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مواصفات البرنامج - (أوال
 
 
 

 الجامعة السكرية الخاصة :ـ الجهة المانحة 1

  . Doctor of Dental Surgery  (DDS)" إجازة دكتكر في طب األسناف :اسم اإلجازة الممنوحة ـ 2

 .  Dentistry Programبرنامج طب األسناف : عنوان البرنامج ـ 3

 .خمس سنكات دراسية : ـ مدة البرنامج4

ىي المغة العربية، مع تدريس كحد أقصى مقرريف في كؿ فصؿ دراسي  :المغة المستخدمة في التدريس ـ 5

. بالمغة االنكميزية بقرار مف مجمس الكمية

  ـ رسالة الكمية 6
The Mission of the Faculty of Dentistry    

تسعى كمية طب األسناف في الجامعة السكرية الخاصة إلى التميز في إعداد الخريج ذم الكفاءة العالية عمميان  

كأخالقيان كالقادر عمى تطكير مياراتو كمعمكماتو باستمرار كفؽ آخر المعطيات العممية العالمية، ليضعيا في 

خدمة تطكير نكعية الرعاية الصحية السنية المقدمة لممكاطنيف في كافة مناطؽ الجميكرية العربية السكرية، 

كسيتـ ذلؾ مف خالؿ تعزيز الخدمات المقدمة لممجتمع بفئاتو المختمفة كبعالقات تعاكف مع العديد مف 

كستسعى الكمية لممشاركة في الفعاليات االجتماعية . الجامعات كالييئات الصحية المحمية كالعربية كالدكلية

  .كاالقتصادية كالثقافية ككذلؾ المساىمة في األبحاث العممية التي تدفع لتطكير نكعية حياة الناس في سكرية
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 :  ـ أهداف البرنامج والخطة الدراسية7

 :إف أىداؼ برنامج كمية طب األسناف في الجامعة السكرية الخاصة ىي

تزكيد طالب كمية طب األسناف بماىك ضركرم مف المعارؼ في العمـك األساسية كالطبية لفيـ العمـك  -
. الطبية السنية السريرية

تزكيد الطالب بما يمزميـ لتشخيص اإلصابات السنية كحكؿ السنية كالفمكية، ككضع خطط معالجة  -
 .شاممة تراعي حاجة المريض

تزكيد الطالب بالمعارؼ كالميارات الالزمة لمعالجة المشاكؿ السنية كالفمكية كفؽ مبادئ طب  -
 .األسناف الحديث

 .إتقاف تدبير مرضى عيادات األسناف ممف لدييـ أمراض جيازية -

 .مراعاة حاجات المعالجة الفمكية كالدعـ النفسي لمرضى األسناف ذكم االحتياجات الخاصة -

 .إتقاف التدابير الكقائية في طب األسناف -

 .تقديـ المعارؼ كالميارات الالزمة لتمبية حاجات الصحة الفمكية في المجتمع -

 .ممارسة طب األسناف كفؽ مستكل عاؿ مف القيـ األخالقية كضماف حقكؽ المرضى -

تطبيؽ مبادئ مكافحة العدكل كالسالمة المينية ضمانا لسالمة مرضى عيادات األسناف كجميع أفراد  -
 .الطاقـ الطبي السني

 .تطكير ميارات القدرة عمى التعمـ الذاتي كالتثقيؼ المستمر -

 .تطكير الميارات في مجاؿ المعمكماتية الطبية -

 .إتقاف استخداـ المغة العربية كالمغة االنكميزية الطبية في ممارسة طب األسناف -

تطكير التفكير النقدم، كتعّمـ النقد المنيجي لألبحاث كأصكؿ البحث العممي، كالمشاركة في نشاطات  -
 .بحثية في مجاؿ الصحة الفمكية، كتطكير ممارسة طب األسناف المبنية عمى الدليؿ

 .تطكير ميارات تدبير الكقت، كالعمؿ ضمف الفريؽ -

 .حسب متطمبات كزارة التعميـ العالي : ـ معايير القبول في البرنامج8
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 المحصالت التعميمية المستهدفة لمبرنامج . 9
    Intended learning outcomes(ILOs) 

:           تسعى ىذه الخطة الدراسية إلعداد خريج كمية طب األسناف يتمتع بالصفات التالية
. معرفة ما يمـز طبيب األسناف مف العمـك األساسية كالطبية كتطبيقيا في طب األسناف -
 .معرفة بالعمـك السمككية، كبناء الثقة مع المرضى -

 .معرفة جيدة بتدبير المرضى ذكم االحتياجات الخاصة كالمسنيف -

معرفة جيدة بتدبير مرضى عيادة األسناف ممف لدييـ أمراض جيازية، كتقديـ الدعـ األكلي لمحياة،  -
 .ككصؼ األدكية المناسبة لحالة المريض، كطمب استشارة االختصاصييف عند الحاجة

 .معرفة متميزة بأساليب البحث العممي كمبادئ طب األسناف المسند بالدليؿ -

فساح المجاؿ أمامو لعدة  - كضع خطة معالجة تناسب حالة المريض كتراعي رغباتو كظركفو، كا 
.  خيارات كاضحة السمبيات كاإليجابيات، مع تحديد أكلكيات تنفيذ معالجة شاممة

 .تطكير التفكير النقدم -

. ممارسة طب األسناف كفؽ مبادئ مكافحة العدكل كالسالمة المينية -
إنجاز اإلجراءات السريرية كفؽ ما تكصؿ إليو طب األسناف المعاصر، كاالىتماـ بالنكاحي التجميمية،  -

 .مع سيطرة جيدة عمى األلـ كتدبير القمؽ عند مختمؼ الفئات العمرية

 .إتقاف التدابير الكقائية في طب األسناف -

ممارسة طب األسناف كفؽ مبادئ أخالقية صارمة كااللتزاـ بقكانيف ممارسة المينة كاحتراـ حقكؽ  -
 . المرضى

. القدرة عمى التعمـ الذاتي كاتباع الدكرات كحضكر المؤتمرات كالقراءة في الدكريات العممية -
 .التكاصؿ الجيد بالمغة العربية كاالنكميزية -

 .تدبير الكقت كالعمؿ ضمف فريؽ متعدد المياـ أك االختصاصات -

:   ـ طرائق التدريس والتعمم واستراتيجيات التقويم10

: كتبعية المقرراتأقساـ كمية طب األسناف  - أ
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 عدد المقررات المقررات التابعة لمقسـ القسـ ت

(-  2+1) كيمياء حيكية لطب األسناف  قسـ عمـك الحياة 1
- عمـ الخمية كالمناعة– (2+1) فيزيكلكجيا 

 الفيزياء الطبية- عمـ الكراثة اإلنساني 

7 

- عمـ النسج الخاص بالفـ كاألسناف- التشريح المرضي العاـ قسـ النسج كالتشريح المرضي 2
 عمـ النسج العاـ -  التشريح المرضي الخاص بالفـ كاألسناف

4 

-  عمـ اإلحصاء الحيكم- (2+1 )طب الفـ قسـ طب الفـ 3
-   عمـ الكبائيات- طب األسناف الشيخكخي 

- الصحة السنية العامة كطب األسناف الكقائي 
 طب األسناف الشرعي  -مقدمة في طب األسناف السريرم

8 

(-  5+4+3+2+1)مداكاة أسناف ترميمية  قسـ مداكاة األسناف 4
( 2+1)مكاد سنية- (4+3+2+1)مداكاة األسناف المبية

 األخالقيات كالقكانيف–  (2+1)تشريح أسناف 

14 

 كالتصكير في عمـ األشعة- (3+2+1)طب أسناف األطفاؿ  قسـ طب أسناف األطفاؿ 5
 العمـك السمككية كميارات التكاصؿ -  (2+1)طب األسناف 

6 

-  مكافحة العدكل- (3+2+1)سنية اؿنسج حكؿ اؿ عمـ  النسج حكؿ السنيةعمـقسـ  6
 التدبير الشامؿ لممريض- تدبير األمراض العامة

6 

 5 (5+4+3+2+1)تعكيض األسناف المتحركة  قسـ التعكيضات المتحركة 7

 6 عمـ اإلطباؽ - (5+4+3+2+1)تعكيض األسناف الثابتة  قسـ التعكيضات الثابتة 8

 2 (2+1)تقكيـ األسناف  قسـ تقكيـ األسناف 9

-  زراعة األسناف- (4+3+2+1)جراحة الفـ  قسـ جراحة الفـ كالكجو كالفكيف 10
-  السيطرة عمى األلـ كالخكؼ( – 2+1)جراحة كجو كفكيف 

، أمراض داخمية، 2+1عمـ األحياء الدقيقة، تشريح )العمـك الطبية 
 (جراحة عامة كصغرل، ، اإلسعافات األكلية،  عمـ األدكية، التغذية

16 

 7 .إلى كحدة متطمبات الجامعة ( اختيارم3 الزامي ك 4)تتبع متطمبات الجامعة  

 81 المجمكع 
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 :النظاـ التدريسي- ب

تعتمد الكمية نظاـ الساعات المعتمدة، كيحدد العدد الكمي لمساعات المعتمدة الكاجب اجتيازىا إلتماـ  -1
ساعة  179  منيا، ساعة معتمدة185مراحؿ الدراسة كالحصكؿ عمى الدرجة العممية بمجمكع 

 (فصكؿ دراسية) ساعات معتمدة اختيارية، مكزعة عمى عشر مستكيات 6كالباقي ، معتمدة الزامية
 . أسابيع8مع فصؿ صيفي اختيارم مدتو 

يتبع الطمبة تدريبان مخبريان إلزاميان خالؿ ثالث سنكات مترافؽ بالتعّرؼ عمى مبادئ العمؿ السريرم في  -2
 .السنتيف الثانية كالثالثة

.  يتبع الطمبة تدريبان سريريان إلزاميان خالؿ السنتيف الرابعة كالخامسة -3

 :تتكزع المقررات كأعداد ساعاتيا المعتمدة عمى متطمبات الكمية كاألقساـ ، كىي -    4

 . ساعات معتمدة9عددىا اإللزامية متطمبات الجامعة  -

 . ساعات معتمدة6 مقررات فقط كعددىا 3متطمبات الجامعة االختيارية  -

 . ساعة معتمدة170متطمبات كمية إلزامية عددىا  -

 .ال يكجد: متطمبات كمية اختيارية -

  :المتطمبات السابقة-  5

ال يمكف لمطالب التسجيؿ عمى أم مقرر يحمؿ رقـ تسمسمي إال بعد النجاح في نفس اسـ  -
المقرر بتسمسؿ رقمي أدنى، كفي حاؿ الرسكب يمكف أف يسجؿ بشكؿ متزامف مع الرقـ 

  . التسمسمي األعمى لنفس اسـ المقرر

 :الدكاـ- جػ

مف عدد الساعات المقررة % 15الدكاـ في كمية طب األسناف الزامي، كال يسمح لمطالب بالتغيب أكثر مف 
ذا غاب الطالب أكثر مف ذلؾ دكف عذر مرضي أك قيرم يقبمو عميد الكمية، يحـر مف  لكؿ مقرر دراسي، كا 

، كتدخؿ نتيجة ذلؾ الرسكب (Z)كتقدير محرـك  (صفران )التقدـ لالمتحاف النيائي، كتعدُّ نتيجتو في ذلؾ المقرر 
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 لعاـ 82في حساب معدؿ عالمات الطالب الفصمي، كتطبؽ عميو ما كرد في قرار مجمس التعميـ العالي رقـ 
 . بخصكص نظاـ االمتحانات كالتقكيـ لمجامعات الخاصة2012

: طرائؽ التعمـ كالتدريس- د

عطاء الطالب الفرصة ليتعمـ بنفسو - . يشرح المحاضر أساسيات المحاضرة كا 
 .فسح المجاؿ إلبداء الرأم كاالستفسار كالتساؤؿ -

 . طرح القضايا العممية الخالفية لمنقاش -

 .طرح أسئمة أك مسائؿ يتـ مف خالليا التأكد مف فيـ الطالب  -

 .االعتماد عمى المحاضرات كجمسات العممي كحمقات البحث  -

 .   كأفالـ فيديك كاالنترنتpower pointاستخداـ التقنيات مف عركض تقديمية  -

 .تشجيع حضكر الندكات العممية كالمؤتمرات  -

 .تعزيز الكظائؼ المرتبطة بنشاطات خارج الكمية -

 العمؿ المطمكب إنجازه بنفسو demonstrationفي جمسات العممي يقكـ المحاضر أكالن بعرض  -
 .أماـ الطالب 

 . اعتماد التعمـ مف خالؿ األخطاء كشرح سبيؿ تجنبيا -

 :كسائؿ دعـ التعمـ-  ق

يعطى الطالب مع بداية دراستو في الكمية كتّيب عف برنامج طب األسناف كنظاـ الدراسة كاالمتحانات  -
. كحقكؽ الطالب ككاجباتيـ ضمف الكمية كالجامعة 

 .مكتبة بمصادر كرقية كالكتركنية -

 .تكفير الكتب الجامعية كالكتب المرجعية -

 . دكر فعاؿ لممرشد األكاديمي -

تكفير مستمزمات قياـ طالب ما قبؿ التخرج بأبحاث عممية كالمساعدة عمى تقديميا في مسابقات  -
 .كمؤتمرات عممية عمى مستكل الجامعة أك عمى النطاؽ المحمي أك العالمي

تكفير إمكانيات التدريب خارج الجامعة كتقديـ خدمات لفئات خاصة في المجتمع كالمسنيف كذكم  -
 .االحتياجات الخاصة 
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 :استراتيجيات التقكيـ- ك

 

امتحانات شفيية، ككتابية باستخداـ أسئمة متعددة الخيارات، أك أسئمة بأجكبة قصيرة، كتعزيز : التقكيـ -
األسئمة المرتبطة بحالة سريرية، كاألسئمة االستنتاجية التي تعزز فيـ المحتكل، كتقييـ كظائؼ العممي 

. مف خالؿ الئحة مكاصفات معركفة مف قبؿ الطالب
ال تمنح كثيقة التخرج لمطالب كال يسمح لو بالتقدـ إلى امتحاف طب األسناف المكحد : فحص التخرج  -

امتحاف طبي سني )الذم تنظمو كزارة التعميـ العالي لمخريجيف إال بعد النجاح في امتحاف التخرج 
 .، كيضع مجمس الكمية شركط كطريقة تنفيذ امتحاف التخرج (نيائي

 : تكزع الدرجات عمى عناصر التقكيـ الفصمي كفقان لما يمي:  تكزيع الدرجات -

 

امتحاف  أعماؿ الفصؿ المقرر
 نظرم نيائي

الدرجة 
االختبارات  النيائية

 (2عدد )

 عممي الفصؿ

درجة كاجبات 
 العممي

فحص عممي 
 نيائي

 100 80 - - 20 مقرر ليس لو عممي

 100 - 40 60 - مقرر ليس لو نظرم 

 100 50  10 30 10 المقررات الطبية السنية السريرية كالمخبرية 

مقررات عمـك الحياة، كالعمـك الطبية 
 كمتطمبات الجامعة التي ليا نظرم كعممي

10 15 15 60 100 

 

 
مجمكع أعماؿ )مف عالمة أعماؿ الفصؿ % 25ال يجكز دخكؿ االمتحاف النظرم لمف لـ يحصؿ عمى  -

 . مف عالمة االمتحاف النظرم% 25، كال يعد ناجحا مف لـ يحصؿ عمى (السنة كاالختبارات

 بمثابة كظيفة عممية Projectيمكف لمدرس مقرر نظرم ليس لو جانب عممي أف يفرض كجكد مشركع  -
 شرط مكافقة مجمس القسـ كمجمس الكمية كيعطى ليذا ، (الخ... حمقة بحث، زيارة ميدانية، )لمطالب 

 .    تؤخذ مف عالمة االختباراتالمشركع مقدار عشر درجات
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 توزيع الساعات المعتمدة في كمية طب االسنان- (ثانيا

Distribution of the Credit hours for Faculty of Dentistry 

 
 

 جدول توزيع مجموع الساعات األسبوعية في الخطة الدراسية
 

 ت المتطمبات نظري عممي المجموع معتمدة
 1 متطمبات الجامعة االلزامية 8 2 10 9
 2 متطمبات الجامعة االختيارية 6 - 6 6
  آ3-  عمـك طبية/ متطمبات كمية الزامية 14 10 24 19
عمـك الحياة/ متطمبات كمية الزامية 12 10 22 17   ب3-  
عمـك طب األسناف/ متطمبات كمية الزامية 71 126 197 134   ج3-  
  المجموع 111 148 259 185

 

 

 

    متطلبات الجامعة االلزامية-  1

   

1- University Requirements  

    Obligatory                 

     

االلزامية متطلبات الجامعة - 1

 ( ساعات معتمدة9)

 

 9 Obligatory ....... CH 

 اسم المقرر
عدد الساعات األسبوعية 

Contact Hours 

الساعات 

 الشرط المسبق المعتمدة

Subject Name المجموع عملي نظري CH Prerequisite 

 (    1)نغخ اَكهُزَخ 

English Language (1 
2 - 2 2 - 

 يهبراد انحبسىة        

Computer Skills 
2 2 4 3 - 

 انهغخ انعزثُخ    

Arabic Language 
2 - 2 2 - 

 (     2)نغخ اَكهُزَخ 

English Language (2) 
 ( 1)نغخ اَكهُزَخ  2 2 - 2

  9 10 2 8 المجموع
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متطلبات الجامعة االختيارية - 2

 

   

2- University Requirements    

     Elective  

     

ختيارية متطلبات الجامعة اال- 2

 ( ساعات معتمدة6) 
6  Elective ……. CH  

اسم المقرر 

Subject Name 

عدد الساعات األسبوعية 

Contact Hours 
الساعات 

المعتمدة 

CH 

الشرط المسبق 

Prerequisite 
 المجموع عملي ينظر

 (2)نغخ اَكهُزَخ  English Language (3) 2 - 2 2(             3)انهغخ االَكهُزَخ 

 - Scientific Thinking        2 - 2 2انًُطك وانتفكُز انعهًٍ            

 (ثبَُخ)نغخ أجُجُخ حُّخ  

 Second Foreign Languages      
2 - 2 2 - 

 - Social Science 2 - 2 2عهى اجتًبع                                   

 Introduction to Law                  ٌ2 2 - 2  يذخم إنً انمبَى - 

 -  Management Science 2 - 2 2عهى اإلدارح                         
 

 - Environmental Science  2 - 2 2عهى انجُئخ                        
  

   6 6 - 6  مقررات فقط  بمجموع عدد ساعات معتمدة                                        3اختيار 
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 :     متطلبات الكلية اإللزامية -  3

3- Faculty Requirements 

 

 

.  متطلبات الكلية االلزامية في العلوم الطبية - أ

 (  ساعة معتمدة 19                   ) 
 

 

علوم طبية ..متطلبات كلية- آ

 (ساعة معتمدة19         )

A-Requirements in Medical Sciences 

(19….CH) 

اسم المقرر 

Subject Name 

عدد الساعات األسبوعية 

Contact Hours 

الساعات 

المعتمدة 

CH 

 

شرط المسبق 
Prerequisite المجموع عملي نظري 

 عهى األحُبء انذلُمخ        

 Microbiology 
2 2 4 3 - 

      (عبو) 1تشزَح 

Anatomy 1 (General)  
2 2 4 3 - 

 (تشزَح رأس وعُك) 2تشزَح 

 Anatomy 2 (Head & Neck Anatomy) 
  ( 1 )تشريح 3 4 2 2

 جزاحخ عبيخ وصغزي 

General and Minor Surgery 
 ( 1)تشزَح  3 4 2 2

 أيزاض داخهُخ      

Internal Medicine 2 - 2 2 جراحة عامة كصغرل 

 

 Emergencies 1 2 3 2اإلسعبفبد األونُخ                          
 جراحة عامة كصغرل

يمزر سبثك أو يتزايٍ 

 ( 2)كًُُبء حُىَخ  Pharmacology 2 - 2 2                   عهى األدوَخ            

 Nutrition                                            1 - 1 1انتغذَخ     
يمذيخ فٍ طت األسُبٌ 

 انسزَزٌ

  19 24 10 14 المجموع 
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 كلية االلزامية في علوم الحياةالمتطلبات - ب

 ( ساعة معتمدة17             )

 

علوم الحياة ..متطلبات كلية - ب

 ( ساعةمعتمدة17)

B- Requirements in Biology Sciences  
( 17 ….CH ) 

 اسم المقرر

Subject Name 

 عدد الساعات األسبوعية
الساعات 
 المعتمدة

الشرط المسبق 

Prerequisite المجموع عملي نظري 

 ( 1)كًُُبء حُىَخ نطت األسُبٌ 

Dental Biochemistry (1) 
2 2 4 3 - 

 (   2)كًُُبء حُىَخ نطت األسُبٌ 

Dental Biochemistry (2) 
 (1)كيمياء حيكية  3 4 2 2

 انفُزَبء انطجُخ      

Medical Physics 
2 2 4 3 - 

 (        1)فُزَىنىجُب 

Physiology (1) 
2 2 4 3 - 

 (فُزَىنىجُب انفى  )(2)فُزَىنىجُب 

Physiology (2) (Oral physiology)  
 (1)فيزيكلكجيا  1 1 - 1

 عهى انخهُخ وانًُبعخ

 Cell Biology & Immunology 
2 2 4 3 - 

 عهى انىراثخ اإلَسبٍَ  

Human Genetics 
1 - 1 1 -  

   17 22 10  12 المجموع 
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 االلزامية في علوم طب األسنان  الكلية متطلبات- جـ

 ( معتمدةة ساع134             ) 

علوم طب األسنان .. متطلبات كلية - جـ

 ) معتمدةة ساع134)
C- Requirements in Dentistry ( 134  ... CH ): 

 اسم المقرر

Subject Name 

عدد الساعات األسبوعية 

Contact Hours 

الساعات 

شرط المسبق  المعتمدة

Prerequisite 
 CH المجموع عملي نظري

 تذثُز األيزاض انعبيخ
Dental Management of medically compromised 

patients 

1 - 1 1 
أك  سابؽ  مقررأيزاض داخهُخ

 متزامف
عهى اإلحصبء انحُىٌ   

Biomedical Statistics 
1 - 1 1 - 

 (  2)اَكهُزٌ  Epidemiology 1 - 1 1عهى انىثبئُبد                                
 Occlusionعهى اإلطجبق                                       

 ( 2)تشزَح أسُبٌ  1 1 - 1
 (  1)تشزَح اسُبٌ 

Dental Anatomy (1) 
1 2 3 2 - 

 (        2)تشزَح اسُبٌ 

Dental Anatomy (2) 
 ( 1)تشريح أسناف  2 3 2 1

 انعهىو انسهىكُخ ويهبراد انتىاصم
Behavioral Sciences and Communications Skills 

   سبعخ يعتًذح60 2 2 - 2
يكبفحخ انعذوي      

Infection Control 
 عهى األحُبء انذلُمخ 1 1 - 1

 انصحخ انسُُخ انعبيخ وطت األسُبٌ انىلبئٍ 
Dental Public Health and Preventive Dentistry 2 - 2 2 

