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 ((األكاديمي البرنامج مراجعة)) العالي التعليم مؤسسات أداء مراجعة

 من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف يوفر

 والبد. المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها الطالب

 .البرنامج وصف وبين بينها الربط من



 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .9

  والفهم المعرفة -أ

 
 الكامل الطقم لعمل السريريه بالمراحل الطالب يلم ان -1أ
 ونظريا عمليا والفني السريري الجانبين الطالب تصور يكتمل ان -2أ

 الطبعات الخذ المستخدمه المواد احدث على الطالب يتعرف ان -3أ

 لالغراضالسريريه المستخدمه التقنيات احدث على الطالب يتعرف ان-4أ
  -5أ
  -6أ

 
  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

 علمي يشكل المراحل هذه الطالب يناقش ان– 1 ب

 الحديثه العلميه االساليب الستخدام الطالب حث – 2 ب

  – 3 ب

 

  والتعلم التعليم طرائق     

 (والتوضيح الشرح) المحاضره القاء -1

 التعليميهالحديثه الوسائل استخدام -2
 التعلم اساليب المكتبهكاحد استخدام على الطالب حث -3
4-  

  التقييم طرائق     

 التحريريه االختبارات -1

 العمليهالسريريه االمتحانات -2
 الشفهيه االمتحانات -3
 اليوميه المشاركات -4
 التفكير مهارات -ج

 

 ان يناقش الطالب اهم االمور التي تواجهه بالحياهالعمليه فيما يخص التعويضات االصطناعيه -1ج      

 ان يقوم بتنميه مهارات الطالب  بالتشخيص والمعالجهالصحيحه -2ج

 ان ينمي للطالب مهارات التواصل مع االقسام الطبيه االخرى اليجاد الحلول -3ج     

  -4ج     

 

 

  والتعلم التعليم طرائق    

 المحاضره-1

 المناقشه-2

 الممارسه السريريهالعمليه للتدريب على عالج المرضى-3

 
 

 



  التقييم طرائق   

 النظريه االمتحانات -1

 العمليه االمتحانات -2
 الشفهيه االمتحانات -3
 
 (. الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات)  والمنقولة العامة  المهارات - د

 

  -1د      

  -2د      

  -3د      

  -4د      

 



12.  
 المقرر بنية .11

األسبو

 ع
 الساعات

 التعلم مخرجات

 المطلوبة
 أو المساق/  الوحدة اسم

 الموضوع

 العملي

 التقييم طريقة التعليم طريقة

1 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 اهم الطالب تعريف

 يستند التي االسس

 الجيد الطقم عليها

Course description, 

Retention, stability& 

Support for CD 

 

 السريريه المعالجه

 مع محاضره القاء للمرضى

 ppt/الشرح
 واملناقشه اسئله

2 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 على الطالب تعريف

 المهمه االنواع

 لالطباق

Occlusion in 

complete denture 

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى
 مع محاضره القاء

 الشرح
 واملناقشه اسئله

3 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 على الطالب تعريف

 االطباق قواعد

Laws of articulation 

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى
 مع محاضره القاء

 ppt/الشرح
 واملناقشه اسئله

4 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 على الطالب تعريف

 المهمه االسباب

 الفك عظم لضمور

Alveolar ridge 

atrophy 

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى
 مع محاضره القاء

 ppt/الشرح
 واملناقشه اسئله

5 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 على الطالب تعريف

 االتزان تقنيات

Neutral zone 

techniques in CD 

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى
 مع محاضره القاء

ppt 
 واملناقشه اسئله

6 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 على الطالب تعريف

 المستخدمه المواد

 النسيج لتكييف

Tissue conditioning 

materials 

&techniques 

 

 السريريه المعالجه

 مع محاضره القاء للمرضى

 ppt/الشرح
 واملناقشه اسئله

7 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 على الطالب تعريف

 المفرده االطقم

Single denture 

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى
 مع محاضره قاءال

 ppt/الشرح
 واملناقشه اسئله

8 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 على الطالب تعريف

 االسنان الطقم

 الفوري

Immediate denture  

 

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى
 مع محاضره القاء

 الشرح
 واملناقشه اسئله

9 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 على الطالب تعريف

 الفوريه االطقم انواع

Immediate denture 

continue 

 

 

 السريريه المعالجه

 مع محاضره القاء للمرضى

 الشرح
 واملناقشه اسئله

12 

 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 

 

 على الطالب تعريف

 نفسيات انواع

 ل وكيفيه المرضى

 معها التعامل

 

