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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية طب االسنان /جامعة تكريتكل المؤسسة التعليمية .1

  فرع معالجة االسنان   / المركز علمي القسم ال .2

 / معالجة االسنان CDN 383 اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات  أشكال الحضور المتاحة .4

 مختبرات
 الفصل األول والثاني /السنة الثالثة  الفصل / السنة .5

 عملي 226ظري  +ن 66 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/9/2616 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .2

 ان يكون الطالب ملما بطرق معاجلة االسنان وابملواد واألدوات املستخدمة  -1

 والرتكيبات الثابتة على اسنان صناعية )راس شبحي(ان يكون الطالب قادرا على اجراء حشوات االسنان  -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.



  
 2الصفحة 

 
  

 عليم والتعلم والتقييموطرائق الت مقررات المخرج .16

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام بأدوات معالجة االسنان        -1أ

 االلمام بمواد معالجة االسنان   -2أ

 االلمام بطرق تحظير االسنان للمعالجة   -3أ

 -2أ

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

 سنان للمعالجةالقدرة على تحضير اال    - 1ب

 القدرة على اتخاذ القرار في المواد المستخدمة للمعالجة  - 2ب 

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات النظرية  -1

 مختبر الفانتوم )الراس الشبحي( -2
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية -1

 مليالتعليم األسبوعي للجانب الع -2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 بناء شخصية الطالب وقدرته على اتخاذ القرار -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -1

 مختبر الفانتوم -2

 
 طرائق التقييم    

 

 المناقشة وتبادل الخبرات
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 ت األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهاراالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 تأهيل الطالب الجراء معالجة االسنان في العيادة التعليمية  -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

ال األسبوع

سا

عا

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 التقييم

 1  Definition of operative dentistry: 

a- Aim of operative dentistry. b- 

General terminology. 

 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Instruments and general 

instrumentation of cavity 

preparation: a- Hand 

instruments. b- Rotary 

instruments. 

 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 2  Control of operative instruments: 

a- Handling. b- Sharpening. c- 

Sterilization. 

 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Principles of cavity preparations: 

a- Steps of cavity preparation. b- 

Types of caries. 

 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 2  Amalgam cavity preparations for 

class I and V. 
 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 2  Amalgam cavity preparations for 

class II. 
 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 2  Amalgam cavity preparation for 

complicated cavities. 
 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 ليتقييم عم

 2  Cavity liners and cement bases 

(dental material). 
 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 2  Manipulation of cavity liner and 

bases insertion into the cavity. 
 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Dental amalgam alloys (material). محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  General characteristics. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي
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 1  Manipulations. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Insertion into the cavity 

(advantages and disadvantages). 
 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Matrix bands. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Polishing of amalgam. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Failures in amalgam restorations. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Tooth colored restorations 

composite. 
 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 مليتقييم ع

 2  Cavity preparation for the tooth 

colored restorations class III, IV 

and V. 

 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

  

2 

 

 

  

  Composite: a- Manipulation. b- 

Application. c- Finishing and 

polishing. d- Types of liners. 

 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 ليتقييم عم

 2  Failures in the anterior 

restorations. 
 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Acid etch technique for the 

anterior restorations, pins in 

restorative dentistry. 

 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Crowns and bridges history, 

definitions, indications in general. 
 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Crown types, indications and 

contra indications. 
 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Types of finishing lines, general 

factors in crown and bridge 

preparation. 

 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 عملي تقييم

 1  Full crown preparation and some 

clinical modification. 
 محاضرة

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  % crown, post. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Post crown-dowel crown. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Temporary crowns. محاضرة 

 برمخت

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Impression for crowns. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Die construction articulation. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Waxing, investing and casting. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Try-in and cementation. امتحان نظري محاضرة 
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 البنية التحتية  .12

 Art and Science of Operative Dentistiry ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 

ع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراج

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 االطالع الدوري على احدث المستجدات في موضوع معالجة االسنان وادراجها ضمن الخطة
 

 تقييم عملي مختبر

 1  Pontics. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Steps in bridge construction. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 
 1  Porcelain material. محاضرة 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي

 1  Porcelain jacket crown. حاضرةم 

 مختبر

 امتحان نظري

 تقييم عملي