، يمذيخ فٍ طت األسُبٌ انسزَزٌ
 الكبائيات

  سبعخ يعتًذح   Ethics and Laws 1 - 1 1 60األخاللُبد وانمىاٍَُ                   
 يمذيخ فٍ طت األسُبٌ انسزَزٌ 

Introduction to Clinical Dentistry   
 ( 2) تشزَح أسُبٌ  2 3 2 1

 انتذثُز انشبيم نهًزَط 

Integrated Dental Care   
  سبعخ يعتًذح130  1 2 2 -

 طت األسُبٌ انشزعٍ Geriatric Dentistry 1 - 1 1طت األسُبٌ انشُخىخٍ           
 Dental Materials (1)(                     1)يىاد سُُخ 

 فُزَبء طجُخ  3 4 2 2

Dental Materials (2)  ( 1)مكاد سنية  2 3 2 1                ( 2 )مكاد سنية 

  ( 2 )تشريح Forensic Dentistry 1 - 1 1             طت األسُبٌ انشزعٍ  
 ( 1)عهى األشعخ وانتصىَز فٍ طت األسُبٌ 

 Radiology and Imaging in Dentistry (1)   
 ( 2)تشزَح  3 4 2 2

 (2)عهى األشعخ وانتصىَز فٍ طت األسُبٌ 

 Radiology and Imaging in Dentistry (2)   1 2 3 2 
 كالتصكير في طب عمـ األشعة

 ( 1)األسناف 
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 General Histologyعهى انُسج انعبو                       
 عهى انخهُخ وانًُبعخ 3 4 2 2

 عهى انُسج انعبو General Pathology 2 2 4 3انتشزَح انًزظٍ انعبو            
 عهى انُسج انخبص ثبنفى واألسُبٌ

Oral Histology 
 عهى انُسج انعبو 3 4 2 2

 انتشزَح انًزظٍ انخبص ثبنفى واألسُبٌ

Oral Pathology 
2 4 6 4 

 تشزَح يزظٍ عبو ، 

 وعهى َسج خبص
(                1)طت انفى 

 Oral Medicine (1) 
   تذثُز األيزاض انعبيخ 2 3 2 1

 (          2)طت انفى 

 Oral Medicine (2) 
 (1) الفـ طب 2 3 2 1

 ( 1)عهى انُسج حىل انسُُخ 

 Periodontology (1)  
 يكبفحخ انعذوي 2 3 2 1

(  2)عهى انُسج حىل انسُُخ 

 Periodontology (2)  
 (1)سنية اؿنسج حكؿ عمـ اؿ 2 3 2 1

 ( 3)عهى انُسج حىل انسُُخ 

Periodontology  (3)  
 (2)سنية اؿنسج حكؿ اؿ عمـ 2 3 2 1

 Pediatric Dentistry (1)(     1)طت أسُبٌ األطفبل 
                     

1 2 3 2 
 انصحخ انسُُخ انعبيخ

   وطت األسُبٌ انىلبئٍ
 (1)طفاؿ األطب أسناف  Pediatric Dentistry (2)  1 2 3 2    (  2)طت أسُبٌ األطفبل 
                      (3)طت أسُبٌ األطفبل 

Pediatric Dentistry (3) 
 (2)طفاؿ األطب أسناف  3 5 4 1

 Dental Implantologyغزس األسُبٌ                    
 (  1)جزاحخ انفى  2 3 2 1

يجبدئ انسُطزح عهً األنى وانمهك 

Principles of Pain and Anxiety Control        
 ، عهى األدوَخ2تشزَح 2 3 2 1

 (    1)جزاحخ انفى 

Oral Surgery  (1)  
2 2 4 3 

 يجبدئ انسُطزح عهً األنى وانمهك 

 (      2)جزاحخ انفى 

Oral Surgery  (2)  
1 2 3 2 

 ( 1)جزاحخ انفى 

 (     3)جزاحخ انفى 

Oral Surgery  (3)  
1 2 3 2 

 ( 2)جزاحخ انفى 

 (    4)جزاحخ انفى 

Oral Surgery  (4)  
1 2 3 2 

 (  3)جزاحخ انفى 

(  1)جزاحخ وجه وفكٍُ 

Maxillofacial Surgery (1) 
1 - 1 1 

 (  2)جزاحخ انفى 

( 2)جزاحخ وجه وفكٍُ 

Maxillofacial Surgery (2) 
2 - 2 2 

 (  1)جزاحخ وجه وفكٍُ 

 Orthodontics (1)(                       1)تمىَى األسُبٌ 
2 2 4 3 

عهى األشعخ وانتصىَز فٍ طت 

 (1)األسُبٌ 

 (1)تقكيـ أسناف  Orthodontics (2) 2 2 4 3(                       2)تمىَى األسُبٌ 
 (  1)تعىَط األسُبٌ انثبثتخ 

Fixed Prosthodontics (1)   
 (  1)يذاواح أسُبٌ تزيًُُخ  4 6 4 2
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(   2)تعىَط األسُبٌ انثبثتخ 

Fixed Prosthodontics (2 )   
 (1)تعكيض األسناف الثابتة  3 5 4 1

  ( 3)تعىَط األسُبٌ انثبثتخ 

Fixed Prosthodontics (3)   
 (2)تعكيض األسناف الثابتة  3 5 4 1

 ( 4)تعىَط األسُبٌ انثبثتخ 

Fixed Prosthodontics  (4 )   
 (3)تعكيض األسناف الثابتة  2 3 2 1

  ( 5)تعىَط األسُبٌ انثبثتخ 

Fixed Prosthodontics (5)  
 (4)تعكيض األسناف الثابتة  2 4 4 -

 ( 1)تعىَط األسُبٌ انًتحزكخ 

Removable Prosthodontics (1)   
 ( 1)تشزَح أسُبٌ  3 5 4 1

 (  2)تعىَط األسُبٌ انًتحزكخ  

Removable Prosthodontics (2 )   
 (1)تعكيض األسناف المتحركة  3 5 4 1

(  3)تعىَط األسُبٌ انًتحزكخ 

Removable Prosthodontics  (3)   
 (2)تعكيض األسناف المتحركة  4 6 4 2

 (4) تعىَط األسُبٌ انًتحزكخ 

Removable Prosthodontics  (4 )   
 (3)تعكيض األسناف المتحركة  2 3 2 1

 (5)تعىَط األسُبٌ انًتحزكخ  

Removable Prosthodontics (5)  
 (4)تعكيض األسناف المتحركة  2 4 4 -

 ( 1)تشزَح أسُبٌ  Operative Dentistry (1)  2 4 6 4( 1)يذاواح أسُبٌ تزيًُُخ  
 Operative Dentistry (2)(  2)يذاواح أسُبٌ تزيًُُخ 

       
 (1)مداكاة أسناف ترميمية  3   5  4 1

  Operative Dentistry (3)( 3)يذاواح أسُبٌ تزيًُُخ  
1 4 5 3 

،  (2)مداكاة أسناف ترميمية 
 (2)مكاد سنية 

 (3)مداكاة أسناف ترميمية  Operative Dentistry (4)  1 2 3 2(  4) يذاواح أسُبٌ تزيًُُخ
 Operative Dentistry (5)(  5)يذاواح أسُبٌ تزيًُُخ 

  
 (4)مداكاة أسناف ترميمية  2 4 4 -

 Endodontics (1)(             1)يذاواح األسُبٌ انهجُخ  

  
 (2)يذاواح تزيًُُخ  3 4 2 2

            Endodontics (2)(  2)يذاواح األسُبٌ انهجُخ  

      
 (1)مداكاة أسناف لبية  2 3 2 1

              Endodontics (3)( 3)يذاواح األسُبٌ انهجُخ 

    
 (2)مداكاة أسناف لبية  3 5 4 1

             Endodontics (4)(  4) يذاواح األسُبٌ انهجُخ

     
 (3)مداكاة أسناف لبية  3 5 4 1

   134 197 126 71 المجموع 

 

   ال يوجد:    ختياريةاالكلية المتطلبات -  4

 :تكزيع المقررات عمى الفصكؿ الدراسية : الخطة االسترشادية- 5
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  السنت األولى 
  (الفصل األول  ) 

 الشرط المسبق  معتمدة المجموع عملً نظري المقرر

 - English Language (1)    2 - 2 2(              1)نغخ اَكهُزَخ 

 - Computer Skills 2 2 4 3 يهبراد انحبسىة                     

 - Arabic Language                    2 - 2 2                          انهغخ انعزثُخ 
(    1)كًُُبء حُىَخ نطت األسُبٌ 

 Dental Biochemistry (1)  2 2 4 3 - 

 - Physiology (1) 2 2 4 3  (                          1)فُزَىنىجُب 
عهى انخهُخ وانًُبعخ 

 Cell Biology &  Immunology  
2 2 4 3 - 

 - Dental Anatomy (1 1 2 3 2(               )1)تشزَح األسُبٌ 

  18 23 10 13  مقررات7مجموع مقررات المستوى األول  

  

 

 (الفصل الثانً  )

 

 الشرط المسبق معتمدة المجموع عملً نظري المقرر

 ( 1)نغخ اَكهُزَخ  English Language (2) 2 - 2 2 (               2)نغخ اَكهُزَخ 

 - Medical Physics 2 2 4 3انفُزَبء انطجُخ                           

 (     2)كًُُبء حُىَخ نطت األسُبٌ 

Dental Biochemistry (2) 
 (1)كيمياء حيكية  3 4 2 2

 ( فُزَىنىجُب انفى ) (2)فُزَىنىجُب 

Physiology (2) (Oral Physiology) 
 (1)فيزيكلكجيا  1 1 - 1

 - Human Genetics                   1 - 1 1عهى انىراثخ اإلَسبٍَ                  

 - Anatomy 1 (General)  2 2 4 3                (عبو) 1تشزَح 

 (1)تشريح أسناف  Dental Anatomy (2) 1 2 3 2(               2)تشزَح األسُبٌ 

 - Microbiology 2 2 4 3عهى األحُبء انذلُمخ                          

  18 23 10 13  مقررات8مجموع مقررات المستوى الثاني 
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  الثانيتالسنة

 

  (الفصل األول ) 

 الشرط المسبق معتمدة المجموع عملً نظري المقرر

 ( 1)يذاواح أسُبٌ تزيًُُخ 

Operative Dentistry (1)  
 (1 ) تشزَح أسُبٌ 4 6 4 2

( 1)تعىَط األسُبٌ انًتحزكخ 

 Removable Prosthodontics (1)  
 (1)تشزَح أسُبٌ  3 5 4 1

 - Biomedical Statistics 1 - 1 1 عهى اإلحصبء انحُىٌ          

 جزاحخ عبيخ وصغزي

 General and Minor Surgery 
 ( 1)تشزَح  3 4 2 2

   عهى انخهُخ وانًُبعخ General Histology  2 2 4 3 عهى انُسج انعبو                      

 (تشزَح رأس وعُك) 2تشزَح 

Anatomy 2 (Head & neck anatomy) 
  (1)تشريح  3 4 2 2

 ( 2)اَكهُزٌ  Epidemiology 1 - 1 1 عهى انىثبئُبد                               

  18 25 14 11  مقررات 7مجموع مقررات المستوى الثالث 

  

 (الفصل الثانً  )

 

 الشرط المسبق معتمدة المجموع عملً نظري المقرر

 عهى األحُبء انذلُمخ Infection Control   1 - 1 1يكبفحخ انعذوي                         

مقدمة في طب األسناف السريرم 
Introduction to Clinical Dentistry 

 ( 2) تشزَح أسُبٌ  2 3 2 1

(  1)تعىَط األسُبٌ انثبثتخ 

Fixed Prosthodontics (1)  
 ( 1)يذاواح أسُبٌ تزيًُُخ  4 6 4 2

         Occlusionعهى اإلطجبق                                        
1 

 (2)تشزَح أسُبٌ  1 1 -

 عهى انُسج انعبو General Pathology 2 2 4 3 انتشزَح انًزظٍ انعبو            

(      1)يىاد سُُخ   

 Dental Materials (1) 
  فيزياء طبية 3 4 2 2

 (2)كًُُبء حُىَخ  Pharmacology 2 - 2 2               عهى األدوَخ                   

 جراحة عامة كصغرل مقرر سابؽ أك متزامف Emergencies  1 2 3 2اإلسعبفبد األونُخ                             

  18 24 12 12  مقررات 8مجموع مقررات المستوى الرابع  
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  السنت الثالثت 
 

 (الفصل األول)

 الشرط المسبق معتمدة المجموع عملً نظري المقرر

 جراحة عامة كصغرل  Internal Medicine 2 - 2 2أيزاض داخهُخ                       

 انصحخ انسُُخ انعبيخ وطت األسُبٌ انىلبئٍ 
Dental Public Health and Preventive Dentistry  

 يمذيخ فٍ طت االسُبٌ انسزَزٌ، انىثبئُبد 2 2 - 2

(  2)تعىَط األسُبٌ انثبثتخ 

Fixed Prosthodontics (2)  
  (1 )تعكيض األسناف الثابتة 3 5 4 1

(  1)عهى انُسج حىل انسُُخ 

Periodontology (1)  
 يكبفحخ انعذوي 2 3 2 1

 عهى انُسج انخبص ثبنفى واألسُبٌ

Oral Histology 
 عهى انُسج انعبو 3 4 2 2

  (1 )مكاد سنية Dental Materials (2) 1 2 3 2(                    2)يىاد سُُخ 

 (1)عهى األشعخ وانتصىَز فٍ طت األسُبٌ 

Radiology & Imaging in Dentistry (1)   
 (2)تشزَح  3 4 2 2

  سبعخ يعتًذحEthics and Laws 1 - 1 1  60األخاللُبد وانمىاٍَُ                  

  18 24 12 12  مقررات8مجموع مقررات المستوى الخامس 

  

 (الفصل الثانً  )

 

 الشرط المسبق معتمدة المجموع عملً نظري المقرر

 ( 2)يذاواح أسُبٌ تزيًُُخ 

Operative Dentistry (2)  
  (1)مداكاة أسناف ترميمية  3 5 4 1

 ( 2)تعىَط األسُبٌ انًتحزكخ 

Removable Prosthodontics (2)  1 4 5 3 (1 )تعكيض األسناف المتحركة  

 تذثُز األيزاض انعبيخ
Dental Management of Medically Compromised 

Patients 
  مقرر سابؽ أك متزامفأيزاض داخهُخ 1 1 - 1

يجبدئ انسُطزح عهً األنى وانمهك 

Principles of Pain and Anxiety Control        
 ، عهى األدوَخ(2)تشزَح  2 3 2 1

 انتشزَح انًزظٍ انخبص ثبنفى واألسُبٌ

Oral Pathology 
 تشزَح يزظٍ عبو، وعهى َسج خبص 4 6 4 2

 ( 2)تشزَح  Forensic Dentistry 1 - 1 1طت األسُبٌ انشزعٍ              

 (2)عهى األشعخ وانتصىَز فٍ طت األسُبٌ 

Radiology & Imaging in Dentistry (2) 
  (1 )عمـ األشعة الفمكية 2 3 2 1

 انعهىو انسهىكُخ ويهبراد انتىاصم
Behavioral Sciences and Communications Skills 

   سبعخ يعتًذح60 2 2 - 2

  18 26 16 10  مقررات8مجموع مقررات المستوى السادس 
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   السنت الرابعت

 
 (الفصل األول  )

 

 الشرط المسبق معتمدة المجموع عملً نظري المقرر

 ( 3)يذاواح أسُبٌ تزيًُُخ 

Operative Dentistry (3)  
  (2)، مكاد سنية  (2 )ترميمية مداكاة 3 5 4 1

(  3)تعىَط األسُبٌ انًتحزكخ 

Removable Prosthodontics (3)  
  (2 )تعكيض األسناف المتحركة 4 6 4 2

 ( 1) عهى األشعخ وانتصىَز فٍ طت األسُبٌ  Orthodontics (1)  2 2 4 3            (          1)تمىَى األسُبٌ 

 مقدمة في طب االسناف السريرم Nutrition 1 - 1 1انتغذَخ                                               

 ( 2)يذاواح تزيًُُخ  Endodontics (1)  2 2 4 3(              1)يذاواح األسُبٌ انهجُخ 

 انصحخ انسُُخ انعبيخ وطت األسُبٌ انىلبئٍ Pediatric Dentistry (1) 1 2 3 2    (  1)طت أسُبٌ األطفبل 

 يجبدئ انسُطزح عهً األنى وانمهك Oral surgery (1) 2 2 4 3(                          1)جزاحخ انفى 

  19 27 16 11  مقررات 7مجموع مقررات المستوى السابع  

      

 
 (الفصل الثانً  )

 

 الشرط المسبق معتمدة المجموع عملً نظري المقرر

 Operative Dentistry (4)(  4)يذاواح أسُبٌ تزيًُُخ 

  
 ( 3 )مداكاة أسناف ترميمية 2 3 2 1

 (  1)جزاحخ انفى  Dental Implantology 1 2 3 2غزس األسُبٌ                    

 (  3)تعىَط األسُبٌ انثبثتخ 

Fixed Prosthodontics (3)  
 (2)تعكيض األسناف الثابتة  3 5 4 1

(  2)عهى انُسج حىل انسُُخ  

 Periodontology (2) 
 (1)سنية اؿنسج حكؿ اؿ عمـ 2 3 2 1

 (1)مداكاة األسناف المبية  Endodontics (2)  1 2 3 2(              2)يذاواح األسُبٌ انهجُخ 

 ( 1)تقكيـ األسناف  Orthodontics (2)  2 2 4 3(                      2)تمىَى األسُبٌ 

 (1)جراحة الفـ  Oral Surgery (2) 1 2 3 2(                        2) جزاحخ انفى 

 تدبير األمراض العامة Oral Medicine (1) 1 2 3 2(                        1)طت انفى 
  18 27 18 9  مقررات 8مجموع مقررات المستوى الثامن  
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 -  السنت الخامست   

 الفصل األول

 الشرط المسبق معتمدة المجموع عملً نظري المقرر

 طت األسُبٌ انشزعٍ Geriatric Dentistry 1 - 1 1طت األسُبٌ انشُخىخٍ           

 (4)تعىَط األسُبٌ انًتحزكخ 

Removable Prosthodontics (4)   
 (3)تعكيض األسناف المتحركة  2 3 2 1

 ( 4)تعىَط األسُبٌ انثبثتخ 

Fixed Prosthodontics (4)   
 (3)تعكيض األسناف الثابتة  2 3 2 1

 (2)سنية اؿنسج حكؿ اؿ عمـ Periodontology (3)   1 2 3 2 (     3)عهى انُسج حىل انسُُخ 

 Endodontics (3)(               3)يذاواح األسُبٌ انهجُخ 

   
 (2)مداكاة أسناف لبية  3 5 4 1

 (1)طفاؿ األطب أسناف  Pediatric Dentistry (2) 1 2 3 2    (  2)طت أسُبٌ األطفبل 

 (2)جراحة الفـ  Oral Surgery (3) 1 2 3 2(                        3)جزاحخ انفى 

 (1)الفـ طب  Oral Medicine (2) 1 2 3 2(                         2)طت انفى 

 ( 1)جزاحخ وجه وفكٍُ 

Maxillofacial Surgery (1) 
 (2)جزاحخ انفى  1 1 - 1

  17 25 16 9  مقررات 9مجموع مقررات المستوى التاسع 

      

  (الفصل الثانً  ) 

 الشرط المسبق معتمدة المجموع عملً نظري المقرر

 ( 5)يذاواح أسُبٌ تزيًُُخ 

Operative Dentistry (5)  
 (4)مداكاة أسناف ترميمية  2 4 4 -

 ( 5)تعىَط األسُبٌ انًتحزكخ 

Removable Prosthodontics (5)   
 (4)تعكيض األسناف المتحركة  2 4 4 -

 (  5)تعىَط األسُبٌ انثبثتخ 

Fixed Prosthodontics (5)  
 (4)تعكيض األسناف الثابتة  2 4 4 -

 انتذثُز انشبيم نهًزَط  

Integrated Dental Care  
 معتمدة ساعة 130 1 2 2 -

 Endodontics (4)(               4)يذاواح األسُبٌ انهجُخ 

  
 (3)مداكاة أسناف لبية  3 5 4 1

 (2)طفاؿ األطب أسناف  Pediatric Dentistry (3) 1 4 5 3    (  3)طت أسُبٌ األطفبل 

 (3)جراحة الفـ   Oral Surgery (4) 1   2 3 2                     (   4)جزاحخ انفى 

 ( 2)جزاحخ وجه وفكٍُ 

Maxillofacial Surgery (2) 
 ( 1)جزاحخ وجه وفكٍُ  2 2 - 2

  17 29 24 5  مقررات 9مجموع مقررات المستوى العاشر 
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 Courses Descriptionتوصيف المقرراث - ( الثاًا 

 

  1st  Levelالمستوى األول    – السنــــــة األولى 

 

  
 متطمبات الجامعة:  قـسم طب األسنان   كميـة

 REQU101  رمز المقرر    (1)لغة انكميزية  اسم المقرر

 : -عممي   2:  نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ   

 األكلى:    السنة الدراسية   1:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
Grammar-translation  method, the direct method, the audio-lingual method and the 
communicative method. 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد 
-Textbook (coursebook): Outcomes Pre-intermediate (student book, and workbook)  
     2010 Heinle Gengage Learning 

   :المرجع اإلضافي
-Supplementary Material (Vocabulary): Outcomes Pre-intermediate (Vocabulary  
      Builder) 2010 Heinle Gengage Learning   

  .Students are assessed through  quizzes and final examination طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
Talking about and describing places, Describing tasks of jobs, Introduce negative 
comments, Asking, describing and answering common illnesses, and their symptoms, 
and giving advice and imperatives. Understanding new cultures .  

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
 Linking questions, Providing suggestions,  

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

 General and transferable skill: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
Comparing issues, Permissions, Making offers, Responding naturally. Communicating 
about core issues such as themselves, friends and study in English Language 

مفردات المنهاج 
The module is delivered through units with the following titles: Family and friend, 
Shops, Eat, Jobs, Relax, Home, Mind and body, Science and Nature, School and 
University, Places to Stay, Phone. 
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متطمبات الجامعة : قـسم طب األسنان  كميـة
 REQU103      رمز المقرر   مهارات الحاسوب  اسم المقرر

 2: عممي  2: نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ   

 األكلى               :   السنة الدراسية   1:  المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
  pwer pointمحاضرات بكاسطة عركض تقديمية : النظرم 
 تمرينات ك تدريبات : العممي 

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
- Rakan Razzouk et al: The Principles of Computer Processing. 5th ed, Damascus  
       University  -2004. 

   :المرجع اإلضافي
– Fayek Zaher: Computer Skills . University of Petra - Jordan -2005. 
 – ICDL, V4. 
- Bill Daley: Computers Are Your Future. 9th ed, Pearson Education Int. 2008. 

