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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية طب االسنان /جامعة تكريتكل المؤسسة التعليمية .1

 فرع صناعة االسنان / المركز علمي القسم ال .2

 االسنان مواد/  DEM 243 اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات  أشكال الحضور المتاحة .4

 
 الفصل األول والثاني /السنة الثالثة  الفصل / السنة .5

 عملي 90نظري  +  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/9/2016 ذا الوصف تاريخ إعداد ه .7

 أهداف المقرر .2

 التعامل مع املواد املستخدمة يف طب االسنان تعليم الطالب كيفية

 
 
 
 
 
 
 

 

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
     بالمواد المستخدمة في طب االسنانااللمام     -1أ

    -2أ

    -3أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التعامل بالمواد المستخدمة في طب االسنانالقدرة على     - 1ب

   - 2ب 

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات النظرية  -1

 المحاضرات الفيديوية -2
 طرائق التقييم      

 

 ت النظريةاالمتحانا -1

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 بناء شخصية الطالب وقدرته على اتخاذ القرار -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -1

 
 طرائق التقييم    

 

 المناقشة وتبادل الخبرات
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 متعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 للتعامل مع المواد في مختلف فروع طب االسنانتأهيل الطالب   -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 التقييم

 1  
Introduction to dental materials. 

Definition and importance. 

 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Physical, mechanical, chemical and 

biological properties. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 2  Gypsum products. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Investments. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  
Impression materials. Classification. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 2  Indication and usage. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 2  Properties of impression materials. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Non-metallic denture base materials. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  History, types. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Polymerization, PMMA. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  
Heart and cold cure. Properties. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 ليتقييم عم

 2  
Metallic denture base material: a- 

Stainless steel. b- Cobalt/chromium. 

 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي
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 البنية التحتية  .12

 PHILLIPS DENTAL MATERIALS ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... المجالت العلمية , التقارير ,) 
 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 االسنان وادراجها ضمن الخطة واداالطالع الدوري على احدث المستجدات في موضوع م
 

 1  
Precious, non-precious metals: 

a- Stainless steel. 

b- Metals for crown and bridge. 

 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  
Waxes, types, composition and uses. 

Investment. 

 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 2  
Filling materials. Silicate and acrylic. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 2  Composite. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Amalgam. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Amalgam properties. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Temporary filing. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Cement. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 2  
Tissue conditioner. Soft-liner. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 2  
Polishing and abrasive. Denture 

cleaners. 

 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي


