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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 طب االسنان–معه تكريت جا المؤسسة التعليمية .1

    صناعه االسنان / المركز علمي القسم ال .2

 Prosthodontics/PRO485 اسم / رمز المقرر .3

 النظري الكنروني\عيادات حضوري  الحضور قائم والزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 الرابعه الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعليم الطلبه العمل السريري لالطقم املتحركه-1

  لعمل االطقم الكامله كورس متهبدي للدراسه السريريه-2

 
 
 
 
 
 

 

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 .11

  هداف المعريية األ -أ

 التعرف على كيفيه صناعه االجهزه التعويضيه -1  -3أ
 ويض المفقود من االسنانطرق تع-2أ

 انواع االطقم الجزئيه -3أ

 
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يستطيع الطالب تشخيص حاالت تعويض االسنان ومعريه انواعها– 1ب - 1ب
 تعليم الطالب على القيام بالخطوات المختبريه يي عمل اطقم االسنان الجزئيه – 2ب

 راك الطالب مدى اهميه تعويض االسنان المفقوده بتركيب االجهزه المتحركهاد – 3ب

 

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات الكترونيه\نظريا 
 يي المختبر\عمليا 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظريه  والعمليه   )اليوميه  والشهريه  النهائيه(
 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توسيع ذهن الطالب بربط االحداث للوصول الى التشخيص الصحيح-1ج 
 توسيع ذهن الطالب يي مجال التعويضات االسنان-2ج

 

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 المحاضرات النظريه االلكترونيه\نظري 
 المختبرات\عملي 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 سنوي(-شهري–االمتحانات )يومي -1
 التقييمات العمليه اليوميه -2

 

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

 المهاره يي التعرف على االجهزه التعويضيه لالسنان-1د -2د
 تهاالمهاره يي طرق استعماالتها وصناع-2د

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

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعه 3 1

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

على سبل الوقايه من 

 العدوى خالل العمل

Course description, 

&infection control In 

prosthodontics 

 

ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 2

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

على التشريحي 

 والنسيجي للفكين

Anatomy& 

physiology 

 

ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 3

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب اهم 

عضالت الوجه 

 والفكين

Myology 

 
Ppt  اسئله

 هوالمناقش

ساعه 3 4

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

على كيفيه التشخيص 

والتخطيط لعالج 

 المريض

Diagnosis& 

treatment plan for 

RPD 

 

ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 5

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

على تهيئه الفم 

 لالستقبال الطقم

Mouth preparations 

 
ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 6

ري نظ1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب  

غلى اهم المواد 

المستخدمه بالطبعه 

 والتقنيات

Impression materials 

and techniques 

 

Ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 7

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

على الدعم المستخدم 

 خالل عمل الطبعه

Support and 

impression 

procedure 

 

ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 8

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

كيفيه تجريب االطار 

 يي يم المريض

Framework try-in 

 
Ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 9

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

كيفيه تحديد العالقه 

 بين الفكين

Jaw relations and 
record base for 

RPD 

ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 11

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

 كيفيه اختيار االسنان

Selection of teeth & 

setting in RPD  

 

Ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 11

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

على كيفبه تجريب 

 الطقم االبتدائي

Try-in for RPD 

 
ppt  اسئله

 والمناقشه

   ساعه 3 12

نظري 1

ان يتعرف الطالب 

م يشكل تصاميم االطق

Partial Denture 

Design II 

 

ppt  اسئله

 والمناقشه
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 ادق عملي2و
ساعه 3 13

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

على كيفيه لبس الطقم 

 للمريض عمليا

Insertion of RPD 

 
ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 14

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب  

المشاكل التي يتعرض 

لها بعد لبس الطقم 

 للمريض

Post insertion 

problems for RPD 

 

Ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 15

نظري 1

 عملي2و

اسئله  ppt  امتحان الفصل االول

 والمناقشه

    نصف السنه  
ساعه 3 16

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

 على كيفيه الفحص

للمريض لالطقم 

 الكامله

Patient examination 

for CD 

 

Ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 17

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

التي قد  الجراحه

ما  يحتاجها المريض

 قبل عمل االطقم

 الكامله

Pre prosthetic 

Surgery 

 

Ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 18

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

على التقنيات المختلفه 

الخذ الطبعه للطقم 

 الكامل

Impressions for 

CD, materials and 

techniques 

 

ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 19

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

على عالقه الفكين 

 بشكل تفصيلي

Jaw relations, 

Orientation& 

Vertical relation II 

 

Ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 21

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب  

على العالقه االيقيه 

 للفكين بشكل اعمق

Horizontal Jaw 

Relations II 

 

Ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 21

نظري 1

 عملي2و

  ان يتعرف الطالب

على كيفيه ترتيب االسنان 

 للفكوك غير المنتظمه

 

Setting of teeth in 

abnormal Jaw 

relations 

 

ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 22

نظري 1

 عملي2و

ن يتعرف الطالب على 

 postكيفيه تحديد 
dam 

Try-in and Post-dam  

 
ppt  اسئله

 والمناقشه

ساعه 3 23

نظري 1

 عملي2و

 

 

على  ان يتعرف الطالب

الخطوات المتبعه عند لبس 

 الطقم للمريض

Insertion of CD 

 
Ppt  اسئله

 والمناقشه
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 البنية التحتية  .12

 Boucher,s Prosthodontics  treatment for-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

edentulous patient. 
2-1-McCracken,s Removable Partial  

Prosthodontics. 
 اليوجد )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               التي يوصى بها   ـ الكتب والمراجعا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اليوجد

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Google and you tube 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 %21اضايه وحذف وتطوبر المنهج وبنسبه   

 ادخال وسائل التجديد الحديثه

 

 

 

 

 الجانب العملي(بنيه المقرر )
 قطعتين طقم جزئي اكريلي حاله صعبه-1
 طقم كروم كوبلت علوي او سفلي قطعه واحده-2
 طعه طقم جزئي حاله سهلهق3-2

 تصليح طفم او اعاده تبطين حاله واحده -1
 بالسنه-ساعه 48\المجموع 

 

ساعه 3 24

نظري 1

 عملي2و

ان يتعرف الطالب 

على المشاكل بعد لبس 

 الطقم الكامل

Post insertion 

problems for CD 

 

ppt  اسئله

 والمناقشه

    مراجعه  