.  ، كأسئمة بإجابات قصيرةMCQsأسئمة متعددة الخيارات  : النظرم طريقة اإلمتحان 
. اختبارات عممية عمى الحاسكب في المخبر،  كمقابالت شفيية: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
استعماؿ حـز برمجيات اإلنتاج معرفة المفاىيـ األساسية لتقنية المعمكمات ك المصطمحات المرتبطة بيا، كمعرفة 

معرفة الترميز الرقمي لممعمكمات، كالتعرؼ عمى أنكاع ، المكتبي بما يخدـ مسيرة الطالب التعميمية كالكظيفية
    التعرؼ عمى نظـ التشغيؿ ك أنكاعياشبكات الحاسكب، 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
يتـ تحفيز األكامر المنطقية التي استخدميا في الحاسكب، كتسييؿ التعامؿ مع حـز اإلنتاج المكتبي ك تكسيع 

. المدارؾ الرياضية الذىنية مف خالؿ ىذا المقرر
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

القدرة عمى - التدريب في مخبر الحاسكب عمى الميارات التطبيقية المتقدمة الستعماؿ حـز اإلنتاج المكتبي
. استخداـ الشبكات ،- استعماؿ ك إنشاء البريد االلكتركني
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. القدرة عمى تصفح االنترنت ك البحث مف خالليا بصكرة فعالة

مفردات المنهاج 
الترميز الرقمي –مككنات برمجة الحاسكب – مككنات الحاسكب ك نظاـ التشغيؿ – مقدمة عف الحاسكب 

تطبيقات الحكاسب ك شبكاتيا في -أنكاع شبكات الحاسكب-معمكمات النقؿ الرقمية ك الشبكات-لممعمكمات
.المجتمع  
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 متطمبات الجامعة:  قـسم طب األسنان   كميـة
 REQU105  رمز المقرر    عربيةاللغة ال اسم المقرر

 : -عممي      2:نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ   

 األكلى:      السنة الدراسية   1:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس

النشاط التفاعمي الذم يركز - الطريقة التفاعمية كالتكاممية المستفيدة مف المنيجيف االستقرائي كاالستنباطي -
المياـ المكجية كالمنظمة - مناظرات كمناقشات جماعية - عمى أف يككف الطالب ىك الفاعؿ في عممية التعمـ 

البحث في المراجع عف المكضكعات ذات الصمة بمفردات – تقديمات شفكية كتقكيميا -  ضمف مجمكعات 
 . المقرر كجمع المعمكمات الالزمة عنيا كتفعيميا أثناء الدرس

 : المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
. 2004، 3-1دار إحياء التراث العربي، ج: جامع الدركس العربية، بيركت: مصطفى الغاليني
: المرجع اإلضافي

 2009مؤسسة االنتشار العربي، : مقامات بديع الزماف اليمذاني، بيركت: بديع الزماف اليمذاني .
 2007دار الراتب الجامعية، : األخطاء الشائعة في المغة العربية، بيركت: إيماف البقاعي. 
 2009دار الصحكة، : تنمية الميارات المغكية كالمفظية، القاىرة: سعد رياض. 
 2011مجمع المغة العربية، : نحك إتقاف الكتابة العممية بالمغة العربية، دمشؽ: مكي الحسني. 

 االمتحاف الشفكم لمكقكؼ عمى مستكل اإللقاء ك حفظ المعمكمات، كاالمتحاف التحريرم النيائي طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة العالقة بيف طب األسناف كالمغة العربية كاالستفادة مف -  معرفة الضكابط النحكية كالصرفية كالبالغية - 

 . معرفة الشائع مف جماليات المغة العربية-  المغة في اختصاص طب األسناف بما في ذلؾ التعريب 
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

- القدرة عمى تمييز النصكص األدبية بحسب أزمنيا ك عصكرىا - القدرة عمى نقد النصكص بكساطة الذىف - 
.  القدرة عمى المحاججة الذىنية استنادان إلى تراثنا المغكم ك األدبي

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
-  

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. كتابة القصة األدبية بما يسيـ في نقؿ المعرفة المغكية ك األدبية إلى اآلخريف

مفردات المنهاج 
تطبيقات بالغية - فكائد لغكية- نشاط كتابي لمطمبة- نماذج مف المقاالت عرض كتحميؿ-  المقالة كفنكنيا 

فكائد لغكية بخصكص العالقة بيف - المقامات  -(عرض كتحميؿ)نماذج مسرحية - الفف المسرحي- كنحكية
 .أخطاء شائعة- أنكاع الركاية- العصكر الشعرية العربية في نماذج مختارة- المغة كطب األسناف
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 عموم الحياة: قـسم طب األسنان   كميـة
 DEBL103 رمز المقرر       ( 1)كيمياء حيوية لطب األسنان اسم المقرر 

  2:عممي  2: نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ

 األكلى                 :   السنة الدراسية 1:   المستكل المقترح لممقرر

طريقة التدريس 
.   تعطى لمطالب قبؿ بدء المحاضرات power pointعركض تقديمية : النظرم 
إنجاز االختيارات مع االستعانة بالكتاب أك األكراؽ التي تكزع ، يترؾ لمطالب اإلنجاز باألسمكب : العممي 

 .  طالب 4-3الشخصي مع  عدـ اإلساءة لزمالئو، في بعض التجارب يعمؿ الطالب ضمف مجمكعة مف 
–– كتاب مترجـ إلى المغة العربية –ىاربر المرجع في الكيمياء الحيكية : محي الديف جمعة  - :المرجع المعتمدالكتاب المرجعي لممقرر  

. 2001الناشر المركز التقني المعاصر ك دار ابف النفيس، دمشؽ، 
   :المرجع اإلضافي

. جامعة دمشؽ, غياث سمينة . د, 2006مبادئ الكيمياء الحيكية - 
. جامعة دمشؽ, عالء الديف شقيفة . د , 2008-2007الكيمياء الحيكية ك المرضية - 

- Murray, etal : Harper’s Illustrated Biochemistry.  28th. .Ed. By, . Publisher :  
      McGrawHill, LANGE Medicalbook, 2010 .   
- Meisenberg,G; Simmon,WH : Principal of medical Biochemistry, 3rd ed, Mosby,  
      2012 .  

.  كاالمتحاف النيائي أسئمة بإجمبات قصيرة كأسئمة متعددة الخيارات) Quizَ)اختبارات سريعة : النظرم طريقة اإلمتحان 
 .  أسئمة كنقاش حكؿ تجربة يجرييا الطالب: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
أساسيات البيكلكجيا الجزيئية، كالمككنات األساسية لمبركتينات المبادئ األساسية في الكيمياء الحيكية، 

 .كطبيعة عمميا (اإلنزيمات  )كالكربكىيدرات كالشحـك كأدكارىا البيكلكجية، كالمحفزات البيكلكجية 
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

. دمج أمثمة مف التطبيقات السريرية مع األعراض كالعالمات الحيكية كتمريف عمى الميارة الذىنية
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

 .تدريب عممي عمى قياس نشاط االنزيمات، كالتمرس باستعماؿ االجيزة المخبرية كالمطياؼ الضكئي 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. العمؿ بفعالية ضمف فريؽ عمؿ ، كالتكاصؿ بالمغة العربية في المساقات العممية ، كالبحث في المصادر

مفردات المنهاج 

مقدمة في دراسة الكيمياء الحيكية لطب االسناف ، الكربكىيدرات كمشتقاتيا الميمة في الطب، الشحـك كمركباتيا 
االنزيمات كالككانزيمات . كبنياتيا,المنتشرة في الخاليا كالنسج ، الحمكض االمينية كالببتيدات ك البركتينات 

النيككميكتيدات ، الدناكتضاعفو، الرنا، اصطناع البركتيف،  )كمككناتيا مف الفيتامينات ، البيكلكجيا الجزيئية 
 .  (تفاعؿ البكليميراز السمسمي كتطبيقاتو - اليندسة الكراثية
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 عموم الحياة: قـسم طب األسنان   كميـة
 DEBL104 رمز المقرر        (1)فيزيولوجيا  اسم المقرر

  2:عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ

 األكلى                 :   السنة الدراسية  1:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 مع استخداـ pdf اك خالؿ عركض فيديك تقدـ المحاضرات بييئة   power pointعرض الشرائح : النظرم 

. ، كاستخداـ السبكرة لمزيد مف اإليضاحات System Suite -9أحيانا  برنامج  
 .  إجراء التجارب في المخبر باالستعانة باألجيزة المختمفة: العممي 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد 
.  2009الطبعة االكلى، مطبكعات جامعة دمشؽ، . مبادئ الفيزيكلكجية البشرية :حسيف أبك حامد ك ابراىيـ حداد

  :المرجع اإلضافي
- FOX S., I., «Human Physiology».  10th edition, Mc Graw-Hill. 2008 

- GANANG W., F., «Review of Medical Physiology», 22 edition, Mc Graw-Hill. 2003 

  كمقابالت شفيية MCQsمذاكرات خطية تتضمف أسئمة متنكعة اختبارات  طريقة اإلمتحان 

المخرجات التعميمية 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة بأجيزة الجسـ المختمفة ككظائفيا،  القيـ المختمفة ألعداد الكريات البيض كالحمرف الدكرة الدمكية كالدكرة 

القمبية كتنظيـ ضغط الدـ ،  الشييؽ كالزفير كأماكف التبادؿ الغازم في جياز التنفس، العصبكنات ككظائفيا،  بنية 
العضالت ككظيفتيا، الغدد الصـ كىرمكناتيا المختمفة، جياز اليضـ كانزيماتو، بنية الجياز البكلي كالكحدات 

 .الفيزيكلكجية لمكمية، ىرمكنات جياز التكالد
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

القدرة عمى دمج المعرفة في التشريح كالفيزيكلكجيا في تفسير نتائج بعض التطبيقات العممية مثؿ المخطط 
. الكيربائي القمبي

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
تدريب عمى استخداـ الكيمكغراؼ، ، استخداـ عدادات الكريات الحمر كالبيض كالماصات الخاصة بيا، استخداـ 

. أدكات التشريح
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

التكاصؿ مع االخريف كفريؽ عمؿ، كالتعبير بمغة عربية في عرض المساقات العممية ، كاستعماؿ التكاصؿ 
.  اإللكتركني ككسيمة أساسية 

مفردات المنهاج 
جياز الغدد - الجياز العصبي- الجياز التنفسي- الجياز الحركي- جياز االطراح- جياز الدكراف-   الدـ
 .جياز اليضـ- الصـ
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 عموم الحياة: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEBL105 رمز المقرر       عمم الخمية و المناعة  اسم المقرر

 2: عممي  2: نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ

 األكلى                  :    السنة الدراسية  1:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس

. تعرض المحاضرات النظرية باالستعانة بالعركض التقديمية:  النظرم 
شرح مفردات الجمسة العممية باستخداـ أجيزة العرض، ثـ دراسة شرائح نسيجية معيارية جاىزة تغطي : العممي 

مفردات منياج عمـ الخمية ، كيرسـ الطالب محضرات الجمسة عمى دفتر خاص يساعده ذلؾ عمى تكضيح الخاليا 
 . ل بالمجير الضكئي كعضياتيا كما تر

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد 
 - Sylvia S Mader, Sylvia Mader, Michael Windelspecht :  Human Biology. 12th ed,    
      McGraw-Hill  , 2012 .   

   :المرجع اإلضافي
- Reece J B ,  et al: Campbell Biology .  10th ed,  Benjamin Cummings, 2013 .  

  كأسئمة بإجابات قصيرة MCQs  ، كمقابالت شفيية، كاالمتحاف النيائي أسئمة متعددة الخيارات   quiz:  النظرم طريقة اإلمتحان 
. تعرؼ عمى الخاليا كعضياتيا مباشرة تحت المجير الضكئي، كأيضا مف خالؿ صكر المجير االلكتركني: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
التعريؼ بمبادلء عمـ المناعة . عضيات الخمية كافة ك بنيتيا ككظائؼ ىذه العضيات ,بنيتيا,أشكاليا,معرفة الخمية 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
. ربط أمثمة مف التطبيقات كاإليضاحات التى مرت مع الطالب مع حاالت مف طب األسناف  

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
.    التدريب عمى تمييز أجزاء الخمية المختمفة كمسمياتيا تحت المجير

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
 .كالتكاصؿ بالمغة العربية في المساقات العممية . دقة العمؿ كالبحث المتأني لمكصكؿ إلى اليدؼ

مفردات المنهاج 

: الخمية
-الشبكة الييكلية الباطنية-الييكؿ الخمكم-الغشاء السيتكبالسمي-بدائيات النكل ك حقيقيات النكل-البنية كالكظيفة

الجسيمات البيرككسيدية النكاة كالدكرة الخمكية كاالنقساـ -الجسيمات الحالة-جياز غكلجي- المصكرات الحيكبة
. الخمكم
: المناعة

مركب -المناعة الخمكية-المناعة الخمطية-األضداد-األساس الخمكم لالستجابة المناعية–مدخؿ الى عمـ المناعة 
-(األرج)فرط الحساسية-تفاعالت الضد كالمستضد في المخبر-المتممة–التكافؽ النسيجي الرئيسي كاالستزراع 

 .عكز المناعة-مناعة االكراـ–التحمؿ ك أمراض المناعة 

http://www.chegg.com/textbooks/sylvia-s-mader-author
http://www.chegg.com/textbooks/sylvia-mader-author
http://www.chegg.com/textbooks/michael-windelspecht-author
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 مداواة األسنان: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOP107 رمز المقرر        (1)تشريح أسنان  اسم المقرر

  2:عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
-  المتطمب السابؽ

 األكلى                  :      السنة الدراسية 1:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
  power pointمحاضرات بطريقة :  النظرم 
جراء المقاطع التشريحية باالستعانة بالمصكرات كالرسكمات : العممي  تدريب الطالب عمى رسـ كنحت األسناف كا 

 . كالمجسمات كأفالـ الفيديك
الكتاب المرجعي 

 لممقرر 
 :المرجع المعتمد 

-  Stanley J. Nelson :  Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion , 9th ed,     
        Elsevier , 2009 . 

 :المرجع اإلضافي
-James L Fuller et al:  Consice Dental Anatomy and morphology. Fourth Edition.   
        Univ of Iowa Pubns Dept, 2001 

.  أسئمة بإجابات قصيرة,  أسئمة متعددة الخيارات : النظرم طريقة اإلمتحان 
. إجراء تقييـ لرسـ األسناف، إجراء تقييـ لنحت االسناف، إجراء تقييـ لممقاطع التشريحية لألسناف: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
االعتبارات , معرفة أنظمةالترقيـ السني , أنظمة ترقيـ االسناف المؤقتة ,معرفة بزكغ كتطكر االسناف 

العالمات التشريحية لألسناف االمامية،  , الفيزيكلكجيةكالصفات التشريحية لالسناف الدائمةاألمامية العمكية كالسفمية 
كالعالقة االطباقية بيف األسناف , معرفة النسج السنية المحيطة باألسناف، العالمات التشريحية لمحفرة الفمكية 

 . العمكية كالسفمية 
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

.  تمييز األسناف البشرية كالسميمة ضمف القياسات كالصفات الطبيعية كتبعا لمفئات العمرية المختمفة لكؿ مريض
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
.  كمعرفة البنية التشريحية لألسناف األسنان األمامية العموية والسفمية الدائمةالتدرب عمى رسـ كنحت 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
-  القدرة عمى التعامؿ العممي مع القياسات كالمساحات الصغيرة  العالمية المسجمة بالمراجع العممية حكؿ األسناف

. القدرة عمى االستفادة الكتركنيا كالتكاصؿ بالمغة العربية أكاألجنبية لمعرفة المعمكمات الحديثة 

 البنى التشريحية األساسية لألسناف الدائمة، أنظمة ترقيـ األسناف، زكايا كسطكح األسناف، معرفة المقاييس الدقيقة  مفردات المنهاج 
 .، تطكر كبزكغ األسنافطريقة رسـ كنحت األسناف األماميةكالمعالـ التشريحية األساسية لألسناف األمامية الدائمة، 
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   2nd  Levelالمستوى الثاني   – السنــــــة األولى 

 

متطمبات الجامعة :  قـسمطب األسنان    كميـة
 REQU207   رمز المقرر    (2)لغة انكميزية اسم المقرر 

 : -عممي  2:نظرم    الساعات الفعمية
 (1)لغة انكميزية  المتطمب السابؽ   

 األكلى:    السنة الدراسية   2:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
:  النظرم 

Grammar-translation method, the direct method, the audio-lingual method and the 
communicative method.  

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد 
Textbook (course book): Outcomes Pre-intermediate (student book and workbook) 
2010 Heinle Gengage Learning 

   :المرجع اإلضافي
Supplementary Material (Vocabulary): Outcomes Pre-intermediate (Vocabulary 
Builder) 2010 Heinle Gengage Learning   

  . Students are assessed through quizzes and final examination طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 Describing interesting places, Talking about sports, music, and the weather, Talking 
about how you feel and why , Describing courses, schools, teachers, and students, 
Describing restaurants and explaining what is on a menu, Describing houses,flats ….   

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
 Making natural conversations in common intellectual issues such as music and 
weather,  

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

Communicating in English language through a wide range of channels including social 
virtual communities -  Extending their resources for knowledge and science-  

مفردات المنهاج 
The module is delivered through units with the following titles: My First Class, 
Feelings, Time off, Interests, Working Life, Going Shopping, School and Studying, 
Eating, Houses, Going out, The Natural World,  People I know. 
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 عموم الحياة: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEBL202 رمز المقرر       الفيزياء الطبية  اسم المقرر

 2: عممي  2: نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ

 األكلى                 :    السنة الدراسية   2:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
  power pointعرض المحاضرة بكساطة العركض التقديمية : النظرم 
ينفذ الطالب التجربة أك التمريف المطمكب منو بعد االستعانة باألممية المكزعة عميو كتكجييات : العممي 

 .  المشرؼ عمى الجمسة العممية 
 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 

- Young and Freedman : University Physics by, 12th edition, 2006 
   :المرجع اإلضافي

-  John R, Cameron and  Jamse G  : Medical Physics, Skofronick, 1992 
.  كأسئمة بإجابات قصيرة MCQs امتحاف نيائي في المقرر بأسئمة ،( quiz)اختبارات : النظرم طريقة اإلمتحان 

.   اختبارات شفكية عمى التجارب الفيزيائية المعطاة+ اختبارات تحريرية : العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
كفي الفاعمية , معرفة فيزياء المكاد الكاردة  في التطبيقات السنية، كفيزياء تطبيقات الميزر في طب األسناف

–كما يكتسب الطالب المعرفة كالفيـ في األمكاج ما فكؽ الصكتية .اإلشعاعية كتطبيقاتيا الطبية بعامة 
 .مع تطبيقاتيا  الطبية (اإليكك)الصدل 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
 .ربط المعمكمات الفيزيائية بالحاالت السريرية– التفكير النقدم 

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
الكحدة السنية، جياز األشعة،  )التدريب عمى آلية عمؿ مجمكعة مف األجيزة المستخدمة في طب األسناف  

قياس طكؿ مكجة جياز الميزر مف –  (جياز التعقيـ، التصميب الضكئي، جياز التقميح، جياز الترميؿ 
.  خالؿ تجربة يانغ

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. القدرة عمى تحميؿ الظكاىر الفيزيائية عمى ضكء المعمكمات المتكفرة

مفردات المنهاج 
الحرارة كالبركدة .  الكحدات كالقياسات كالقكل المطبقة عمى ىيكؿ الجسـ كداخمو مع فيزياء الييكؿ البشرم  

  فيزياء النظاـ القمبي الكعائي مع. الضغط كالرئتيف كالتنفس. الطاقة، كالعمؿ ، كالقكة في الجسـ. في الطب 
 .اإلشعاعات في الطب . فيزياء األسناف . االدكات المستخدمة في القمب كاألكعية 
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 عموم الحياة: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEBL203 رمز المقرر        (2)كيمياء حيوية لطب األسنان اسم المقرر 

  2:عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 1كيمياء حيكية  المتطمب السابؽ

 األكلى                 :    السنة الدراسية  2:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
.  ، استخداـ الشابكة كالمكتبة لتنظيـ سيمينار  power pointعركض تقديمية : النظرم 
 .  طالب4-3تجارب  كيميائية،  في بعض التجارب يعمؿ الطالب ضمف زمرة مف : العممي 

الكتاب المرجعي 
لممقرر  

– د محي الديف جمعة .أ–كتاب مترجـ إلى المغة العربية – ىاربر المرجع في الكيمياء الحيكية :المرجع المعتمد 
 .2001الناشر المركز التقني المعاصر ك دار ابف النفيس، دمشؽ، 

  :المرجع اإلضافي
. جامعة دمشؽ, غياث سمينة . د, 2006مبادئ الكيمياء الحيكية  - 
. جامعة دمشؽ, عالء الديف شقيفة . د , 2008-2007الكيمياء الحيكية ك المرضية - 

- Murray, etal : Harper’s Illustrated Biochemistry. 28th ed, McGrawHill, LANGE  
      Medicalbook, k, 2010 .   
- Meisenberg,G; Simmon,WH : Principal of medical Biochemistry, 3rd ed, Mosby, 2012  

.  كاالمتحاف النيائي أسئمة بإجمبات قصيرة كأسئمة متعددة الخيارات) Quizَ)اختبارات سريعة : النظرم طريقة اإلمتحان 
نجاز حمقة بحث: العممي .   أسئمة كنقاش حكؿ تجربة يجرييا الطالب، كا 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة باالنزيمات كالمستقمبات المكجكدة في المسارات االستقالبية ، كمركبات الخمية ، كالكيفية التى تخزف فييا 

الطاقة، ككيؼ تخزف الطاقة في السكريات كالدىكف ، كمسار االصطناع الجديد لمسكر كأكسدة الحمكض الدىنية ك 
اصطناعيا، كالكيفية التى يمكف بيا تكليد الطاقة مف الغمكككز، كتمييز اف االختمار الالىكائي لمغمكككز إلى حمض 
 الكتيؾ ىك مصدر لمحمض الذم يسبب  نخر السف، كمسارات تحمؿ السكر كدكرة حمض الميمكف كالفسفرة التأكسدية 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
. ربط أمثمة مف التطبيقات السريرية المكجكدة في ىذا المقرر مع األعراض كالعالمات الحيكية

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
األنزيمات المسؤكلة - تطبيقات عممية في تعييف مستكيات الكيماكيات السريرية الميمة في الدـ كالسكائؿ األخرل

. الحممية- كمنظمات المسارات مف المراسيؿ اليرمكنية 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. العمؿ بفعالية ضمف فريؽ ، كالتكاصؿ بالمغة العربية في المساقات العممية ، كالبحث في المصادر عف نقطة معينة

مفردات المنهاج 
استقالب - استقالب مركبات الطاقة كحساباتيا- مقدمة عامة عف االستقالب  - ىضـ كامتصاص مكاد الطاقة 

الييمكغمكبيف – استقالب الحمكض األمينية كمصيرىا  - استقالب الدىكف كاصطناعيا- السكريات كاصطناعيا
.  المعكية– ىرمكنات الغدة الكظرية كالمعدية - ىرمكنات الغدة النخامية ككظائفيا - كالميكغمكبيف
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 عموم الحياة: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEBL204 رمز المقرر        فيزيولوجيا الفم (2)فيزيولوجيا  اسم المقرر

 : -عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 1فيزيكلكجيا  المتطمب السابؽ

 األكلى                 :     السنة الدراسية  2:    المستكل المقترح لممقرر
 .  أك مف خالؿ عركض فيديك DVD ، كاستخداـ قرص مدمج أك  power pointمحاضرات  : النظرم  طريقة التدريس

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

  :المرجع المعتمد 
- Nelson and Ash : Wheeler's Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion.        
   SAUNDERS W B Company, 2010 . 

