال-1أ

 طرق تعويض المفقود من االسنان-2أ

  انواع االطقم الجزئيه-3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يستطيع الطالب تشخيص حاالت تعويض االسنان ومعريه انواعها– 1ب

 مختبريه يي عمل اطقم االسنان الجزئيهتعليم الطالب على القيام بالخطوات ال – 2ب

 االسنان المفقوده بتركيب االجهزه المتحركه ادراك الطالب مدى اهميه تعويض – 3ب

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات الكترونيه\نظريا 

 يي المختبر\عمليا 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 لشهريه  النهائيه(االمتحانات النظريه  والعمليه   )اليوميه  وا

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توسيع ذهن الطالب بربط االحداث للوصول الى التشخيص الصحيح-1ج

 توسيع ذهن الطالب يي مجال التعويضات االسنان-2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظريه االلكترونيه\نظري 

 المختبرات\عملي 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 سنوي(-شهري–االمتحانات )يومي -1

 التقييمات العمليه اليوميه -2
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 المهاره يي التعرف على االجهزه التعويضيه لالسنان-1د

 التها وصناعتهاالمهاره يي طرق استعما-2د

 دراسه العالجات المختلفه المهاره يي التعرف و-3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

ساعه  االول

نظري 

ساعتين 

 عملي

ن يتعرف الطالب 

على اهم 

 المصطلحات

Course description, 
Introduction, definitions 

&terminology 

Ppt  اسئله مع

 المناقشه

ساعه  الثاني

نظري 

ساعتين 

 عملي

ان يتعرف الطالب 

على اهم االنواع 

 االطقم الجزئيه

Importance of diagnostic 
cast & RPD classification 

Ppt  اسئله مع

 المناقشه

ساعه  الثالث

نظري 

ساعتين 

 عملي

 ان يتعرف الطالب

االجزاء المهمه  لىع

 للطقم الجزئي

Components of RPD 

 
Ppt  اسئله مع

 المناقشه

ساعه  الرابع

نظري 

ساعتين 

 عملي

ان يتعرف الطالب 

 1المسح
Surveying (1) 

 
Ppt  اسئله مع

 المناقشه

ساعه  الخامس

نظري 

ساعتين 

 عملي

ان يتعرف الطالب 

 2على المسح
Surveying (2 Ppt  اسئله مع

 المناقشه

ساعه  لسادسا

نظري 

ساعتين 

 عملي

ان يتعرف الطالب 

اهم الخطوات لعمل 

 االطقم الجزئيه

Clinical and laboratory 

steps in construction RPD 

 

Ppt  اسئله مع

 المناقشه

ساعه  السابع

نظري 

ساعتين 

 عملي

ان يتعرف الطالب 

 MAJORعلى 
CONNECTOR 

 للفك العلوي

Maxillary major 

connector 

 

Ppt  اسئله مع

 المناقشه

ساعه  الثامن

نظري 

ساعتين 

 عملي

ان يتعرف الطالب 

 MAJORعلى 
CONNECTOR 

 للفك السفلي

Mandibular major 

connector 

 

Ppt  اسئله مع

 المناقشه

ساعه  التاسع

نظري 

ساعتين 

 عملي

ان يتعرف الطالب 

 MINORعلى 
CONNECTOR 

 واهميته

Minor connector 

 
Ppt  اسئله مع

 المناقشه

ان يتعرف الطالب   العاشر

 RESTعلى 
 واستخداماته

Rests 

 

 

Ppt  اسئله مع

 المناقشه
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الحادي 

 عشر
ان يتعرف الطالب  

 RESTعلى 
 واستخداماته

Retainers types 

&function 

 

Ppt  اسئله مع

 المناقشه

الثاني 

 عشر
ان يتعرف الطالب  

 SUPRAعلى 
BULGE واهميته 

Supra bulge retainers 

 
Ppt  اسئله مع

 المناقشه

الثالث 

 عشر
ان يتعرف الطالب  

INFRA BULGE 
 واهميته

Infra bulge retainers 

 
Ppt  اسئله مع

 المناقشه

الرابع 

 عشر
ان يتعرف الطالب   

INDIRECT 
RETAINER 

Indirect retainers 

 
Ppt  اسئله مع

 المناقشه

الخامس 

 عشر
ان يتعرف الطالب  

 STRESSعلى 
BREAKER 

Stress breakers (1) 

 
Ppt  اسئله مع

 المناقشه

   نصف السنه   
السادس 

 عشر
ان يتعرف الطالب  

على اهم الخطوات 

لفنيه لتحضير ا

 القوالب

Technical procedures 
Cast prep 

Ppt  اسئله مع

 المناقشه

السابع 

 عشر
 ان يتعرف الطالب  

القوالب على 

 المقاومه

Technical procedures 

Agar& refractory cast 

 

Ppt  اسئله مع

 المناقشه

الثامن 

 عشر
 ان يتعرف الطالب 

الطرق الفنيه  على

 للصب

Technical procedures 

Casting 

 

Ppt  اسئله مع

 المناقشه

التاسع 

 عشر
ان يتعرف الطالب  

على الخطوات 

المهمه النهاء عمل 

 الطقم

Technical procedures 

Finishing the RPD 

 

Ppt  اسئله مع

 المناقشه

العشرو

 ن
 ان يتعرف الطالب  

القواعد على 

االساسيه للتصميم 

 االطقم

Introduction to RPD 

design 

 

Ppt  اسئله مع

 المناقشه

الحادي 

والعشر

 ون

  ان يتعرف الطالب 

الطقم االكريلي على 

 واستخداماته

Acrylic partial denture 

 
Ppt  اسئله مع

 المناقشه

ني الثا

والعشر

 ون

ان يتعرف الطالب  

على استخدام المعدن 

 يي االطقم

Metals used in RPD 

 
Ppt  اسئله مع

 المناقشه
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 البنية التحتية  .12

  McCracken,s Removable Partial-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Prosthodontics. 
2-acolor atlas of RPD 

 
 اليوجد )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ال يوجد

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Google and you tube searching  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 اضايه واستبدال وحذف مصطلحات ومواد ضمن المقرر 

 عمل ندوات وورش عمل  

 يد ادخال الوسائل الحديثه والتجد

 

 

 

 

 

 

الثالث 

والعشر

 ون

 ان يتعرف الطالب 

مراحل عالج  على

 المريض يي العياده

Phases of treatment 

partially edentulous 

patients. 

Ppt  اسئله مع

 المناقشه

الرابع 

والعشر

 ون

  Revision  امتحان 

الفصل الثاني 

)نظري 

 وعملي
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 بنيه المقرر )الجانب العملي(

 غدد الساعات المقرر االسبوع

1 Introduction to Removable Partial 

Dentures 
2 

2 Kennedy Classification 2 

3 Cast Trimming 2 

4 Surveying 2 

5 Evaluation 2 

6 Wire Bending 2 

7 Evaluation 2 

8 Block out and relief 2 

9 Evaluation 2 

10 Acrylic Removable Partial 

Denture Design 
2 

11 Construction of denture base 

and bite rim 
2 

12 Evaluation 2 

13 Mounting 2 

14 .Setting of teeth 2 
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15 ) exam1term (-Mid 2 

16 Waxing and carving 2 

17 Evaluation 2 

18 Flasking. 2 

19 Wax illumination 2 

20 Packing and curing 2 

21 Deflasking ,finishing and 

polishing 
2 

22 Mouth preparations on cast 

including different types of 

rest preparation. 

2 

23 Partial denture design 2 

24 2Midterm exam 2 

25 Final practical exam 2 

 