 

 

Psychology of 

edentulous patients 

 

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى

 مع محاضره القاء

 الشرح
 واملناقشه لهاسئ

11 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 طب اسنان طب

 الشيخوخه

Geriatric dentistry 

 

 

 السريريه المعالجه

 مع محاضره القاء للمرضى

 الشرح
 واملناقشه اسئله



12 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 الطالب تعريف

 over ماهيه
denture1 

Over denture  

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى
 مع محاضره القاء

 الشرح
 واملناقشه اسئله

13 

 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 

 

 

 

 الطالب تعريف

 over ماهيه
denture2 

Over denture 

continue 

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى

 مع محاضره القاء

 الشرح
 واملناقشه اسئله

41 

 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 الطالب تعريف

 المهمه االسس

 للتشخيص

 المتعلقه واالمراض

Diagnosis and 

systemic diseases 

related to 

prosthodontics 

 السريريه المعالجه

 مع محاضره القاء للمرضى

 الشرح
 واملناقشه اسئله

15 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 الطالب تعريف

 precissionماهو
attachment 

Precission 

attachments 

 

 السريريه المعالجه

 مع محاضره القاء للمرضى

 الشرح

 1امتحان فصل 

 نظري

  عملي+

     السنه نصف  

16 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 الطالب تعريف

  post damماهو

Post-dam 

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى
 مع محاضره القاء

 الشرح
 اسئلهواملناقشه

17 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 على الطالب تعريف

 تعويضات علم

 1 والفكين الوجه

Maxillofacial 

prosthodontics I 

 

 السريريه معالجهال

 للمرضى
 مع محاضره القاء

  الشرح
 واملناقشه اسئله

18 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 على الطالب تعريف

 تعويضات علم

 2 والفكين الوجه

Maxillofacial 

prosthodontics II 

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى
 مع محاضره القاء

 واستخدام الشرح

 توضيحيه وسائل
 واملناقشه اسئله

19 
 اعاتس3

 نظري1

 عملي2و

 الطالب تعريف

 في الجماليه االسس

 الجزئيه االطقم

Esthetic in 

removable 

prosthodontics 

 

 السريريه المعالجه

 مع محاضره القاء للمرضى

 الشرح
 واملناقشه اسئله

22 

 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 

 على الطالب تعريف

 االساسيه المبادئ

 1االسنان لزراعه

Implant Dentistry  

 

 السريريه المعالجه

 مع محاضره القاء للمرضى

 ppt/الشرح
 واملناقشه اسئله

21 

 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 

 

 على الطالب تعريف

 االساسيه المبادئ

 2االسنان لزراعه

Implant Dentistry 

continue 

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى
 مع محاضره القاء

 ppt/الشرح
 واملناقشه اسئله

 واملناقشه اسئله مع محاضره القاء السريريه المعالجه ,Relining, rebasing على الطالب تعريف ساعات3 22



  التحتية البنية .12

 : المطلوبة القراءات

 ةاألساسي النصوص  

 المقرر كتب 
 أخرى      

1-Zarb Bolender,Prosthodontic 
Treatment for edentulous patients, 
twelfth edition 
2-Boucher,s Prosthodontic treatment 
for edentulous patient, ninth edition. 

 

 الدورات التدريبيه والندوات  خاصة متطلبات

 يدانيه لخدمه المجتمعالزيارات الم  االجتماعية الخدمات

 

  القبول .13

  السابقة المتطلبات

 02  الطلبة من عدد أقل

 رينظ1

 عملي2و
 المستخدمه االسس

 وتبطين تصليح في

 الجزئيه االطقم

 

and repair of partial 

dentures 

 

 ppt/الشرح للمرضى

23 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 على الطالب تعريف

 المستخدمه االسس

 وتبطين ليحتص في

 الكامله االطقم

 

Relining &rebasing 

of complete denture 

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى
 مع محاضره القاء

 ppt/الشرح
 واملناقشه اسئله

24 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و

 على الطالب تعريف

 المستخدم التصنيف

 المفقوده لالسنان

Classification of 

edentulous patient 

 لسريريها المعالجه

 للمرضى
 مع محاضره القاء

 ppt/ الشرح
 واملناقشه اسئله

25 
 ساعات3

 نظري1

 عملي2و
 مراجعه

Revision 

 

 السريريه المعالجه

 للمرضى
 

 2امتحان فصل 

 نظري

 عملي+

 شفهي+
    النهائي االمتحان   
       
       
       



 53  الطلبة من عدد أكبر

 

 

 