  2009الطبعة االكلى، مطبكعات جامعة دمشؽ، . مبادئ الفيزيكلكجية البشرية:حسيف أبك حامد ك ابراىيـ حداد- 
: المرجع اإلضافي

- FOX S., I., «Human Physiology».  10th edition, Mc Graw-Hill. 2008 
- GANANG W., F., «Review of Medical Physiology», 22 edition, Mc Graw-Hill. 2003 

- Chandra: Textbook of Dental and Oral Anatomy, Physiology and Occlusion with 
Multiple Choice Questions.  Jaypee Brothers Publishers, Jan 1, 2004 

 .امتحانات كتابية تتضمف أسئمة متعددة الخيارات مع أك بدكف أسئمة قصيرة  طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .معرفة فيزيكلكجيا العظـ– معرفة فيزيكلكجيا المفصؿ الصدغي – معرفة مككنات المعاب ككظائفو 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
دمج بعض التطبيقات السريرية التي مرت مع الطالب مع اعراضيا الكاردة في الدركس النظرية كتمريف عمى 

الميارة الذىنية     
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

-  
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

.   التكاصؿ بالمغة العربية في السياؽ العممي. البحث في المصادر كالمجالت العممية 

مفردات المنهاج 

 (المضغ، البمع، الكالـ )فيزيكلكجيا الجياز الماضغ                               -   البيئة الفمكية  -
 (االلـ ، الممس، الحرارة ،الضغط، الذكؽ كالشـ )الفمكية –االحساسات الكجيية  -
المعقد المبي العاجي            - الفمكية – الكظائؼ الحركية الكجيية  -
 فيزيكلكجيا الغدد المعابية   - (المفصؿ الفكي الصدغي) TMJفيزيكلكجيا  -
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 عموم الحياة: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEBL205 رمز المقرر        عمم الوراثة اإلنساني اسم المقرر

 :- عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
-  المتطمب السابؽ

 األكلى                  :     السنة الدراسية  2:     المستكل المقترح لممقرر
  كأجيزة العرض  power pointمحاضرات نظرية يستعاف فييا باستخداـ : النظرم  طريقة التدريس

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
- Rimoin & Pyeritz & Korf : Emery and Rimoin's Essential Medical Genetics, 1st    
      Edition. Academic Press, 2013 .  

:     المرجع اإلضافي
- Edward S. Tobias, Michael Connor, Malcolm Ferguson- Smith : Essential  
      Medical Genetics.  6th ed, Wiley-Blackwell ,  2011. 

 ، MCQsأسئمة نظرية متنكعة متعددة الخيارات  طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة األساس المادم لمكراثة كتضاعؼ المادة الكراثية كاستنساخيا كترجمة المعمكمات الكراثية كتركيب 

البركتينات 
أنماط الكراثة كاألعراض السريرية كطرؽ تشخيصيا  ككسائؿ االستقصاء - أساسيات عمـ الكراثة كمبادئيا - 

قبؿ كالدم 
 . كتعريؼ مشركع المجمكع الجيني البشرم 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
.      دمج بعض المعمكمات التي مرت مع الطالب مع بعض الحاالت السريرية

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
-  

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. التعمـ الذاتي، فف النقاش لتفسير ظاىرة طبية

مفردات المنهاج 

الكراثة – المبادئ الكراثية المندلية – األساس المادم لمكراثة  – االنقساـ الخمكم ك تككف األعراس  - 
اختبارات - الصبغيات كالزيكغ الصبغية الكراثية  – الكراثة متعددة العكامؿ – الكراثة الالتقميدية – المندلية 

الماسخات كالطفرات – الكراثة كدكرة الحياة كالعناية الكراثية  – DNAتقانات الدنا– االضطرابات الكراثية 
– مشركع الجينـك البشرم – كسائؿ تقييـ الخطر قبؿ الكالدة كقبؿ اإلخصاب – كأسكاء التشكؿ األساسية 

 الكراثة السرطانية - الكيمياء الحيكية لمكراثة – الكراثة المناعية 

http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1066259
http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1066260
http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1102540
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Michael+Connor
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 جراحة الفم والوجه والفكين :  قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOS206 رمز المقرر         (عام) 1تشريح  اسم المقرر

  2:عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ

 األكلى                  :   السنة الدراسية  2:     المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
حمقات نقاش    - عركض الكسائط المتعددة: - النظرم 
 كظائؼ  - حمقات تفاعمية- حمقات مناقشة -نماذج بالستيكية - عركض تقديمية:  العممي 

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
-Mahindra Kumar Anand : Anand's Human Anatomy for Dental Students, The  
     third edition, JP Medical Ltd;2011 

 :  المرجع اإلضافي
-Paulsen, Friedrich; Waschke, Jens; Sobotta Atlas of Human Anatomy Internal  
     Organs Vol. 2, 15th ed., English/Latin, 15. AuflageElsevier 2013 

. أسئمة نظرية متعددة الخيارات مع أسئمة قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
بكسترات - دفتر أعماؿ يتـ فيو رسـ ما تـ دراستو بالعممي، تمييز العالمات التشريحية-تقييـ : العممي

 (اختيارية)تشريحية 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة المصطمحات التشريحية العامة ، المفاىيـ األساسية لمككنات الجسـ البشرم،  الكصؼ التشريحي 

 .لمختمؼ أجيزة الجسـ، أىمية دراسة التشريح كتطبيقاتو
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

. ربط التشريح باألمراض، التفكير النقدم
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

 .التشريحية لمختمؼ أجيزة الجسـ كالعالمات التدريب العممي عمى المجسمات البالستيكية لتمييز التراكيب
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

اتقاف المصطمحات بالمغتيف العربية كاالنكميزية، العمؿ ضمف مجمكعة إلنجاز كظيفة مطمكبةز 

مفردات المنهاج 

الجمد المفافات العضالت : تعريؼ التشريح كالمصطمحات التشريحية، التراكيب األساسية: مفاىيـ أساسية
المفاصؿ العظاـ نقي العظاـ الغضركؼ، الجياز الييكمي المحكرم العمكد الفقرم، ىيكؿ الصدر، الجياز 

– عظـ الزند– عظـ الساعد– عظـ العضد- العظـ الكتفي- عظـ الترقكة)الطرؼ العمكم :  الييكمي الطرفي
،  (عظـ القدـ-الشظية- الظنبكب- الرضفة- عظـ الفخذ- العظـ  الكركي)، الطرؼ السفمي (عظاـ اليد 

الجياز الممفي ، الجياز التنفسي ، الجياز اليضمي، الجكؼ + الجيازالعضمي،  الجياز القمبي الدكراني 
 .، الجممة العصبية، الغدد الصـ(الجياز التناسمي– الجياز البكلي )الحكضي 
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 مداواة األسنان: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOP207 رمز المقرر        (2)تشريح أسنان  اسم المقرر

  2  :عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
 1تشريح أسناف  المتطمب السابؽ

  االكلى                 :    السنة الدراسية  2:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 . power pointمحاضرات : النظرم 
جراء المقاطع التشريحية باالستعانة ب: : العممي  المصكرات تدريب الطالب عمى رسـ كنحت األسناف كا 

 . كأفالـ الفيديكمجسماتؿكالرسكمات كا
 :المرجع المعتمد الكتاب المرجعي لممقرر 

-  Stanley J. Nelson :  Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion ,      
        Elsevier , 2009 . 

 :المرجع اإلضافي
-James L Fuller et al:  Consice Dental Anatomy and morphology. Fourth Edition.   
       Univ of  Iowa Pubns Dept, 2001. 

. أسئمة قصيرة كتعاريؼ,أسئمة متعددة الخيارات  : النظرم طريقة اإلمتحان 
 إجراء تقييـ لرسـ األسناف، إجراء تقييـ لنحت االسناف، إجراء تقييـ لممقاطع التشريحية لألسناف:  العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 لألسنان الخمفية الدائمة  الصفات كالعالمات التشريحية -لألسنان المؤقتة العالمات التشريحية معرفة 

مقارنة بيف األسناف - معرفة االعتبارات الفيزيكلكجية لمصفات التشريحية لألسناف الخمفية  - العمكية كالسفمية
 .الدائمة كالمؤقتة 
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

 لكؿ يز األسناف البشرية كالسميمة ضمف القياسات كالصفات الطبيعية كتبعا لمفئات العمرية المختمفةم  تـ- 
 .مريض

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
 . ة ليذه األسناف كمعرفة البنية التشريحياألسنان الخمفية العموية والسفمية الدائمةرسـ كنحت 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
 حكؿ  العالمية المسجمة بالمراجع العممية القدرة عمى التعامؿ العممي مع القياسات كالمساحات الصغيرة   

 .كاألجنبية لمعرفة المعمكمات الحديثة أالكتركنيا كالتكاصؿ بالمغة العربية  القدرة عمى االستفادة- األسناف

مفردات المنهاج 
جراء مقاطع إطريقة رسـ كنحت ك - المقاييس الدقيقة كالمعالـ التشريحية األساسية لألسناف الدائمة الخمفية

 .العالمات التشريحية األساسية الخاصة بالكجو -  تشريح األسناف المؤقتة-تشريحية في األسناف الخمفية
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 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEOS208 رمز المقرر       عمم األحياء الدقيقة  اسم المقرر

  2:عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ

 األكلى                  :     السنة الدراسية  2:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
     power pointمحاضرات تقدـ عمى ىيئة شرائح  بطريقة  : النظري
 . دراسة المحضرات الجرثكمية تحت المجير، مخططات عممية : العممي

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
-Lalashman : Microbiology for dentistry,  Churchill Livingstone, 2007. 

   :المرجع اإلضافي
  .2003كتاب عمـ األحياء الدقيقة لطالب طب األسناف، منشكرات جامعة دمشؽ، : صالح الديف شحادة- 

أسئمة متعددة الخيارات : نظري طريقة اإلمتحاف 
. مذاكرة بأسئمة إجابتيا قصيرة، تقييـ دراسة محضرات تحت المجير كالنقاش حكؿ محتكل الساليد: عممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
، الزرع الجرثكمي، الفيركسات كالجراثيـ (..تصنيؼ، كراثة، )مفاىيـ أساسية بعمـ األحياء الدقيقة معرفة 

عمـ االحياء الدقيقة كمدل شمكليتو، كمدل عالقة االحياء الدقيقة باالمراض كاالنتانات كالبريكنات كالطفيميات 
 .الخاصة بالفـ

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
 (تطكرىا، أعراضيا، إنذارىا، معالجتيا )ربط المعمكمات عف األحياء الدقيقة باألمراض 

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
إجراء - التدريب عمى التمييز بيف األنكاع الجرثكمية تحت المجير - التدريب عمى تحضير لطاخة، كتمكينيا

.  التدريب عمى التمييز بيف الجراثيـ كالطفيميات كالحشرات تحت المجير – الزرع الجرثكمي 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. دقة المالحظة– التكاصؿ بالمغة العربية في المساقات العممية ، كالبحث في المصادر عف نقطة معينة -

مفردات المنهاج 

 .تشمؿ الخمية الميكركبية كمكرفكلجيتيا كفيزيكلكجيتيا كمكرثاتيا : المبادئ األساسية لعمـ االحياء الدقيقة  -
كالتسكس ، كتمؾ التي تسبب التيابات النسج حكؿ السف،   التي تسبب األمراض: بيكلكجيا األحياء الدقيقة  -

 .كالتيابات لب األسناف ، مع األحياء الدقيقة في الفـ ، كالتظاىرات الفيركسية في الفـ 
الجراثيـ كالكراثة،   -
  عمـ الفيركسات، - عمـ الفطكر مع التأكيد عمى التياباتيا الفمكم -
 الصادات الحيكية كطرؽ التطيير كالتعقيـ، -
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 3rd  Level المستوى الثالث – السنــــــة الثانية 
 

 

 مداواة األسنان: قسم  طب األسنان  كميـة
 DEOP301 رمز المقرر        ( 1 )مداواة أسنان ترميمية اسم المقرر

 4: عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 1تشريح أسناف  المتطمب السابؽ

 الثانية                  :     السنة الدراسية 3:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
.  مع صكر تكضيحية كأفالـ فيديك تعميميةPower pointمحاضرات : النظرم 
أكال تكجييات عممية حكؿ تحضير األسناف ثـ تطبيؽ عممي عمى األسناف األكريمية المثبتة عمى : العممي 
 . اليامات

 :المرجع المعتمد الكتاب المرجعي لممقرر 
-Theodore Roberson, Harald O. Heymann, Edward J. Swift, Jr. Sturdevant's Art 

and Science of Operative Dentistry: Arabic Bilingual Edition , 5th edition,  
Elsevier Health Sciences UK,  2011. 

   :المرجع اإلضافي
- James B. Summitt, J. William Robbins, Richard S. Schwartz : Fundamentals of 

operative dentistry: a contemporary approach.  3rd ed,  Quintessence, 2006 .  
.  أسئمة متعددة الخيارات مع أسئمة بأجكبة قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 

 .تحضير حفرة سنية مف األصناؼ المتعددة مع ترميميا: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 باألممغممعرفة كيفية تحضير كترميـ حفر الصنؼ األكؿ كالثاني كالخامس كالترميمات المعقدة 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
القدرة عمى تعديؿ شكؿ التحضير حسب درجة امتداد النخر  

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
التدريب المخبرم عمى أشكاؿ التحضير المختمفة كفؽ درجات امتداد النخر لالصناؼ األكؿ كالثاني كالخامس 

. باالضافة لمتحضيرات المعقدة كترميميا باألممغـ عمى األسناف األكريمية أك المقمكعة
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

دقة المالحظة، دقة العمؿ عمى الحفر الصغيرة 

مفردات المنهاج 
تحضير حفر الصنؼ األكؿ -  مقدمة كمصطمحات المداكاة الترميمية كفكرة عف األممغـ كمادة مرممة سنية 

- تحضير حفر الصنؼ الثاني كالخامس كترميميا باألممغـ- المختمفة التقميدية كالكاسعة كترميميا باألممغـ 
 .تحضير حفر المعقدة كترميميا باألممغـ

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Theodore+Roberson%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harald+O.+Heymann%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edward+J.+Swift,+Jr.%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+B.+Summitt%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+William+Robbins%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+S.+Schwartz%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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 المتحركةات تعويضال:  قـسم طب األسنان  كميـة
 DERP302 رمز المقرر        ( 1 )تعويض األسنان المتحركة اسم المقرر

  4:عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 1تشريح أسناف  المتطمب السابؽ

 الثانية                  :      السنة الدراسية 3:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 power pointمحاضرات : النظرم
 .األجهزة المتحركة الجزئية الهيكميةتدريب مخبرم عمى صنع مختمؼ مراحؿ : العممي

 :المرجع المعتمد الكتاب المرجعي لممقرر 
-Alan B. Carr, David T. Brown : McCracken's Removable Partial Prosthodontics .   
       12th ed, Elsevier Health Sciences, 2010. 

   :المرجع اإلضافي
-  John D. Jones and Lily T. Garcia: Removable Partial Dentures: A Clinician's    
         Guide. 1st ed, Wily-Blackwell, 2009 . 
- The glossary of prosthodontic terms. Journal of Prosthetic Dentistry, Volume 94,   
      Issue 1, Pages 10-92, July 2005. 

. أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .(........ تشميع ، )أحد المراحؿ المخبرية لصنع الجياز الجزئي الييكمي : العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .اإلطباؽ عند مرضى األجيزة الكاممة-  مفاىيـ كتعاريؼ في التعكيضات المتحركة 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
تحميؿ كمناقشة حاالت تصميـ الجياز الجزئي ك الطرؽ المخبرية 

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
التخطيط كالمخططات، التشميع، اإلكساء، ) عمى مختمؼ مراحؿ صنع الجياز الجزئي عممي مخبريتدريب 

 .(إضافة األسناف االصطناعية، طبخ الجياز ، اإلنياء كالتمميع
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. دقة العمؿ ، العكدة  إلى المصادر

مفردات المنهاج 

تصنيؼ الدرد الجزئي – تطكر األجيزة الجزئية الييكمية – أنكاعيا، استطباباتيا : األجيزة السنية المتحركة الجزئية
الكصالت – الكصالت الرئيسيػػػػػػة )عناصر كأجزاء األجيزة الجزئية الييكمية -  المخططات كعممية التخطيط -  

األسناف – السرج المػػػػػػػػػػػعدني – المثبتات غير المباشرة – المثبتات المباشػػػػػػػػرة – المػػػػػػػػػػػيامػػػػػػػػػػػيز - الصػػػػغرل 
.  فاصالت الجيد كالطبعات المجزأة– تصميـ األجيزة الييكمية حسب األصناؼ األربعة لكنيدم –  (الصناعػػػػػػػية 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alan+B.+Carr%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+T.+Brown%22
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  طب الفم:قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOM303 رمز المقرر        عمم اإلحصاء الحيوي اسم المقرر

 :- عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
- المتطمب السابؽ 

 الثانية                 :      السنة الدراسية 3:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
.  ، مسائؿ ليحميا الطالبPower Pointمحاضرات : النظرم 
: - العممي 

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
- Weintraub, Douglass , Gillings : Biostats, Data-analysis for Dental Health Care  
      professionals . Cavco Pub, 2008 .  

   :المرجع اإلضافي
- Jay S. Kim And Ronald J. Daily: Biostatistics for Oral Healthcare. 1st ed,  
Blackwell, 2008.  

  ، كأسئمة يإجابات قصيرة MCQsأسئمة متعددة الخيارات : نظرم نيائي طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة مبادئ اإلحصاء الحيكم، كمعرفة التحاليؿ اإلحصائية األساسية التي يحتاجيا البحث العممي في مجاؿ 

 . طب األسناف
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

. إيجاد التحميؿ اإلحصائي المناسب لممشكمة المطركحة، ، التدقيؽ في البيانات، تقييـ المعمكمات
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

-  
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

 . القدرة عمى تحميؿ البيانات كتفسيرىا كعرضيا حاسكبيا

مفردات المنهاج 

مبادلء عمـ األحصاء بشكؿ عاـ ككيفية عرض كتكصيؼ نتائج األبحاث العممية مف خالؿ تفسير   - 
االختبارات األحصائية المناسبة، اإلحصاء الكصفي، عرض البيانات برسـك بيانية كمخططات، العينات، 

 ككيفية استخدامو SSPSالتحاليؿ اإلحصائية إليجاد العالقة بيف متغيريف، البرنامج األحصائي الخاص 
 .لتحميؿ النتائج مف خالؿ التعريؼ باالختبارات االحصائية المختمفة كفائدة كيفية استخداـ كؿ اختبار
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 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEOS304 رمز المقرر        جراحة عامة و صغرى اسم المقرر

   2   :عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 1تشريح  المتطمب السابؽ

 السنة الثانية                  :   السنة الدراسية  3:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
.  ، صكر ايضاحية، جداكؿ ك أشكاؿ، لقطات فيديك ، تعميـ تفاعميpowerpointمحاضرات : النظرم 
عطاء الحقف كقياس الضغط : العممي   .، باعتماد الطالب عمى بعضيـ البعض....تدريب مخبرم عمى الخياطة، كا 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد
-James Grant Gilchrist: surgical principles and minor surgery. Duncan Brothers, 2007 

 :المرجع اإلضافي 
  .2006منشكرات جامعة دمشؽ، . األمراض الجراحية: المدلؿ  ياسر جابر، صفكاف خكرم،  عصاـ -
  .2007منشكرات جامعة دمشؽ، . الجراحة الصغرل : المدلؿ  ياسر حرفكش، منير عاطؼ نداؼ ،-

. أسئمة متعدد الخيارات: النظرم طريقة اإلمتحان 
مقابمة شفيية، تطبيؽ إجراء طبي  : العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
التعرؼ عمى أىـ - المبادلء األساسية لعمؿ العناية المشددة - معرفة المبادلء األساسية  لمجراحة الصغرل 

مختمؼ -  الخياطة الجراحية - معالجة الجركح كالحركؽ- سبب األمراض الخمجية - االختالطات الجراحية الشائعة 
 .التنبيب الرغامي، معرفة تدبير الحاالت اإلسعافية/التنبيب األنفي المعدم- أنكاع الحقف، استطباباتيا كاختالطاتيا 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
. اتخاذ القرار الطبي المناسب في الكقت المناسب، تحميؿ معطيات القصة الطبية كربطيا بالعالمات السريرية

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
، تركيب خط (كريدية، عضمية، تحت الجمد)تدبير بعض الحاالت اإلسعافية، قياس ضغط الدـ، الحقف المختمفة 

، العناية بالجركح كخياطتيا، التدبير اإلسعافي لمكسكر، قراءة نتيجة االستقصاءات المخبرية، إجراء (...سيرـك)كريدم 
المشكرة كتحكيؿ المريض، صياغة كصفة طبية، 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. ميارة التكاصؿ مع أىؿ المريض بحالة اسعافية ، العمؿ تحت الظركؼ الصعبة كاألزمات

مفردات المنهاج 

فحص المريض كالقبكؿ في المستشفى، اإلنتانات الجراحية كالصادات الحيكية، التطيير كالتعقيـ، األدكات الجراحية 
األساسية، تدبير كالتئاـ الجركح، الحركؽ كتدبيرىا، الكسكر كتدبيرىا، النزكؼ كتدبيرىا، االختالطات الجراحية، العناية 

، خزعات الجمد، تقنيات خياطة الجركح، استئصاؿ الكيسة البشركية (جراحية)المشددة الجراحية، آفات جمدية 
جسـ أجنبي مف األنؼ، الرأس كالعنؽ، ادخاؿ أنبكب  (استخراج)كتفجير الخراجات، إزالة  (شؽ)، بضع (الدىنية)

 . معدم، التنبيب الرغامي-معدم، إدخاؿ أنبكب فمكم-أنفي
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 النسج و التشريح المرضي: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEHS305 رمز المقرر        عمم النسج العام اسم المقرر

  2:عممي  2: نظرم    الساعات الفعمية
 عمـ الخمية كالمناعة المتطمب السابؽ

 الثانية                  :     السنة الدراسية  3:  المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس

  power pointمحاضرات : النظرم 
شرح باالستعانة بالكمبيكتر كالمجير الضكئي العناصر المكجكدة في كؿ نسيج عاـ، كيرسـ الطالب ما : العممي 

يراه في المجير عمى دفتر خاص يساعده عمى إسقاط شكؿ النسيج كمككناتو مما يساعده في استذكار مختمؼ 
 . النسج المطمكبة

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد 
- Leslie P. Gartner, James L. Hiatt, Gartner : Color Atlas of Histology. 5th ed,    
        Lippincott Williams & Wilkins, 2009.  

  :المرجع اإلضافي
- Bokariya: Histology for Dental Students with Clinical Aspects. 1st ed, Jaypee, 2008.  

 
. أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة بإجابات قصيرة : النظرم طريقة اإلمتحان

 .في المخبر التعرؼ عمى المحضرات تحت المجير، مع أسئمة كنقاش حكؿ محتكل المحضر: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .معرفة أنماط النسج العامة المختمفة

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
– الربط بيف البنية كالكظيفة - القدرة عمى تفسير الشكؿ التشريحي مف خالؿ الفيـ النسيجي لمختمؼ األعضاء

. القدرة عمى التمييز بيف مختمؼ النسج العامة مجيريان 
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

قراءة المقاطع النسيجية - تعزيز خبرة الطالب في استعماؿ المجير الضكئي كالتعرؼ عمى بنى النسج العامة
-   الطبيعية لنسج الجسـ تحت المجير الضكئي

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
تدبير الكقت بتحديد المدة الالزمة لدراسة المحضر - ميارة نقؿ المعالـ النسيجية مف تحت المجير إلى دفتر الرسـ

. كرسمو

مفردات المنهاج 
النسج .  الغضاريؼ كالعظاـ كالدـ. النسج الضامة كأنماطيا. النسج الظيارية. المدخؿ الى عمـ النسج العاـ  

. جياز اليضـ كلحقاتو. جياز التنفس . جياز الدكراف . النسج العصبية. العضمية

http://people.half.ebay.com/Leslie-P-Gartner_W0QQmZbooksQQcidZ1418319355
http://people.half.ebay.com/James-L-Hiatt_W0QQmZbooksQQcidZ1418773161
http://people.half.ebay.com/Gartner_W0QQmZbooksQQcidZ1419032745
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 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOS306 رمز المقرر        تشريح رأس و عنق (2)تشريح  اسم المقرر

  2:عممي  2: نظرم    الساعات الفعمية
 1تشريح  المتطمب السابؽ

 الثانية                 :     السنة الدراسية  3:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
  ، حمقات نقاش  power pointمحاضرات بطريقة : النظرم 
 كظائؼ  - حمقات تفاعمية- حمقات مناقشة -نماذج بالستيكية - عركض تقديمية:  العممي 

 :المرجع المعتمد الكتاب المرجعي لممقرر 
-Paulsen, Friedrich; Waschke, Jens; Sobotta Atlas of Human Anatomy, Head,  
    Neck and Neuroanatomy Vol. 3, 15th ed., English/Latin, 15. Elsevier, 2013. 

:   المرجع اإلضافي
-MARGARET J. EHRENBACH SUSAN W. HERRING  anatomy of the head and  
     the neck,AMAZON, 3rd Revised edition edition , 2006 

. أسئمة نظرية متعددة الخيارات مع أسئمة قصيرة طريقة اإلمتحان 
 (اختيارية)دفتر أعماؿ يتـ فيو رسـ ما تـ دراستو بالعممي،  بكسترات تشريحية -تقييـ : العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة المصطمحات التشريحية الخاصة بالرأس كالعنؽ، المفاىيـ األساسية لمككنات الرأس كالعنؽ، الكصؼ 

 التشريحي لمختمؼ عظاـ كأعصاب كعضالت كأكعية األس كالعنؽ، أىمية دراسة التشريح كتطبيقاتو
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

 ربط التشريح باألمراض، التفكير النقدم
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

 .التعّرؼ عمى التراكيب التشريحية كالعالمات التشريحية لمختمؼ جكانب الرأس كالعنؽ
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

اتقاف المصطمحات التشريحية بالمغتيف العربية كاالنكميزية، العمؿ ضمف مجمكعة إلنجاز كظيفة مطمكبة، 
 .النقاش كالحكار كصكال لفيـ المشكمة المطركحة

 مفردات المنهاج

 نقاط العالـ الخاصة بالكجو كالحفرة ,كالمصطمحات التشريحيةتشريح الرأس كالعنؽ   مفاىيـ أساسية  تعريؼ  
, األنفي )، عظاـ الكجو (الغربالي, الكتدم , الصدغي, القفكم, الجدارم, الجييي ) عظاـ القحؼ ، الفمكية
، الحفر القحفية،  العظـ (الفؾ السفمي, الفؾ العمكم , الكجني,الحنكي, الدمعي, القريف األنفي السفمي, الميكعة

الالمي كالفقرات الرقبية،  عضالت التعبير الكجيية،  العضالت الماضغة كالعضالت فكؽ كتحت الالمي ، 
،  العصب الكجيي،  التركية الدمكية لمرأس (الفكي السفمي, الفكي العمكم , العيني )العصب مثمث التكائـ

 .كالعنؽ،  الجياز الممفاكم لمرأس كالعنؽ،  التطبيؽ السريرم لدراسة تشريح الرأس كالعنؽ
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 طب الفم: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEOM307 رمز المقرر        عمم الوبائياتاسم المقرر 

 :- عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
  2انكميزم  المتطمب السابؽ

 الثانية                 :      السنة الدراسية 3: المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
عطاء الطالب power pointمحاضرات : النظرم  . project كا 
 :-  العممي 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد 
-Burt BA,  Eklund SA : Dentistry, Dental practice, and the Community. 6th ed,  
      Elsevier Saunders, St. Louis, 2005 . 

  :المرجع اإلضافي
-Amit Chattopadhyay : oral health epidemiology: principles and practice. Jones and  
     Bartlett publishers, Sudbury, MA, 2010 .  
- Chandra : Textbook of Community Dentistry with Multiple Choice Questions . 1st ed,  
      Jaypee, 2007. 

 .قراءة نقدية لمقاالت عممية:  ، كظائؼ عممية MCQsأسئمة : نظريا طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
، استراتيجيات البحث العممي كالدراسات الكبائية، . Evidence Based Dentistry  طب األسناف المسند بالدليؿ

 . ، مستكيات الدليؿ العمميCritical appraisal of systematic reviewsالمراجعة المنيجية لألدب الطبي 
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

قراءة نقدية لدراسات كبائية كصفية كتحميمية، تقييـ الدليؿ مف الدراسات الكبائية المختمفة، تقييـ التجربة السريرية 
التفكير النقدم .  المعشاة

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
-  

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. العمؿ كفريؽ، ميارات حاسبكية

مفردات المنهاج 

 ، البحث الكبائي Descriptive epidemiology استراتيجيات األبحاث الكبائية، البحث الكبائي الكصفي 
 ، أىمية كممارسة طب األسناف المسند بالدليؿ .Systematic reviews التحميمي، المراجعة المنيجية 

Rationale and practice of EBD. النخر السني، : ، قراءة األدب الطبي بطريقة نقدية، قياس كانتشار
 .... المرض حكؿ السني، التبقع الفمكرم، فقد األسناف، سرطاف الفـ، 
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  4th  levelالمستوى الرابع – السنــــــة الثانية 

 

  النسج حول السنيةعمم: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEPE401 رمز المقرر        مكافحة العدوى اسم المقرر

 :- عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 عمـ األحياء الدقيقة المتطمب السابؽ

 الثانية                :     السنة الدراسية 4:    المستكل المقترح لممقرر
  Power Pointمحاضرات باالستعانة بالعركض التقديمية : النظرم  طريقة التدريس

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
-Miller CH,  Palenik CJ : Infection control and management of hazardous materials  
      for the dental team. 4th ed, Mosby,St. Louis , 2010 . 

   :المرجع اإلضافي
- Ibrahim O: infection control in dentistry. 1st ed , Damascus university, Damascus, 

2010 . 
  2012الطبعة األكلى، دمشؽ، . تدابير مكافحة العدكل في طب األسناف: أسامة ابراىيـ -

.  كأسئمة بإجابات قصيرة MCQsأسئمة  طريقة االمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
التكصيات كالقكاعد الناظمة لمنع انتقاؿ األمراض في عيادة األسناف كسالمة المرضى كجميع أفراد الطاقـ معرفة 

الطبي السني، كسر حمقة العدكل، معرفة باألمراض التي يمكف أف تنتقؿ عف طريؽ عيادة األسناف، كسائؿ 
 .الحماية الشخصية، تعقيـ األدكات، تطيير السطكح، تدبير النفايات، طيارة مياه الكحدة السنية، تقنيات الطيارة

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
ميارة الشؾ بإمكانية العدكل كانتقاؿ األحياء الدقيقة في عيادة األسناف، االستفادة مف تدابير مكافحة العدكل لتيدئة 
المرضى كجذبيـ لمعيادة، التقييـ الذاتي لمسياسات كالتدابير المتبعة في العيادة في مجاؿ مكافحة العدكل كتحديد 

. نقاط القكة كالضعؼ، تحفيز المساعديف عمى التشدد بتطبيؽ تكصيات مكافحة العدكل
 Professional and Practicalالمهارات المهنية والعممية  

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابمة لالنتقال 
مكافحة العدكل ، اتخاذ المبادرة كتحمؿ المسؤكلية عف بالتكاصؿ مع المنظمات المحمية كالعالمية المعنية ميارة  

. التدابير المتخذة، تأميف سالمة جميع المرضى بغض النظر عف انتماءاتيـ ككضعيـ االقتصادم االجتماعي

مفردات المنهاج 

الغاية مف مكافحة العدكل كالقكاعد الناظمة، عمـ األحياء الدقيقة كمكافحة العدكل، تطكر األمراض اإلنتانية، 
،كسائؿ الحماية الشخصية،  كتعقيمياأمراض تيـ الطاقـ الطبي السني، القصة الطبية، التمنيع،  تجييز األدكات

تطيير السطكح كالتجييزات، طيارة مياه الكحدة السنية، طيارة مخبر األسناف، التصكير الشعاعي بطريقة طاىرة، 
 .تدبير النفايات، طرؽ الطيارة
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 طب الفم: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOM402 رمز المقرر        مقدمة في طب األسنان السريري اسم المقرر

 2: عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
 2 تشريح أسناف  المتطمب السابؽ

 الثانية                :    السنة الدراسية 4:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس

 power pointمحاضرات : النظرم 
 ضمف عيادة األسناف، كالتدريب عمى dental unitأكال تكجييات لمعممي ثـ التعرؼ عمى الكحدة السنية : العممي 

طريقة عمؿ الطبيب مع مساعدية ضمف العيادة، كأخذ القصة المرضية كفحص الفـ كاألسناف الطالب عمى 
 . بعضيـ البعض

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد 
-Scully :Oral and Maxillofacial Medicine. London, Elsevier Science Limited,2004. 

  :المرجع اإلضافي
-  Wary et al. Textbook of General and Oral Medicine.Edinburgh, Churchill  
        Livingstone,1999. 
- Awasthi : Dental Operating Room Assistant. 1st ed, Jaypee, 2011. 

  MCQsأسئمة : النظرم طريقة اإلمتحان 
 OSCE: العممي 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
كأخذ القصة - كمعرفة كضعية الطبيب كمساعديو، - معرفة آلية عمؿ كمكاصفات مختمؼ أجزاء الكحدة السنية

 . كمبادئ فحص الفـ ك كشؼ النخر السني كتآكؿ األسناف كالتياب المثة كالمرض حكؿ السني-  المرضية
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

 .  critical thinkingالتفكير النقدم . الربط بيف معطيات الفحص السريرم 
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

التدريب - التدريب عمى استعماؿ كالتحكـ بالكحدة السنية– التدريب عمى أخذ القصة المرضية، كالشككل الرئيسية 
-  فحص الفـ كتسجيؿ بيانات الفحص السريرم – عمى العمؿ بطريقة الجمكس كالتعاكف مع المساعدة السنية 

. كشؼ النخر كالمرض حكؿ السني كتآكؿ األسناف 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

   Communication skills ميارات التكاصؿ - ميارات ترتيب ساحة العمؿ 

مفردات المنهاج 

-  ك تاريخو الطبي ك السني, الشككل الرئيسة لدل المريض- كضعيية الطبيب كمساعديو – الكحدة السنية - 
كشؼ - الفحص داخؿ ك خارج الفمكم- مبادئ أكلية في التشخيص المخبرم ك الشعاعي في طب األسناف 

 .مبادئ عامة لكضع خطة المعالجة - أمراض النسج حكؿ السنية- السحؿ - النخر السني 
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 التعويضات الثابتة: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEFP403 رمز المقرر        ( 1 )تعويض األسنان الثابتة اسم المقرر

  4:عممي  2: نظرم    الساعات الفعمية
 1مداكاة أسناف ترميمية  المتطمب السابؽ

 الثانية                  :       السنة الدراسية 4:     المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
.  ، تحضير بعض المكاضيع مف قبؿ الطالب power pointشرائح    : النظرم 
فانتـك تطبيؽ عممي مف قبؿ المشرفيف أماـ الطالب مع متابعة التحضير لكؿ طالب اؿفي المخبر كعمى :  العممي 
 .عمميا

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

   :المرجع المعتمد
- Rosentiel et al :Contemporary fixed prosthodontics. 4th ed., Mosby ,St.Louis,2006,   

   :المرجع اإلضافي
-Shillingburg HT, et al: Fundamentals of fixed prosthodontics. 3rd ed, Quintessence 
publishing, Chicago, 1997.  

الطبعة األكلى، منشكرات جامعة - عمـ التعكيضات الثابتة–التيجاف كالجسكر : شعراني كعيسى كسمطاف كبيرلي-
   .2007  ، تشريف

. أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة قصيرة متنكعة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 تحضير أسناف عمى أسناف أكريمية صناعية: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .معرفة  مبادئ تحضير األسناف مف الناحية النظرية ك العممية

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
. فيـ مغزل التحضير لألسناف كالغاية المرجكة منو. التمييز بيف التحضيرات الصحيحة ك التحضيرات الخاطئة

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
. التدريب عمى التحضيرات الكاممة عمى األسناف الخمفية 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. الحذر في التعامؿ مع األدكات الدكارة

مفردات المنهاج 
تحضير األسناف االمامية - تحضير األسناف الخمفية لمتيجاف المصبكبة بالكامؿ ، -  مبادئ تحضير األسناف، 

 .الكسي كالصب- األمثؿ الجبسية - الطبعات - تيجاف جاكيت
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التعويضات الثابتة : قـسم طب األسنان  كميـة
 DEFP404 رمز المقرر       عمم اإلطباق  اسم المقرر

 :- عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 2تشريح أسناف  المتطمب السابؽ

 الثانية                 :     السنة الدراسية  4:    المستكل المقترح لممقرر

  power pointمحاضرات : النظرم  طريقة التدريس

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
Iven Klineberg : Occlusion and chinical practice an evidence-based approach,   
                             Wright, 2005 .  

   :المرجع اإلضافي
Jose  Dosantos : Occlusion: principles the treatment.  Quintessence, 2007 

أسئمة متعددة الخيارات  طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
تطكر المفصؿ الفكي الصدغي كاإلطباؽ،  اإلطباؽ الساكف كالمتحرؾ، التشخيص الشعاعي إلصابات 

المفصؿ الفكي الصدغي، العالقة بيف اإلطباؽ كاختصاصات طب األسناف األخرل ، إعادة بناء العالقة 
  , ، تصنيؼ المطابؽ(..... السحؿ االنتقائي، المعالجة التقكيمية، العالج بالتعكيض ،  )اإلطباقية 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
تمييز اإلطباؽ المرضي مف السميـ، معرفة حركات المفصؿ الفؾ الصدغي ك العضالت المتعمقة بو كعالقتيـ 

باألسناف 
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

-  
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

العكدة إلى المصادر  

مفردات المنهاج 
  عمـ اإلطباؽ السني، تشريح المفصؿ الفكي الصدغي، العضالت الماضغة، تصحيح كاعادة تأىيؿ 

تعديؿ األطباؽ كعالقتو بمختمؼ التخصصات , األطباؽ، التسجيالت االطباقية، القيادة السنية، المفاصؿ
 .األخرل كأمراض النسج حكؿ السنية، كالتقكيـ، كمداكاة األسناف الترميمية
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 النسج و التشريح المرضي: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEHS405 رمز المقرر        التشريح المرضي العام اسم المقرر

  2:عممي  2: نظرم    الساعات الفعمية
 عمـ النسج العاـ المتطمب السابؽ

 الثانية                  :     السنة الدراسية  4:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
محاضرات عركض تقديمية : النظرم 
في المخبر يستخدـ الطالب المجير الضكئي لمتعرؼ عمى بنى نسج  الجسـ المختمفة كعناصر كؿ : العممي 

 .نسيج، يرسـ الطالب ما يراه في المجير عمى دفتر خاص يساعده عمى إسقاط شكؿ النسيج كمككناتو كحفظو
الكتاب المرجعي 

 لممقرر 
 :المرجع المعتمد 

- James C. E. Underwood : General and Systematic Pathology. Churchill  
      Livingstone/ Elsevier, 2009. 

 : المرجع اإلضافي
- Harsh Mohan:  Essentials of Pathology for Dental Students. 4th ed, Jaypee,  2012.  

. أسئمة متعددة الخيارات ك أسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .تقييـ التعرؼ عمى المقاطع المجيرية كفيما كشرحيا: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة اآللية المرضية لمختمؼ اآلفات ، كتفسير األعراض السريرية بناءن عمى المعطيات النسيجية، التعرؼ إلى 

 . التغيرات المرضية عمى المستكل النسيجي،  التعرؼ إلى معايير تقييـ المرض مف خالؿ التغيرات النسيجية
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

القدرة عمى تمييز النسيج السميـ مف النسيج المرضي، القدرة عمى تشخيص الحالة المرضية مف خالؿ الربط بيف 
. القصة السريرية كالتظاىرات السريرية

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
– المائي في البشرة  )التنكس : التدريب العممي لدراسة مختمؼ المقاطع النسيجية المرضية تحت المجير الضكئي 

الييمكزيدريف في بثعة ذات خاليا - الييمكزيدريف في الطحاؿ- تفحـ رئة   -  (نظير الميفيني – الزاللي في الكمية 
االحتقاف الفاعؿ -الصمة الكرمية - احتشاء العضمة القمبية - النقرس - التمكت الخمكم في الخصية - عرطمة  

. األكراـ– السارككئيد– السؿ - االلتياب المزمف - االلتياب الحاد - االحتقاف المنفعؿ في الرئة - في الكمية 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

 .دقة المالحظة ، الترتيب كتنظيـ ساحة العمؿ -

مفردات المنهاج 

 التعرؼ إلى أسباب األمراض كتأثير العكامؿ البيئية كالمناعية كالكراثية- طرائؽ الدراسة في التشريح المرضي  - 
األذيات الخمكية، آفات المادة بيف خمكية، اآلفات : دراسة التغيرات المرضية عمى المستكل النسيجي في - 

االستقالبية، اآلفات الكعائية كاضطراب الدكراف، االلتياب كاإلنتاف، الترميـ كالتندب، آفات فرط النمك األكراـ  
 التعرؼ إلى معايير تقييـ المرض مف خالؿ التغيرات المرضية النسيجية- 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+C.+E.+Underwood%22
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 مداواة األسنان: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOP406 رمز المقرر        (1)مواد سنية  اسم المقرر

  2:عممي  2:  نظرم    الساعات الفعمية
  فيزياء طبية المتطمب السابؽ

 الثانية                   :     السنة الدراسية  4:    المستكل المقترح لممقرر 

 طريقة التدريس
 .محاضرات عركض تقديمية : النظرم 
 . أكال شرح عممي لطريقة استعماؿ كؿ مادة ك نماذج  لإليضاح ثـ تطبيؽ عممي في المخبر: العممي 

: المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
 -Kenneth J. Anusavice:Phillips' Science of Dental Materials.12th ed,Elsevier, 2012. 
 - Johen Powers , Johen WatahA :  Dental Materials properties and manipulation .  
      9th ed, Mosby, St. Louis, 2008 . 

   :المرجع اإلضافي   
- McCabe JF,  Walls AWG : Applied dental materials . 9th ed, Blackwell, 2008  

  . 2011جامعة دمشؽ، . المرجع في المكاد السنية : سياـ سايس ك صفكح البني - 
. أسئمة بإجابات قصيرة , أسئمة متعددة الخيارات : النظرم طريقة اإلمتحان 

 .التعرؼ كالتعامؿ مع المكاد السنية كتطبيقاتيا المختمفة: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة الخكاص الفيزيائية كالميكانيكية كالكيميائية كالحيكية . المكاد المستخدمة سابقا فى طب األسنافمعرفة 

معرفة استطبابات ك مضاد استطبابات المكاد السنية األساسية المستخدمة في التعكيضات السنية , لممكادالسنية 
الجبس، المطاط، األلجينات، الشمع، االكريؿ السني، المسحكؽ الكاسي، )كالتعامؿ معيا كتطبيقاتيا المختمفة 

     (. الخال ئط المعدنية السنية، الزرعات السنية، الخزؼ السني
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

. القدرة عمى التمييز بيف المكاد المختمفة مف خصائصيا الفيزيائية، معرفة انتقاء المادة المناسبة لكؿ استطباب
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

- اجراء طبعات لمفؾ السفمي كالعمكم- التدريب عمى استعماؿ مكاد الطبع السنية المائية كالمطاطية المختمفة
التعامؿ مع مادة الشمع السني النجاز االرتفاع - التعامؿ مع مادة الجبس النجاز االمثمة كالقكالب الجبسية

. التعامؿ مع مادة االكريؿ السني- الشمعي كالحشكة المصبكبة
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

 . بالعربية كاالنكميزية القدرة عؿ اكتساب المعمكمات مف المصادر عف المكاد السنية كاستعماليا كحفظيا الكتركنيا

مفردات المنهاج 
االكريؿ -الشمع السني-مكاد الطبع-الجبس بأنكاعو-  الخكاص القيزيائية كالميكانيكية  لممكاد السنية التعكيضية  

 .الخزؼ بأنكاعو-الزرعات السنية- الخالئط المعدنية-السني

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+J.+Anusavice%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسمكمية طب األسنان   كميـة
 DEOS407 رمز المقرر        عمم األدوية اسم المقرر

 :- عممي  2: نظرم    الساعات الفعمية
 2كيمياء حيكية  المتطمب السابؽ

 الثانية                  :     السنة الدراسية  4:    المستكل المقترح لممقرر
  عمى الحاسكب  power pointمحاضرات : النظرم  طريقة التدريس

  :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
-K. D. Tripathi : Essentials of Pharmacology for Dentistry.  Jaypee Brothers  
     Publishers, 2008 

   :المرجع اإلضافي

-Padamaja Udaykumar : Short textbook of pharmacology for dental and allied  
     health sciences. Jaypee Brothers Publishers, 2008. 
-Pamela C Champe et al : Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology . 4th ed,  
Lippincott Williams & Wilkins, 2008 .  

 أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة مبادئ عمـ األدكية، طرؽ تأثير األدكية كآثارىا الجانبية، التداخالت الدكائية، تصنيؼ األدكية المستعممة 

  (....تأثرىا، اآلثار الجانبية، )في طب األسناف ، كمعرفة األدكية المستعممة في طب األسناف 
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

القدرة عمى ضبط التداخالت الدكائية كالتأثيرات الضارة لألدكية، كميارة االستعماؿ العممي المقنف لألدكية، كالقدرة 
. عمى اختيار الدكاء المناسب لممريض

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
.  اتقاف االستعماؿ اآلمف كاألخالقي لألدكية

مفردات المنهاج 

–   منشأ األدكية ك تسميتيا، طرؽ ادخاؿ األدكية، الحركية الدكائية، التأثيرات الدكائية،  التداخالت الدكائية 
– ارضاع – حمؿ – شيخكخة : التأثيرات الجانبية، األدكية في الحاالت الخاصة – التداخالت الدكائية الغذائية 

– التتراسكمينات – البنسمينات كالسفالكسبكرينات : (الصادات الحيكية )الجرثكمية : أدكية األخماج الفمكية . أطفاؿ
: الفكسيدؾ اسيد، مضادات الفطكر ك الفيركسات، مضادات االلتياب – المتركنيدازكؿ – الماكركليدات 

المسكنات األفيكنية، الميدئات ك المخدرات – المسكنات كمضادات األلـ ك خافضات الحرارة غير الستركئيدية 
 .الغسكالت ك الغرغرات ك معاجيف األسناف كالمعادف . المكضعية ك العامة، المنكمات ك المنبيات ك حاالت القمؽ

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22K.+D.+Tripathi%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Padamaja+Udaykumar%22
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 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEOS408 رمز المقرر        اإلسعافات األولية اسم المقرر

  2:عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 جراحة عامة كصغرل مقرر سابؽ أك متزامف المتطمب السابؽ

 الثانية                 :      السنة الدراسية 4: المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
محاضرات بعركض تقديية، باالستعانة بصكر تكضيحية  : النظرم 
قثاطر )أفالـ فيديك ، تطبيؽ عممي أحيانا عمى الطالب، دكاـ في غرؼ اإلسعاؼ، شرح مكاد كأدكات مختمفة : العممي 
 (. Airway ،Laryngoscopeكعائية، 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد 
-Stanley F. Malamed:  Medical Emergencies in the Dental Office. 6th ed.           
                 Elsevier  Health Sciences. 2007 . 

   :المرجع اإلضافي
- Jeffrey D. Bennett, Morton B. Rosenberg: Medical emergencies in dentistry.  
       W.B. Saunders, 2008. 
أسامة ابراىيـ، سياـ سايس، المرجع في تدبير األمراض العامة في طب األسناف، منشكرات جامعة دمشؽ، طبعة ثانية 

2010.  
أسئمة متعددة الخيارات : النظرم طريقة اإلمتحان 

 OSCE : العممي

المخرجات 
 التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
التأؽ ، /االرتكاسات التحسسية- الدكار، / أنكاع الصداع،  الدكخة.  االغماء/معرفة بالصدمة كتدبيرىا، حاالت الغشي

 . مختمؼ أنكاع الحركؽ، أىـ أسباب آالـ البطف الحادة
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

. تحميؿ معطيات القصة الطبية كالعالمات السريرية كالفحص الفيزيائي لتحديد سبب كطبيعة الحالة اإلسعافية
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

. تدابير دعـ الحياة، التصرؼ في الحاالت اإلسعافية المختمفة التي تكاجو طبيب األسناف، التحكيؿ الختصاصي
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. اليدكء، ضبط النفس، الجرأة ، سرعة البديية،العمؿ تحت الظركؼ الصعبة، العمؿ مع مجمكعة، تدبير الكقت

مفردات المنهاج 

، تكقؼ (التحسسية)اإلغماء، الصداع، االرتكاسات األليرجيائية / الصدمة، حالة االنتاف كالصدمة االنتانية، الغشي
الحاد، الحركؽ، اإلجراءات السنية كالتياب  (الجراحي)البطف /اإلنعاش القمبي الرئكم، األلـ البطني الحاد/القمب الفجائي

الشغاؼ االنتاني، الحاالت القمبية كاإلجراءات السنية التي يكصى بإعطاء الصادات الكقائية فييا، العناية السنية 
 .لممرضى ذكم الحاالت المتنكعة طبيان 

http://books.google.com/url?client=ca-print-elsevier_health_sciences_us&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-elsevier_health_sciences_us+BTB-ISBN:9780323075947&q=http://elsevierhealth.com/product.jsp%3Fisbn%3D9780323075947&usg=AFQjCNHGSpgT1_7Voo3d5v6nfrRioZA6KQ&source=gbs_buy_r
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jeffrey+D.+Bennett%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Morton+B.+Rosenberg%22
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 5th  Level المستوى الخامس – السنــــــة الثالثة 

 

 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEOS501 رمز المقرر        أمراض داخمية اسم المقرر

 : -عممي  2: نظرم    الساعات الفعمية
 جراحة عامة كصغرل المتطمب السابؽ

 الثالثة                 :      السنة الدراسية 5:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 powerpoint محاضرات :  النظرم 
 : - العممي 

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
- Robert William Magill Strain:  Introduction to medicine for dental students.  
   Wright, 2007 . 

   :المرجع اإلضافي
-  Alagappan : Medicine for Dental Students. 2nd ed, Jaypee, 2009. 

أسامة ابراىيـ، سياـ سايس، المرجع في تدبير األمراض العامة في طب األسناف، منشكرات جامعة - 
  .2010دمشؽ، طبعة ثانية 

 امتحاف نظرم بأسئمة متعددة الخيارات طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
، قراءة التحاليؿ (....صادات حيكية،  )مبادئ فحص المريض، أخذ القصة الطبية، مبادئ المعالجة الدكائية 

احتشاء عضمة قمبية، احتشاء )المخبرية، معرفة األمراض التي ليا تأثير عمى خطة معالجة مريض األسناف 
 . (.............الكبد، الفشؿ الكمكم، التحسس، نقص المناعة، 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
تحميؿ معطيات القصة الطبية كالعالمات السريرية كالفحص الفيزيائي لتحديد سبب كطبيعة الحالة المرضية، 

 .ربط الحالة الجيازية بخطة معالجة األسناف
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

 -
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
 . العمؿ مع مجمكعة، تدبير الكقت

مفردات المنهاج 

  األمراض القمبية الكعائية، ارتفاع ضغط الدـ، التياب شغاؼ القمب االنتاني، أمراض الجياز التنفسي ، 
أمراض الجياز العصبي، أمراض الغدد الصـ كال سيما مرض السكرم، األمراض األنتانية كالصدمة، 

األمراض الدمكية كاضطرابات تخثر الدـ، األمراض الجيازية ذات التظاىرات الفمكية، المرض الكمكم، 
 .المرض الكبدم

http://www.google.com/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+William+Magill+Strain%22
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طب الفم : قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOM502 رمز المقرر        الصحة السنية العامة وطب األسنان الوقائي اسم المقرر

 : -عممي  2: نظرم    الساعات الفعمية
 المتطمب السابؽ

مقدمة في طب األسناف السريرم، 
 الكبائيات

 الثالثة                  :        السنة الدراسية 5:المستكل المقترح لممقرر
   power pointمحاضرات : النظرم  طريقة التدريس

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

:  المرجع المعتمد 
-Marya C M : a textbook of public health dentistry. Jaypee Brothers medical 
publishers, New Delhi, India, 2011 . 

: المرجع اإلضافي
-  Pine and Harris:  Community Oral Health, 2nd edn. Berlin, Quintessence, 2006 . 
- Murray et al :  Prevention of Oral Disease, 4th edn. Oxford.2003 

  MCQsأسئمة : نظرم   طريقة اإلمتحان 

المخرجات التعميمية 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة مبادئ الكقاية مف األمراض الفمكية بما فييا الكقاية مف نخر األسناف كالمرض حكؿ السني كتآكؿ األسناف 

محددات الصحة، مبادئ التثقيؼ . اتجاىات الصحة الفمكية في سكريا  . كرضكض األسناف كاألكراـ الخبيثة
.  الصحي، أىمية التدابير الكقائية ذات الطابع االجتماعي، تنظيـ الرعاية الصحية

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
. التفكير النقدم- تطبيؽ مبادئ الطب المسند بالدليؿ عمى الكقاية كالمعالجة

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
-  

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
 العمؿ ضمف فريؽ، ميارات التكاصؿ، 

مفردات المنهاج 

التثقيؼ .  تشخيص كتخطيط التدابير الكقائية لممرضى الذيف لدييـ نخر سني أكمرض حكؿ سني أك سحؿ األسناف
. الصحي كتكعية المريض عمى العناية الفمكية، التحميؿ الغذائي، كالمعالجة الكقائية بالفمكر كسد الكىاد كالشقكؽ

التعرؼ .  انتشار األمراض كالحاالت السنية كالفمكية، كمدل أىمية كفعالية التدابير الكقائية عمى مستكل المجتمع
عمى العكامؿ االجتماعية كالثقافية كالبيئية التي تمعب دكرا في حالة الصحة كالمرض، كالمنظمات الصحية في 

 .سكريا، مشكمة التدخيف كبرامج التكقؼ عف التدخيف، مشكمة الزئبؽ في طب األسناف



 

54 

 

 
 

 التعويضات الثابتة: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEFP503 رمز المقرر        ( 2 )تعويض األسنان الثابتة اسم المقرر

  4:عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
 1تعكيض األسناف الثابتة  المتطمب السابؽ

 الثالثة                  :      السنة الدراسية 5:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 ، تحضير بعض المكاضيع مف قبؿ الطالب power pointشرائح    : النظرم 
تطبيؽ عممي مف قبؿ المشرفيف أماـ الطالب، مع متابعة التحضير لكؿ طالب عمميا، .  تدريب مخبرم: العممي 

 .  تقديـ نماذج محضرة بشكؿ جيد مف قبؿ الطالب
 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

   :المرجع المعتمد
- Rosentiel et al :Contemporary fixed prosthodontics. 4th ed., Mosby ,St.Louis,2006,   

   :المرجع اإلضافي
-Shillingburg HT, et al: Fundamentals of fixed prosthodontics. 3rd ed, Quintessence  
       publishing, Chicago, 1997.  

الطبعة األكلى، منشكرات جامعة - عمـ التعكيضات الثابتة–التيجاف كالجسكر : شعراني كعيسى كسمطاف كبيرلي-
  .2007  ، تشريف

. أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة قصيرة متنكعة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .تعّمـ التحضير عمى أسناف أكريمية صناعية: العممي

المخرجات التعميمية 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .معرفة تقنية ك طرؽ التحضيرات الكاممة ك الجزئية ك طريقة تصنيع التعكيض الثابت

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
.  القدرة عمى تمييز الصح ك الخطأ في التحضيرات السنية الكاممة ك الجزئية

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
التدريب العممي المخبرم عمى تحضير األسناف األمامية ك الخمفية الكاممة ك التحضيرات الجزئية عمى أسناف 

.  كتطبيؽ مبادئ التحضير لمحاالت الخاصة. اصطناعية
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. دقة المالحظة ، احتراـ النسج السنية، العكدة إلى المصادر

مفردات المنهاج 
ترميـ األسناف كاسعة التيدـ - (ثالثة أرباع التاج ، حشكات مصبكبة  ) التحضيرات الجزئية- أنكاع التعكيضات  -
 (مكاد ك تقنيات الطبعات)الطبعات - تبعيد المثة - 
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  النسج حول السنيةعمم: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEPE504 رمز المقرر        ( 1 )سنيةالنسج حول ال عمم اسم المقرر

  2:عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
 مكافحة العدكل المتطمب السابؽ

 الثالثة                 :       السنة الدراسية  5: المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
. كأسئمة كنقاشات ضمف المحاضرات ‘  power pointمحاضرات باستخداـ العركض التقديمية : النظرم 
األدكات، السبر حكؿ السني، : أكال تدريب مخبرم حكؿ سني عمى األمثمة الجبسية كالمثة االصطناعية: العممي 

 . كثانيا مع نياية الفصؿ يتـ تطبيؽ المعمكمات سريريا كؿ طالب عمى زميمو. التقميح، تسكية الجذكر
الكتاب المرجعي 

 لممقرر 
 :المرجع المعتمد 

-Reddy SH. Essentials of clinical periodontology and periodontics. 2nd ed, Jaypee, New  
      Delhi, 2008 . 

 . 2011طبعة أكلى، جامعة دمشؽ، دمشؽ، . مخبرم (1)عمـ النسج حكؿ السنية : كالمجمكعةأسامة ابراىيـ، - 
   :المرجع اإلضافي

-Newman MG , Takei HH, Klockkevold PR , Carranza FA : Carranza`s clinical  
      periodonto;ogy. 10th ed, Saunders, St. Louis , 2006 .  

.  مع أسئمة بإجابات قصيرةMCQsأسئمة : االمتحان النظري طريقة االمتحان 
 .كالكمبيكترباالستعانة باألدكات حكؿ السنية مقابمة كتقييـ العمؿ عمى المثاؿ بمثة اصطناعية ك: االمتحان العممي

المخرجات التعميمية 

  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
تشريح الجياز الداعـ لمسف، كالتشخيص حكؿ السني، كالتصنيؼ، كالعكامؿ الرئيسية المسببة لممرض حكؿ معرفة ب

 .السني، كعكامؿ الخطكرة
 :  Intellectual skills  المهارات الذهنية

 تنظيـ معمكمات الفحص حكؿ السني لتسييؿ الكصكؿ إلى التشخيص المناسب، تمييز المثة في حالتي الصحة 
. كالمرض 

:   Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
التدريب عمى مبادئ الفحص كالتكثيؽ حكؿ السني،  كالتدريب عمى استخداـ مختمؼ أنكاع األدكات حكؿ السنية، - 

 السبر حكؿ السني، تشخيص المرض حكؿ السني، تكعية المريض عمى العناية الفمكية، التقميح كتسكية الجذكر
.   مخبريا عمى المثاؿ مع قمح اصطناعي

  :General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. ، االنضباط كااللتزاـ بالمكاعيد(مراجعة لألدب الطبي)العكدة إلى المصادر إلنجاز حمقة بحث 

مفردات المنهاج 
 دراسة تشريح النسج حكؿ السنية،  المكيحة السنية كالقمح السني، الكبائيات، التصنيؼ، التشخيص حكؿ السني،  

 .خطة المعالجة، اآللية اإلمراضية اللتياب المثة كالتياب النسج حكؿ السنية، التقميح ، كتسكية الجذكر
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 النسج و التشريح المرضي: قـسم طب األسنان  كميـة

 DEHS505 رمز المقرر        عمم النسج الخاص بالفم و األسنان اسم المقرر

  2:عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 عمـ النسج العاـ المتطمب السابؽ

 الثالثة                 :      السنة الدراسية 5:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس

  power pointمحاضرات : النظرم 
يستخدـ الطالب المجير الضكئي لمتعرؼ عمى بنى النسج الفمكية كالعناصر المكجكدة في كؿ نسيج :  العممي 
يرسـ الطالب ما يراه في المجير عمى دفتر خاص يساعده عمى إسقاط شكؿ النسيج كمككناتو مما  فمكم،

 يساعده في استذكار مختمؼ النسج المطمكبة 
 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 

- J. K. Avery, and D. J. Chiego J : Essentials of oral histology and embryology: A  
       clinical approach. 3th edition.  

  :المرجع اإلضافي
- Chandra : Textbook of Dental and Oral Histology with Embryology and MCQs.   
       2nd ed, Jaypee,  2010.  

.  أسئمة متعددة الخيارات ك أسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 . تقييـ دراسة المقاطع المجيرية كالتعرؼ عمييا كالتمييز بينيا:  العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة ببنية نسج الفـ ، نسج األسناف ، النسج المحيطة باألسناف، بنية الغدد المعابية، بنية المفصؿ الفكي 

 .الصدغي، التطبيؽ السريرم لمبنية النسيجية الفمكية
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

االستفادة مف المعارؼ العممية ليذا - القدرة عمى ربط بنية النسج الفمكية بالكظيفة المطمكبة مف ىذه النسج
. االختصاص في فيـ كتحميؿ التغيرات المرضية التي تطرأ عمى النسج الفمكية

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
-  التمييز بيف مختمؼ النسج الفمكية مجيريان - التدريب عمى قراءة المقاطع النسيجية الطبيعية لمنسج الفمكية

. التعامؿ مع النسج الفمكية عمى اختالؼ بناىا ككظائفيا
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

 . استخداـ المعطيات العممية لتفسير ظكاىر طبيعية- المناقشة كالتحميؿ - دقة المالحظة 

مفردات المنهاج 
-البشرة الفمكية-النسج الداعمة-النسج السنية الرخكة-النسج السنية القاسية-الجنيف الخاص بالفـ كاألسناف -

 .المفصؿ الفكي الصدغي-الغدد المعابية
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 مداواة األسنان: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOP506 رمز المقرر        (2 )مواد سنية  اسم المقرر

  2:عممي  1:   نظرم    الساعات الفعمية
 1مكاد سنية  المتطمب السابؽ
 الثالثة                   :      السنة الدراسية 5:    المستكل المقترح

 طريقة التدريس
  power pointمحاضرات : النظرم 
 شرح عممي تفصيمي لطريقة استعماؿ كؿ مادة ك نماذج  لإليضاح: العممي 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

: المرجع المعتمد
 -Kenneth J. Anusavice:Phillips' Science of Dental Materials.12th ed,Elsevier, 2012. 
 - Johen Powers , Johen WatahA :  Dental Materials properties and manipulation .  
      9th ed, Mosby, St. Louis, 2008 . 

   :المرجع اإلضافي   
- McCabe JF,  Walls AWG : Applied dental materials . 9th ed, Blackwell, 2008  

  .2011جامعة دمشؽ، . المرجع في المكاد السنية : سياـ سايس ك صفكح البني - 
. أسئمة بإجابات قصيرة , أسئمة متعددة الخيارات : النظرم طريقة اإلمتحان 

 .التعرؼ كالتعامؿ مع المكاد السنية كتطبيقاتيا المختمفة: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
, المادة السادة الالصقة  :   تركيبيا كاستعماليا كاستطباباتيا كمضادات استطباباتيا المواد السنية الترميميةمعرفة 

 . المادة المخرشة ، االسسمنتات ، األممغـ  ، المكاد الترميمية التجميمية، الكمبكزيت المقكل باأللياؼ,المادة الرابطة  
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

. القدرة عمى التمييز بيف المكاد المختمفة مف خصائصيا الفيزيائية، معرفة انتقاء المادة المناسبة لكؿ استطباب
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

المكاد التجميمية السنية، الكمبكزيت المقكل باأللياؼ، , اآلسمنتات  , التدريب عمى تطبيؽ مادة األممغـ  السني 
. المكاد الكقائية  كانيائيا كتمميعيا 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

القدرة عؿ اكتساب المعمكمات عف المكاد السنية كاستعماليا كحفظيا الكتركنيا  بالمغة العربية كاالجنبية كذلؾ عف 
. طريؽ المجالت العممية  المحكمة كالمؤتمرات  العممية، كالعمؿ كفريؽ  متكامؿ النجاز بحث مشترؾ

المكاد التجميمية السنية،  , اآلسمنتات ,  األممغـ السني : لممواد السنية الترميمية الخكاص القيزيائية كالميكانيكية  مفردات المنهاج 
 .االنياء كالتمميع, الكمبكزيت المقكل باأللياؼ ، المكاد الكقائية 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+J.+Anusavice%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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 طب أسنان األطفال: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEPD507 رمز المقرر        (1)عمم األشعة والتصوير في طب األسنان  اسم المقرر

  2:عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 2تشريح  المتطمب السابؽ

 الثالثة                  :      السنة الدراسية 5: المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
شعاعية  -مناقشة كعرض حاالت سريرية  - PowerPointمحاضرات : -النظرم 
.    تكجييات لمعممي يمييا تدريب الطالب عمى أخذ الصكر الشعاعية الذركية كالمجنحة-أكال: العممي 

 .... قراءة الصكر الشعاعية كتشخيص شعاعي لمنخكر السنية كاألمراض حكؿ المثكية كالرضكض-         ثانيا
 : المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 

1-WHITE S C, PHAROAH M J.  Oral radiology : principles and interpretation .Sixth  
          Edition,  Mosby Elsevier ,2009. 

  :المرجع اإلضافي
2- Whaites E, Cawson R. Essentials of Dental Radiography and Radiology.Fourth  
         edition, Churchill livingstone Elseviere,2007. 

. ك أسئمة بإجابات قصيرة, MCQs: النظرم طريقة اإلمتحان 
 مقابمة  (2كتابي تشخيص حاالت شعاعية  ( 1:جزئيف : العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
طرؽ -مبادئ التصكير الشعاعي كالتحكـ بجكدة التصكير الشعاعي ك-معرفة مبادئ االشعة كالكقاية مف أخطارىا 
 . التصكير بطريقة طاىرة - طرؽ التفسير الشعاعي في طب االسناف- التصكير الشعاعي الداخؿ كالخارج فمكية 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
- القدرة عمى تحديد نكع التقنية الشعاعية المناسبة لمعمر كلمحالة المرضية لمحد مف تشعيع الطبيب كالمريض 

. القدرة عمى التمييز بيف المظاىر الشعاعية الطبيعية كالمرضية
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

التدرب عمى تمييز النقاط التشريحية الشعاعية - التدريب عمى مختمؼ طرؽ التصكير الشعاعي داخؿ الفمكم
قراءة الصكر الشعاعية البانكرامية  – قراءة الصكر الشعاعية الفمكية – الطبيعية لالسناف كالفكيف 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
القدرة عمى اتخاذ قرارات  – القدرة عمى البحث في المصادر كالمجالت عف حاالت سريرية كتشخيصيا الشعاعي 

. التشخيص الشعاعي بما يتناسب مع  المبادئ األخالقية كالعممية السميمة

مفردات المنهاج 

- جكدة التصكير الشعاعي - تحميض االفالـ الشعاعية - االفالـ الشعاعية - ىندسة االسقاط الشعاعي 
- التصكير الذركم - التشريح الشعاعي الطبيعي- الفحص الشعاعي داخؿ الفمكم - التصكير بطريقة طاىرة 

التصكير -  الفحص الشعاعي خارج الفمكم  – التصكير اإلطباقي - التصكير باإلزاحة -  التصكير المجنح 
 .البانكرامي 
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 مداواة األسنان : قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOP508 رمز المقرر        األخالقيات و القوانين اسم المقرر

 :  - عممي   1:   نظرم    الساعات الفعمية
  ساعة معتمدة60 المتطمب السابؽ

 الثالثة                :    السنة الدراسية 5:  المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
.  ، كفتح نقاش حكؿ مشكمة ليا جانب أخالقي في الممارسة الطبية power pointمحاضرات بطريقة : النظرم 
 :- العممي 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

   :المرجع المعتمد 
-James T Rule: Ethical questions in dentistry. 2nd ed, Chicago, Quintessence, 2004. 

   :المرجع اإلضافي
-David J. Sokol ,  David T Ozar : Dental Ethics at Chairside , Georgetown  University  
        Press,  2002 

 .أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معاجة المرضى بمستكل – . تارسخ الطب في العيد األسالمي كأشير األطباء- تاريخ ممارسة طب األسناف

-  أخالقيات البحث العممي – المكافقة المستنيرة – حقكؽ المرضى – أخالقي عالي 
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

. اتخاذ القرارات ككضع خطة المعالجة كفؽ المبادئ األخالقية،  التفكير العممي النقدم
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

-  
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. التكاصؿ مع المرضى، احتراـ حقكؽ المرضى، احتراـ خصكصيات المريض كسرية المعمكمات

مفردات المنهاج 

 القكاعد العامة ألخالقيات مينة طب األسناف، أىـ القضايا األخالقية، قكاعد أخالقيات طب األسناف في األتحاد 
األكركبي، قكاعد أخالقيات الطب كطب األسناف عند العرب، أنكاع الممارسات الالأخالقية، حقكؽ المرضى، 
استقاللية المريض كالمكافقة المستنيرة، أخالقيات البحث العممي، قكانيف طب األسناف المعمكؿ بيا حاليا في 

. الجميكرية العربية السكرية

http://discovery.lib.harvard.edu/?itemid=%7clibrary%2fm%2faleph%7c009454537
http://www.google.com/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+J.+Sokol%22
http://www.google.com/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+T+Ozar,+Ph.D.%22
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 6th  Level  المستوى السادس– السنــــــة الثالثة 

 
 

 مداواة األسنان:قسم  طب األسنان  كميـة
 DEOP601 رمز المقرر         ( 2 )مداواة أسنان ترميمية اسم المقرر

  4:عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 1مداكاة أسناف ترميمية  المتطمب السابؽ

 الثالثة                  :      السنة الدراسية 6:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 مع صكر تكضيحية كأفالـ فيديك تعميمية Power pointمحاضرات : النظرم 
 تكجييات عممية حكؿ تحضير األسناف مع تطبيؽ عممي عمى األسناف األكريمية المثبتة عمى الياـ : العممي 

 :المرجع المعتمد الكتاب المرجعي لممقرر 
-Theodore Roberson, Harald O. Heymann, :  Sturdevant's Art and Science of 

Operative Dentistry: Arabic Bilingual Edition , 5th edition,  Elsevier Health 
Sciences UK,  2011. 

   :المرجع اإلضافي
- James B. Summitt, J. William Robbins, Richard S. Schwartz : Fundamentals of  
    operative dentistry: a contemporary approach.  3rd ed,  Quintessence, 2006. 
-Garg : Textbook of Operative Dentistry. Jaypee, 2nd ed, 2013.  

.  أسئمة متعددة الخيارات مع أسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .تقييـ تحضير حفرة سنية مف األصناؼ المتعددة مع ترميميا: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .الترميمات المعدنية المصبكبة-  بالككمبكزيت5 إلى 1معرفة تحضير كترميـ األصناؼ مف 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
ربط شكؿ التحضير كامكانية تعديؿ الخطة العالجية بدرجة امتداد النخر كأمكانية تحسيف الخيارات العالجية 

تجميميان 
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

تدريب مخبرم عمى األسناف األكريمية أك المقمكعة ألشكاؿ التحضير المختمفة كفؽ درجات امتداد النخر 
. لالصناؼ األكؿ كالثاني كالثالث كالرابع كالخامس باالضافة لمتحضيرات المعقدة كترميميا بالككمبكزيت

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. تطكير قدرة الطالب عمى ربط تخصص مداكاة األسناف الترميمية باالختصاصات األخرل 

مفردات المنهاج 
األصناؼ األكؿ كالثاني ككمبكزيت -  الترميمات المعدنية المصبكبة - تحضير الحفر المعقدة كترميميا باألممغـ 

 -  الصنؼ الخامس ككمبكزيت - الصنؼ الرابع ككمبكزيت  - الصنؼ الثالث ككمبكزيت - 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Theodore+Roberson%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harald+O.+Heymann%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edward+J.+Swift,+Jr.%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+B.+Summitt%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+William+Robbins%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+S.+Schwartz%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


 

61 

 

 
 
 

 التعويضات المتحركة :قـسمطب األسنان   كميـة
 DERP602 رمز المقرر        ( 2 )تعويض األسنان المتحركة اسم المقرر

  4:عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 1تعكيض أسناف متحركة  المتطمب السابؽ

 الثالثة                  :      السنة الدراسية 6:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 power pointمحاضرات : النظرم
 .تدريب مخبرم عمى صنع الجياز المتحرؾ الكامؿ: العممي

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
- Hayakawa, Iwao : Principles and Practices of Complete Dentures: Creating the  
       Mental Image of a Denture , Quintessence , 1999.   

   :المرجع اإلضافي
-Arthur O. Rahn, John R. Ivanhoe, Kevin D. Plummer : Textbook of Complete  
         Dentures. PMPH-USA, 2009. 
-The glossary of prosthodontic terms. Journal of Prosthetic Dentistry, Volume 94,   
      Issue 1, Pages 10-92, July 2005.  

. أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .(........ صفيحة قاعدية– تنضيد )تقييـ إحدل المراحؿ المخبرية لصنع الجياز الكامؿ : العممي

المخرجات التعميمية 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .معرفة المراحؿ المخبرية لصنع الجياز الكامؿ - مفاىيـ كتعاريؼ في التعكيضات المتحركة  -

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
 . تحميؿ كمناقشة حاالت تنضيد الجياز الكامؿ ك الطرؽ المخبرية

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
 . كأساليب التعامؿ مع المكاد المصنعة لمجياز الكامؿالمخبرية لمجهاز الكاملالتدريب عمى مختمؼ المراحؿ 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
 البحث في المصادر- إنجاز العمؿ ضمف ميؿ محددة- دقة المالحظة 

 مفردات المنهاج

تشريح الفؾ السفمي كالعمكم األدرد كعالقتو باألجيزة  - تعاريؼ في التعكيضات المتحركة مفاىيـ ك
المطابؽ – اإلرتفاعات الشمعية - الصفيحة القاعدية  - تعميب الطبعات- الطابع اإلفرادم- المتحركة

  - حركات الفؾ السفمي- اإلطباؽ عند مرضى األجيزة الكاممة -  كالنقؿ إلى المطبؽ كالقكس الكجيي
  .طبخ الجياز كتسميمو لممريض-  اختيار كتنضيد األسناف 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Arthur+O.+Rahn%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+R.+Ivanhoe%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kevin+D.+Plummer%22
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  النسج حول السنيةعمم: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEPE603 رمز المقرر        تدبير األمراض العامة اسم المقرر

 : -عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
أمراض داخمية مقرر سابؽ أك متزامف  المتطمب السابؽ

 الثالثة                 :      السنة الدراسية   6:  المستكل المقترح لممقرر
   power pointمحاضرات باالستعانة بالعركض التقديمية : النظرم  طريقة التدريس

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
الطبعة الثانية، جامعة . المرجع في تدبير المشاكؿ الطبية في عيادة األسناف: أسامة ابراىيـ ك سياـ سايس

  .2010دمشؽ، 
  :المرجع اإلضافي

- Scully C, Cawson R A : Medical problems in dentistry.5th ed , Wright, 2002.  
.    كأسئمة بإجابات قصيرة MCQsأسئمة  طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 قراءة معرفة بتدبير األمراض العامة في عيادة األسناف، معرفة بمبادئ تدبير حاالت الطكارئ في عيادة األسناف، 

 . التحاليؿ المخبرية كربطيا بالحالة الصحية العامة
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

تقدير الحاجة الستشارة طبية كالتحكيؿ إلى اختصاصي، القدرة عمى تعديؿ خطة المعالجة عمى ضكء صحة 
. المريض العامة

 Professional and Practicalالمهارات المهنية والعممية  
 -

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
ىدكء األعصاب كعدـ االرتباؾ في مكاجية حاالت طارئة، فف مالطفة المريض كتقميؿ مخاكفو، فف التكاصؿ مع 

. مساعدة طبيب األسناف كالمرضى كأىالي المرضى، إدارة الكقت كسرعة التصرؼ ، أخالقيات المينة

مفردات المنهاج 

:   التدابير السنية الكاجب مراعاتيا عند أشخاص بأمراض جيازية عامة 
ارتفاع التكتر الشرياني، أمراض القمب كاألكعية، التياب شغاؼ القمب االنتاني، اضطرابات النزؼ، فقر الدـ، 

االضطرابات الصماكية، المرض الرئكم، االضطرابات المعدية المعكية، أمراض الكبد، المرض الكمكم، أمراض 
العظاـ كالمفاصؿ، االضطرابات العصبية كالنفسية، حاالت نقص المناعة، الحساسية، ،األكراـ الخبيثة، المعالجة 

 . الكيميائية كالشعاعية، العجز كالعناية بالمسنيف، مشاكؿ مترافقة مع استعماؿ األدكية، حاالت الطكارئ 
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 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسم طب األسنان كميـة
 DEOS604 رمز المقرر         القمقالسيطرة عمى األلم ومبادئ  اسم المقرر

  2:عممي   1:نظرم   الساعات الفعمية
 ، عمـ األدكية2تشريح المتطمب السابؽ

 الثالثة:   السنة الدراسية 6:  المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 power pointشرائح :  النظرم 
 عرض افالـ كتطبيؽ عمى الفانتـك. تدريب مخبرم: العممي 

: المرجع المعتمد الكتاب المرجعي لممقرر 
- Stanley malamed : Hand book of local anesthesia, Elsevier mosby , 2004 .   

:  المرجع اإلضافي
- Paul D. Robinson, Fraser McDonald, T. R. Pitt Ford : Local Anaesthesia in  
          Dentistry.  Wright, 2000 . 
- Chitre : Manual of Local Anesthesia in Dentistry.2nd ed, Jaypee, 2010 .  

 . 2012منشكرات جامعة دمشؽ، .  (1 ) األسناف طب في التخدير:  دركيش كىبة ك خمدكف عيسى-
أسئمة متعددة الخيارات : النظرم طريقة االمتحان

، مقابمة شفيية  :العممي .  اختبار لحالة تخدير عمى الفانتـك

المخرجات التعميمية 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
طرؽ التخدير المكضعي كالسيطرة عمى – معرفة السمات التشريحية لمحفرة الفمكية المتعمقة بالتخدير كالقمع 

. التخدير المكضعي باالرتشاح– دكات مككنات ك ممحقات التخدير المكضعي بالحقفأ-  االلـ
  Intellectual skills  المهارات الذهنية

. دكات المستخدمة في عممية التخدير كاختيار األداة المناسبة لحالة المريضاألتمييز 
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

. (باالرتشاح)التدريب عمى مختمؼ أنكاع التخدير المكضعي بالحقف 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. دقة المالحظة كالعمؿ 

 مفردات المنهاج
األدكات ، ، المقبضات الكعائية , المستخدمة في طب االسناف المكضعيةالمكاد المخدرة، الفيزيكلكجيا العصبية

تقنيات في الفؾ العمكم،   المكضعي  تقنيات التخدير،االعتبارات التشريحية  تقييـ المريض،،الالزمة لمتخدير
 .التخدير المكضعي في الفؾ السفمي

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+D.+Robinson%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fraser+McDonald%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22T.+R.+Pitt+Ford%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 النسج و التشريح المرضي: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEHS605 رمز المقرر        التشريح المرضي الخاص بالفم و األسنان  اسم المقرر

 4: عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 كعمـ نسج خاص تشريح مرضي عاـ، المتطمب السابؽ

 الثالثة                 :     السنة الدراسية 6: المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
  power pointمحاضرات : النظرم 
باالستعانة بالمجير الضكئي يتـ التعرؼ عمى بنى النسج الفمكية المريضة كالعناصر المكجك دة بداخمو : العممي 

 .  ثـ حفظويرسـ الطالب ما يراه في المجير عمى دفتر خاص يساعده عمى إسقاط شكؿ النسيج كمككناتو-  
الكتاب المرجعي 

 لممقرر 
 :المرجع المعتمد 

- Edward W Odell ,  Roderick A. Cawson : Cawson's Essentials of Oral  
        Pathology and Oral Medicine. 8th ed, Elsevier ,bilingual Arabic edition, 2008 .  

  :المرجع اإلضافي
-Kamboj : Review in Oral Pathology with MCQs. 1st ed, Jaypee,  2012. 
- Brad W. Neville,  Douglas D. Damm,  Dean K. White,  Dean H. White :  Color  
         Atlas of Clinical Oral Pathology. 2nd ed,  Williams & Wilkins, 2003 .           

.  أسئمة متعددة الخيارات ك أسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .التعرؼ عمى المقاطع المجيرية، كمناقشة محتكل ماشاىده الطالب: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة التشريح المرضي الفمكم، كاالستعانة بمعرفة الحالة النسيجية في التشخيص، كتكضيح االرتباط بيف التغيرات 

 البنيكية كالكظيفية لمنسج الفمكية كبيف الحالة السريرية ككيفية معالجتيا
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

- القدرة عمى ربط التغيرات السريرية بالتغيرات النسيجية- القدرة عمى كضع تكصيؼ نسيجي لمحاالت المرضية
  .التفكير النقدم - القدرة عمى االستفادة مف التغيرات المرضية النسيجية لتشخيص الحالة المرضية 

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
التعرؼ عمى المرض، تمييز المتغيرات المرضية، )التدريب عمى دراسة المقاطع النسيجية المرضية تحت المجير 

 تمييز الحالة المرضية عف الحالة الطبيعية، - (..
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

.  العكدة إلى المصادر– ترتيب كتنظيـ ساحة العمؿ -  دقة المالحظة 

مفردات المنهاج 
التعرؼ إلى أسباب األمراض كتأثير العكامؿ التي تؤثر في بنية األسناف - طرائؽ الدراسة في التشريح المرضي - 

األكراـ سنية المنشأ - االكياس التطكرية كاألكياس سنية المنشأ  كاألكياس االلتيابية  - كالحفرة الفمكية كمجاكراتيا 
 . اآلفات قبيؿ السرطانية ك االسرطانية في الحفرة الفمكية -األكراـ السميمة غير سنية المنشأ  - 
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  طب الفم:قسم طب األسنان  كميـة
 DEOM606 رمز المقرر        Forensic Dentistry طب األسنان الشرعي  اسم المقرر

 : -عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
  2تشريح  المتطمب السابؽ

 الثالثة                :    السنة الدراسية 6:  المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 مع صكر تكضيحية كأفالـ فيديك تعميمية Power pointمحاضرات : النظرم 
 : - العممي 

        :المرجع المعتمد   الكتاب المرجعي لممقرر 
 - David R. Senn, Paul G. Stimson : Forensic Dentistry 2nd ed, CRC Press , 2010 .  

  :المرجع اإلضافي
- Masthan KMK: Textbook of Forensic Odontology. Jaypee Brothers Medical  
       Publishers, 2009.  

. . أسئمة متعددة الخيارات مع أسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 : - العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
العضات في - معرفة تحديد العمر كالجنس باالستعانة باألسناف- معرفة دكر طبيب األسناف في الطب الشرعي

 . كمعرفة دكر طبيب األسناف في منع اإلساءة لألطفاؿ- معرفة باألساليب العممية لتحديد اليكية- الطب الشرعي
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

التفكير النقدم - تنظيـ المعمكمات كتدقيقيا- القدرة عمى تحميؿ معطيات الطب الشرعي
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

-  
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

العمؿ ضمف فريؽ  

مفردات المنهاج 

دكر - التصكير الفكتكغرافي في الطب الشرعي- األساليب العممية لتحديد اليكية- مقدمة في عمـ الطب الشرعي
آثار األذية بالعض – تحديد العمر كالجنس باالستعانة بأسناف الضحية - طبيب األسناف في الطب الشرعي

bitemarkمنع اإلساءة لألطفاؿ كدكر طبيب - األخالؽ- التحريات الجنائية كالشرعية-  في الطب الشرعي
.  األسناف
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 طب أسنان األطفال: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEPD607 رمز المقرر        ( 2)عمم األشعة والتصوير في طب األسنان  اسم المقرر

  2:عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
  1عمـ األشعة كالتصكير في طب األسناف  المتطمب السابؽ

 الثالثة                  :     السنة الدراسية  6: المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس

 شعاعية -  مناقشة كعرض حاالت سريريةPowerPointمحاضرات كشرح باستخداـ عرض : -النظرم 
تكجييات لمعممي يمييا تدريب الطالب عمى أخذ الصكر الشعاعية بطرؽ التصكير الفمكية المختمفة  -أكال: العممي 

....  قراءة الصكر الشعاعية كتشخيص شعاعي لمنخكر السنية كاألمراض حكؿ المثكية كالرضكض-         ثانيا
 .   شعاعية لحاالت خاصة شعاعية متنكعة كبعضيا غير شائع-مناقشة كعرض حاالت سريرية-         ثالثا

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد
1-WHITE S C, PHAROAH M J.  Oral radiology : principles and interpretation .Sixth  
         Edition, Mosby Elsevier ,2009. 

  :المرجع اإلضافي
2- Whaites E, Cawson R. Essentials of Dental Radiography and Radiology.Fourth  
         edition, Churchill livingstone Elseviere,2007. 

التشخيص الشعاعي لحالتيف سريريتيف  , MCQs: النظرم طريقة اإلمتحان 
 مقابمة (2كتابي تشخيص حاالت شعاعية  ( 1:جزئيف : العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
التشخيص الشعاعي لمنخكر السنية كاألمراض حكؿ السنية -  معرفة التشخيص التفريقي الشعاعي ككصؼ اآلفات

 .(التصكير باالمكاج فكؽ الصكتية – الرنيف المغناطيسي– CBCT )معرفة بتقنيات التصكير الحديثة- كالرضكض
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

.  القدرة عمى تحديد نكع التقنية الشعاعية المناسبة لمعمر كلمحالة المرضية لمحد مف تشعيع الطبيب كالمريض -
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

تحديد النقاط التشريحية الشعاعية الطبيعية - التدريب عمى إجراء التصكير اإلطباقي كالتصكير باإلزاحة - 
التشخيص الشعاعي لمنخكر السنية - الخاصة بالتصكير خارج الفمكم كخاصة البانكرامي كأخطاء التصكير

 .التشخيص التفريقي الشعاعي ككصؼ آفات الفكيف الشاّفة كالظميمة شعاعيان -  كاألمراض حكؿ السنية كالرضكض
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

  . السميمة المبادئ األخالقية كالعمميةكفؽالقدرة عمى اتخاذ قرارات التشخيص الشعاعي - تكثيؽ الحاالت 

مفردات المنهاج 

بالرنيف ، كلطبقي المحكسب ذكالحزمة المخركطية، كاالطبقي الماسح، كلطبقيا )التصكير خارج الفمكم المتقدـ
 التفسير الشعاعي -نكع الصكرة المطمكبةكمبادئ طمب الصكر الشعاعية - (باالمكاج فكؽ الصكتية كالمغناطيسي

التشخيص التفريقي -الرضكض السنية كالفكية -  السنيةاألمراض حكؿ-التشخيص الشعاعي لمنخكر السنية -
 .التشخيص التفريقي آلفات الفكيف الشاّفة كالظميمة شعاعيان -كصؼ اآلفات في الفكيف-الشعاعي 
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 طب أسنان األطفال: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEPD608 رمز المقرر        العموم السموكية ومهارات التواصل  اسم المقرر

 :- عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
  ساعة معتمدة60 المتطمب السابؽ

 الثالثة               :    السنة الدراسية 6: المستكل المقترح لممقرر
 . (المشاركة التفاعمية )  كمناقشتيا مع الطالب ضمف الجمسة powerpointعرض شرائح : النظرم  طريقة التدريس

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد 
- Gerry Humphris ,Margret S.Ling, Behavioural Sciences for Dentistry, third edition, 

Elsevier, London, 2004. 
. 2006منشكرات جامعة دمشؽ، دمشؽ، , الكجيز في عمـ النفس السريرم : محمد الحجار ك نبيو خردجي- 

 :المرجع اإلضافي
-  J.A.Dean, D.R.Avery, R.E.McDonald, Dentistry for the child and adolescent, ninth 

edition, Mosby Elsevier, Missouri 2011. 
- MTD training academy. Effective communication skills.  MTD training & ventus 

publishing , 2012 .   
 .كأسئمة بإجابات قصيرة, MCQ أسئمة متعددة الخيارات طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
الرىاب ك – معرفة التطكر االنفعالي ك السمككي ك المعرفي ك االجتماعي لدل الفرد –  معرفة مككنات الشخصية 

العمميات األساسية في التكاصؿ - األلـ – أىـ المشاكؿ السمككية لألطفاؿ في العيادة السنية كتدبيرىا - أنكاعو
فيـ - فيـ خصائص االتصاؿ الثاني- معرفة طبيعة االتصاؿ الجماىيرم كفي المجمكعات الصغيرة– اإلنساني

االتصاؿ بالذات - االتصاؿ  المفظي كغير المفظي
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

 . إتقاف اختيار كسيمة التكاصؿ مع اآلخريف– تقدير مصادر الخكؼ– تقييـ تأثير شخصية الكالديف عمى الطفؿ
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

 .General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
إدارة – ميارة تحديد األىداؼ كالتخطيط لممستقبؿ - استخداـ ميارات التكاصؿ بيف طبيب األسناف ك المريض 

 .ميارات العرض كااللقاء- اتقاف ميارة االستماع الفعاؿ- عممية االختالؼ

 مفردات المنهاج

النمك االنفعالي ك السمككي ك المعرفي ك االجتماعي لمفرد مف الكالدة ك  - عمـ النفس  تعريفو، ميادينو كطرائقو -
- المشاكؿ السمككية لدل األطفاؿ في العيادة السنية ك تدبيرىا - األلـ آليتو ك طرؽ تدبيره - سنة18حتى 

. الطرائؽ السمككية ك المعرفية في عالج القمؽ مف المعالجة السنية - االضطرابات الرىابية 
االتصاؿ الثاني، - اإلنصات- االتصاؿ المفظي كغير المفظي- التكاصؿ مع الذات- مدخؿ إلى االتصاؿ اإلنساني

 .ميارات التكاصؿ بيف المريض كطبيب األسناف- كمع المجمكعات الصغيرة، كمع الجميكر
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 7th  Levelالمستوى السابع  – السنــــــة الرابعة 

 
 

 مداواة األسنان: قسم  طب األسنان  كميـة
 DEOP701 رمز المقرر        ( 3 )مداواة أسنان ترميمية اسم المقرر

  4:عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
  2، مكاد سنية 2مداكاة ترميمية  المتطمب السابؽ

 الرابعة                 :    السنة الدراسية 7:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 مع صكر تكضيحية كأفالـ فيديك تعميمية Power pointمحاضرات : النظرم 
 .أكال تكجييات عممية حكؿ تحضير األسناف كترميميا، ثـ تدريب عممي سريرم عمى أسناف المرضى: العممي 

 :المرجع المعتمد الكتاب المرجعي لممقرر 
-Theodore Roberson, Harald O. Heymann, Edward J. Swift, Jr. Sturdevant's Art and 

Science of Operative Dentistry: Arabic Bilingual Edition , 5th edition,  Elsevier 
Health Sciences UK,  2011. 

   :المرجع اإلضافي
- James B. Summitt, J. William Robbins, Richard S. Schwartz : Fundamentals of  
      operative dentistry: a contemporary approach.  3rd ed,  Quintessence, 2006 . 
- Francesco Mangani, Antonio Cerutti, Angelo Putignano : Guidelines for  
      Adhesive Dentistry: The Key to Success, Quintessence Publishing Co., 2009. 

.  أسئمة متعددة الخيارات مع أسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .تقييـ سريرس لتحضير حفرة سنية مف األصناؼ المتعددة مع ترميميا: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
تحضير كترميـ االسناف مف األصناؼ األكؿ - العزؿ بما فييا الحاجز المطاطي- تشخيص النخكر معرفة 

 .كالثاني كالخامس باألممغـ كالثالث كالرابع كالخامس بالككمبكزيت 
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

. ربط األعراض السريرية بتقدير درجة امتداد النخر كدرجة اإلصابة المبية كخيارات الترميـ التجميمية المتاحة
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

تدريب سريرم عمى تحضير األسناف كترميميا 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

 .تطكير قدرة الطالب عمى ربط تخصص مداكاة األسناف الترميمية باالختصاصات األخرل 

مفردات المنهاج 
طرؽ العزؿ بما فييا الحاجز - تشخيص النخكر كتصانيفيا-  مدخؿ لمداكاة األسناف الترميمية السريرية 

التصنيؼ الحديث لمنخكر السنية المرتبط بمادة - االعتبارات المبية في مداكاة األسناف الترميمية - المطاطي
 .(مرحمة\تصنيؼ مكقع)الككمبكزيت كمادة مرممة 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Theodore+Roberson%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harald+O.+Heymann%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edward+J.+Swift,+Jr.%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+B.+Summitt%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+William+Robbins%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+S.+Schwartz%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francesco+Mangani%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+Cerutti%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Angelo+Putignano%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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 التعويضات المتحركة:  قـسم طب األسنان  كميـة
 DERP702 رمز المقرر         ( 3 )تعويض األسنان المتحركة اسم المقرر

  4:عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 2تعكيض أسناف متحركة  المتطمب السابؽ

 الرابعة                 :     السنة الدراسي  7:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 power pointمحاضرات : النظرم
 . عمى المرضى تحت األشراؼ المباشرأجهزة متحركة جزئية سريرياإنجاز : العممي

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد 
Removable Partial Prosthodontics,11th edtion, 
McCraken,2005,A.Carr.MeGivaey,D.T.Brown.2. 

   :المرجع اإلضافي
-Carr&Brown: McCracken's Removable Partial Prosthodontics,12th ed, Mosby, 2010.  

.  أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .تقييـ احدل المراحؿ السريرية لصنع الجياز المتحرؾ الجزئي :  العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 المراحؿ المخبرية في صنع الجياز المتحرؾ الجزئي

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
. مناقشة كتحميؿ الحاالت السريرية ذات الدرد الجزئي

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
تشخيص، كضع خطة معالجة، الطبعة، )تدريب سريرم لعالج مرضى الدرد الجزئي بأجيزة متحركة جزئية 

. (العالقات الفكية، العمؿ المخبرم، تجريب كتعديؿ الجياز، تسميـ الجياز، متابعة المريض
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

التعامؿ مع المخبرم كتكجييو كالتعامؿ مع المريض  

مفردات المنهاج 

- التحضيرات الفمكية لمتعكيض المتحرؾ- التشخيص كخطة العالج - مدخؿ الى التعكيضات المتحركة -  
- دعـ األجيزة ذات االمتداد الخمفي الحر - مكاد كطرؽ أخذ الطبعات -  التحضيرات عمى األسناف الداعمة 

ادخاؿ الجياز الى -  المراحؿ المخبرية لمجياز المتحرؾ الجزئي - العالقات االطباقية عند مريض الدرد الجزئي 
 . نظاـ التثبيت بالبار- نظاـ التثبيت بالتمسككب- لمحة عف كصالت اإلحكاـ– الفـ كاجراء التعديالت الالزمة 

http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1068243
http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1072929
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 تقويم األسنان: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOR703 رمز المقرر        (1)تقويم األسنان  اسم المقرر

  2:عممي  2: نظرم    الساعات الفعمية
  1عمـ األشعة كالتصكير في طب األسناف  المتطمب السابؽ

 الرابعة                 :        السنة الدراسية 7:  المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
.  ، كفي بداية كؿ جمسة استعراض لصكر سريرية كمراجعة معمكمات سابقةpower pointعرض : النظرم 
 .االستعانة باألمثمة الجبسيو كثني األسالؾ لتعّمـ صنع أجزاء الجياز التقكيمي المتحرؾ الفّعالة كالمثبتة: العممي 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

: المرجع المعتمد  
-Laura Mitchell:An Introduction to Orthodontics. 3rd ed, Oxford University Press,2007.  

   :المرجع اإلضافي
 - William Proffit et al :Contemporary Orthodontics, 4th ed, Mosby, 2008 . 
- Kumar :  Synopsis of Orthodontic Treatment . 1st ed, Jaypee,  2007.  

      كتابي،  أسئمة متعددة الخيارات.short and long essay-MCQ:   النظرم طريقة اإلمتحان 
تقييـ عممي عمى األسالؾ لصنع أجزاء جياز -  شفيي، عرض حالة، تحميؿ صكر: at models :  العممي
. تقكيمي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
كمعرفة سبؿ - معرفة أىـ أسباب التطكر غير الطبيعي ك األسباب المؤدية لحدكث االضطرابات السنية الكجيية

- أىـ كسائؿ تشخيص االضطرابات السنية الكجيية -  الكقاية مف األسباب المؤدية لالضطرابات السنية الكجيية 
 .آلية الحركة السنية كأنكاع األجيزة التقكيمية الفّعالة

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
القدرة عمى تصنيؼ حاالت سكء –  القدرة عمى التمييز بيف أنكاع سكء اإلطباؽ كاالضطرابات السنية الكجيية 

التعرؼ عمى أم شذكذ عف النمك الطبيعي - اإلطباؽ المختمفة كربطيا باآللية اإلمراضية التي أدت إلى نشكئيا 
  -  لمكجو كالفكيف كاألسناف 

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
. تدريب مخبرم عمى صنع أجزاء األجيزة التقكيمية المتحركة 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. استخداـ الكمبيكتر لتكثيؽ الحاالت-  تعزيز ميارات العمؿ اليدكم أثناء التعامؿ مع األسالؾ التقكيمية

مفردات المنهاج 
األساس المنطقي لممعالجة التقكيمية، اآللية اإلمراضية ك تصنيؼ سكء التعريؼ بالتقكيـ كانتشار سكء اإلطباؽ،   

اإلطباؽ، النمك القحفي الكجيي قبؿ الكالدة كبعدىا، تطكر األسناف، المبادئ الخمكية لمحركة السنية ك الدعـ، 
 .مبادئ التشخيص التقكيمي، التخطيط لممعالجة التقكيمية
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 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسم طب األسنان  كميـة

 DEOS704 رمز المقرر        التغذية اسم المقرر

:-  عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
مقدمة في طب األسناف السريرم  المتطمب السابؽ

 الرابعة                :      السنة الدراسية 7: المستكل المقترح لممقرر
    طريقة العرض اإللكتركني  ك حمقات البحث باإلضافة إلى التماريف كالكظائؼ :النظرم  طريقة التدريس

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
- Cynthia A. Stegeman and Judi Ratliff Davis : The Dental Hygienist's Guide to  
     Nutritional Care , 3rd ed, Elsevier ,2009 . 

:   لمرجع اإلضافيا
- Ann Ehrlich : Nutrition and Dental Health. 2nd ed,  Cengage Learning, 1994. 
-Paul I, R. Elaine T, Don R. Discovering Nutrition. 3aed. Massachussets (USA): 
Jones and Bartlett Publishers ; 2010 

أسئمة متعددة الخيارات : النظرم طريقة اإلمتحان 
 : - العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
التعرؼ عمى المغذيات -  معرفة المبادئ األساسية لتغذية اإلنساف  كالنظـ الغذائية كالمغذيات كاستقالبيا

األغذية الكاقية مف - معرفة األغذية التي تسبب النخر  – الكبرل كالمغذيات الصغرل كاستقاللبيا ككظائفيا
 .نخر األسناف

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
تطبيؽ الطب المسند بالدليؿ في مجاؿ التغذية، احتراـ المريض كخصكصيتو كعاداتو كتقاليده، التفكير العممي 

. عند اختيار الطعاـ كالحمية الغذائية
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
.   البحث في االنترنت

مفردات المنهاج 

السكريات ك األلياؼ ك دكرىا - بعض أمراض الجياز اليضمي ك كيفية معالجتيا غذائيا – االيـر الغذائي 
السكرم ك أمراض )بعض األمراض المتعمقة بتناكؿ السكريمت -  عدـ تحمؿ الالكتكز, في جياز اليضـ

- معرفة األغذية التي تسبب النخر : .السكريات ك نخر األسناف- - معالجة داء السكرم غذائيا -  (القمب
اإلرشاد - عرض المناحي العممية لمتغذية مف حيث تقييـ الكضع التغذكم - األغذية الكاقية مف نخر األسناف

  .الصحي كبخاصة لصحة األسناف كالفـ

http://www.barnesandnoble.com/c/ann-ehrlich
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 مداواة األسنان:قسم  طب األسنان  كميـة
 DEOP705 رمز المقرر        ( 1 )مداواة األسنان المبية اسم المقرر

  2:عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 2مداكاة ترميمية  المتطمب السابؽ

 الرابعة                 :     السنة الدراسية  7:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
      Power Pointمحاضرات : النظرم 
 . أكال تكجييات العممي، ثـ تدريب مخبرم عمى اجراءات المداكاة المبية كذلؾ عمى األسناف المقمكعة:العممي 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

: المرجع المعتمد 
 - Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton: Endodontics: Principles and  
       Practice. 4th edition, Elsevier Health Sciences, 2009.   

  :المرجع اإلضافي
-Louis H. Berman, Kenneth M. Hargreaves, Steven R. Cohen: Cohen's Pathways of  
    the Pulp Expert Consult, 10th edition, Elsevier Health Sciences, 2010. 
- Garg : Textbook of Endodontics . 2nd ed,  2010. 

.  اسئمة متعددة الخيارات ، كأسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .تقييـ مخبرم لتنفيذ إجراءات معينة مف المعالجة المبية عمى أسناف مقمكعة: العممي

المخرجات التعميمية 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .المرض المبي ك أعراضو كتشخيصو باألضافة لألدكات المبية بشكؿ كامؿ

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
. القدرة عمى ربط األعراض السريرية المختمفة باألسباب ذات المنشا المبي كتفريقيا عف األسباب المرضية األخرل

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
. القدرة عمى أجراء التغطية المبية المباشرة كغير المباشرة كفتح الحجرة المبية مع سبر األقنية الجذرية

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
تطكير قدرة الطالب عمى ربط تخصص مداكاة األسناف المبية باالختصاصات األخرل لتطكير خطة عالج متكاممة 

النفكذ إلى داخؿ الحجرة - األدكات المبية - المعالجات المبية المحافظة - التشخيص - المب السني كأمراضو -مفردات المنهاج 
 .المبية

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mahmoud+Torabinejad%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+E.+Walton%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Louis+H.+Berman%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+M.+Hargreaves%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Steven+R.+Cohen%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 طب أسنان األطفال: قـسم طب األسنان   كميـة
 DEPD706 رمز المقرر        ( 1 )طب أسنان األطفال اسم المقرر

  2:عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 الصحة السنية العامة ك طب األسناف الكقائي المتطمب السابؽ

 الرابعة                  :        السنة الدراسية 7:المستكل المقترح لممقر

 طريقة التدريس
.  حمقة بحث مختصرة بأىـ النقاط الرئيسة لمكضكع الجمسة-  ، power pointعرض شرائح :  -النظرم 
  االستعانة بكسائؿ تدريسية ايضاحية كىي األمثمة المخبرية كاألسناف االكريمية كاألسناف  المخبرفي: - العممي 
 .استخداـ الرسـ التكضيحي عمى السبكرة - عرض حاالت ك صكر إيضاحية عمى الحاسكب  - المقمكعة        

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

:  الكتاب مرجعي
-  J.A.Dean, D.R.Avery, R.E.McDonald, Dentistry for the child and adolescent, ninth 

edition, Mosby Elsevier, Missouri , 2011. 
  :المرجع اإلضافي

 . 2011الجامعة السكرية الخاصة ، , الطبعة األكلى , طب أسناف األطفاؿ ك اليافعيف , محمد التيناكم-
- J.R.Pinkham, P.S.Casamassimo, D.J.McTigue, Pediatric Dentistry "Infancy through 

adolescence", fourth edition,  Elsevier,Saunders , Missouri  2005. 
. أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة بإجابات قصيرة : النظري طريقة اإلمتحان 

 .امتحاف عمى تحضير أسناف أكريمية لمعالجات ترميمية كبتر لب كمعالجة لبية عمى نماذج سنية: العممي

المخرجات التعميمية 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة استطباب -تيا لبيامبادئ ترميـ األسناف المؤقتة كمعالجمعرفة - كمعالجتيالمشاكؿ السنية لدل الطفؿ امعرفة 

 . معدؿ النخرخفضدكر الفمكر في - الكقاية مف النخكر باستخداـ السيالنت-  تاج ستانمس ستيؿ ككيفية تطبيقو
   :  Intellectual skills  المهارات الذهنية

. القدرة عمى تمييز الفركؽ التشريحية بيف األسناف المؤقتة كاألسناف ا لدائمة 
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

 تحضير مختمؼ أنكاع الحفر كترميميا، تدريب عمى بتر المب الدكائي، :  وعمى األسنان المؤقتة تدريب مخبري
.  التغطية المبية غير المباشرة كالمباشرة ، تطبيؽ تاج ستانمس ستيؿ، تطبيؽ الفمكر كالسادات عمى األمثمة المخبرية

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
-  دقة العمؿ– القدرة عمى التعامؿ مع المساحات الصغيرة 

مفردات المنهاج 

-  ككضع خطة المعالجة المشاكؿ السنية لدل الطفؿفحص كتشخيص– مدخؿ إلى طب أسناف األطفاؿ ك أىميتو 
النخكر السنية لدل األطفاؿ – تطكر اإلطباؽ ك بزكغ األسناف - الفركقات التشريحية بيف األسناف المؤقتة ك الدائمة

المعالجات المبية في األسناف المؤقتة ك - معالجة النخكر العميقة- طب أسناف األطفاؿ الترميمي- ك اليافعيف
دكر - أىمية الكقاية مف النخكر المبكرة باستخداـ السيالنت- التيجاف في طب أسناف األطفاؿ – الدائمة الفتية 

 .الفمكر في انخفاض معدؿ النخر السني



 

74 

 

 
 

 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOS707 رمز المقرر        (1)جراحة الفم اسم المقرر

  2:عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
  كالقمؽ السيطرة عمى األلـمبادئ  المتطمب السابؽ

 الرابعة                 :    السنة الدراسية 7:  المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
    power pointمحاضرات  :  النظرم 
 (.حاالت بسيطة، أسناف لبنية، أسناف متقمقمة)قمع أسناف تحت التخدير المكضعي باالرتشاح : العممي 

:   المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
- Leo Winter, Emery Andrew Rovenstine, Anthony S. Mecca :  A Textbook of  

      Exodontia: Exodontia, Oral Surgery and Anesthesia. 5th ed,  Mosby,2008. 
   :المرجع اإلضافي 

- Stanley malamed : Hand book of local anesthesia, Elsevier mosby , 2004 .   
- Gupta : Quick Review in Oral Surgery . 1st ed, Jaypee,  2005. 

أسئمة متعددة الخيارات : النظرم طريقة اإلمتحان 
. تقييـ حالة قمع، كمقابمة شفيية:  العممي

المخرجات التعميمية 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 مبادئ قمع -معرفة بالتعامؿ الدكائي مع مرضى التخدير- معرفة باختالطات التخدير المكضعية كالجيازية

 معرفة بأصكؿ القمع البسيط – تعقيـ األدكات– التشخيص الشعاعي - اختالطات قمع األسناف- األسناف
 . لألسناف األمامية كالخمفية

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
. القدرة عمى تمييز األدكات المستخدمة في عممية القمع كاختيار األداة المناسبة لحالة المريض

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
تطبيؽ سريرم لمتخدير المكضعي -  تدريب سريرم عمى التعامؿ مع أدكات القمع كقمع االسناف المبنية

. قمع أسناف لبنية كحاالت بسيطة تحت التخدير المكضعي باالرتشاح– باالرتشاح 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. ميارة الحذر في التعامؿ مع أدكات القمع كالتخدير

مفردات المنهاج 

 مبادئ -التعامؿ الدكائي مع مرضى التخدير- اختالطات التخدير الجيازية-  اختالطات التخدير المكضعية 
مبادئ ك طرؽ استخداـ - تعقيـ األدكات – أدكات قمع األسناف - اختالطات قمع األسناف- قمع األسناف 

تدبير المرضى المصابيف بأمراض -  القمع البسيط لألسناف األمامية كالخمفية في الفكيف-الركافع في القمع
 .عامة

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Leo+Winter%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emery+Andrew+Rovenstine%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+S.+Mecca%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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 8th  Levelالمستوى الثامن  – السنــــــة الرابعة 

 
 

 مداواة األسنان:قسم  طب األسنان  كميـة
 DEOP801 رمز المقرر        ( 4 )مداواة أسنان ترميمية اسم المقرر

  2:عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 3مداكاة أسناف ترميمية  المتطمب السابؽ

 الرابعة                :     السنة الدراسية 8:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 مع صكر تكضيحية كأفالـ فيديك تعميمية Power pointمحاضرات : النظرم 
 .تكجييات أكال تكجييات عممية حكؿ تحضير األسناف، ثـ تطبيؽ سريرم عمى أسناف المرضى : العممي 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد
-Theodore Roberson, Harald O. Heymann, Edward J. Swift, Jr. Sturdevant's Art and 

Science of Operative Dentistry: Arabic Bilingual Edition , 5th ed,  Elsevier ,UK, 2011. 
   :المرجع اإلضافي

- James B. Summitt, J. William Robbins, Richard S. Schwartz : Fundamentals of  
      operative dentistry: a contemporary approach.  3rd ed,  Quintessence, 2006 . 
- Francesco Mangani, Antonio Cerutti, Angelo Putignano : Guidelines for  
      Adhesive Dentistry: The Key to Success, Quintessence Publishing Co., 2009. 

.  أسئمة متعددة الخيارات مع أسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .تقييـ تحضير حفرة سنية مف األصناؼ المتعددة مع ترميميا سريريان : العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
االعتبارات التجميميو لألسناف األماميو - ترميمات الكمبكزيت الخمفيو - معرفة آلية كتقنيات الربط مع النسج السنيو  

 . التصميب الضكئي– تقنيات تبيض األسناف – 
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

. ربط األعراض السريرية لكؿ حالة بتقدير درجة أمتداد النخر كدرجة األصابة المبية كخيارات الترميـ التجميمية المتاحة
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

. تطبيؽ الخبرات كالميارات المكتسبة بتحضير األسناف سريريان كخاصة الترميمات التجميمية
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. تطكير قدرة الطالب عمى ربط تخصص مداكاة األسناف الترميمية باالختصاصات األخرل 

مفردات المنهاج 
ترميمات الككمبكزيت عمى األسناف الخمفية ك االعتبارات التجميمية في مداكاة األسناف -   الربط مع النسج السنية 

التصميب الضكئي -تقنيات تبييض األسناف المختمفة- كجكه الككمبكزيت المباشرة عمى األسناف األمامية -  الترميمية 
 .لمترميمات التجميمية

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Theodore+Roberson%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harald+O.+Heymann%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edward+J.+Swift,+Jr.%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+B.+Summitt%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+William+Robbins%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+S.+Schwartz%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francesco+Mangani%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+Cerutti%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Angelo+Putignano%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEOS802 رمز المقرر       غرس األسنان  اسم المقرر

  2:عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 1جراحة الفـ  المتطمب السابؽ

 الرابعة                  :      السنة الدراسية 8:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
  pwerpointمحاضرات : النظرم 
 تدريب مخبرم باالستعانة بالفانتـك كاألمثمة البالستيكية  : العممي 

: المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
- Ashok Sethi Thomas Kaue : Practical implant dentistry,  Quintessence, 2005 . 

   :المرجع اإلضافي
-Carl E.Mish: Contemporny implant dentistry. Mosby, 2008 . 

أسئمة متعددة الخيارات : النظرم طريقة اإلمتحان 
 تقييـ تطبيؽ عممي عمى األمثمة، كمقابمة شفيية : العممي 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 osseointegration مفيـك االندخاؿ العظمي  – التقنية الجراحية - معرفة مختمؼ مراحؿ غرس األسناف- 
االعتبارات المثكية المخاطية حكؿ – تقنيات التعكيض فكؽ الغرسات السنية سكاء الثابتة أك المتحركة - 

 . عالقة غرس األسناف باختصاصات طب األسناف األخرل- الزرعات
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

كضع المريض أماـ عدة اختيارات كشرح – كضع خطة معالجة تناسب حالة المريض كرغباتو ككضعو المادم 
يجابيات كؿ خطة معالجة  . سمبيات كا 

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
دراسة حاالت معالجة سابقا باالستعانة باالرشيؼ - تدريب مخبرم عمى غرس األسناف الحاالت البسيطة

. تجييز مثاؿ بغرسة مؤقتة- أخذ طبعة– الغرس جراحيا عمى مثاؿ - كالكمبيكتر
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. تدبير الكقت ، التفكير العممي،  العمؿ كفؽ المبادئ األخالقية كمراعاة حقكؽ المرضى

مفردات المنهاج 

. االستطبابات ك مضادات االستطباب ك االختالطات, تاريخ الغرس السني ك الطرؽ الحديثة لمغرس السني  
التخطيط لحالة سطح الغرسة السنية ، تدبير المريض قبؿ العمؿ الجراحي، تقنيات العمؿ الجراحي لغرس زرعة، 

غرس أسناف، عكامؿ الخطكرة لمغرس السني، األشعة كدكرىا في التشخيص كالمتابعة ، خطة معالجة الغرس 
السني لسف مفرد أكعدة أسناف في الفؾ العمكم أك الفؾ السفمي، التعكيض فكؽ الزرع، العناية بالغرسات السنية 

 . مف قبؿ المريض، التياب حكؿ الزرعات تشخيصو كمعالجتو، األنكاع المختمفة ألنظمة غرس األسناف
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 التعويضات الثابتة: قـسم طب األسنان  كميـة

 DEFP803رمز المقرر         ( 3 )تعويض األسنان الثابتة اسم المقرر

 4: عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
 2تعكيض األسناف الثابتة  المتطمب السابؽ

 الرابعة                 :      السنة الدراسية 8:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 Power Pointمحاضرات نظرية بشرائح : النظرم 
 . تطبيؽ عممي لحاالت سريرية عمى المرضى تحت األشراؼ المباشر: العممي 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

   :المرجع المعتمد
- Rosentiel et al :Contemporary fixed prosthodontics. 4th ed., Mosby ,St.Louis,2006,   

   :المرجع اإلضافي
-Shillingburg HT, et al: Fundamentals of fixed prosthodontics. 3rd ed, Quintessence  
        publishing, Chicago, 1997.  

الطبعة األكلى، منشكرات جامعة - عمـ التعكيضات الثابتة–التيجاف كالجسكر : شعراني كعيسى كسمطاف كبيرلي-
  .2007  ، تشريف

. أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة بإجابات قصيرة : النظرم طريقة اإلمتحان 
 .تحضير حالة سريرية: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 معرفة التعكيضات الثابتة بشكميا السريرم، ك معرفة التحضيرات الكاممة بشكؿ جيد مع معرفة لمتحضيرات الجزئية 

 .كخاصة األكجو التجميمية ك الجسكر الخزفية الخالية مف المعدف
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

 تطبيؽ المعمكمات النظرية المتعمقة بالتعكيضات الثابتة عمى المرضى بشكؿ جيد ، اختيار التعكيض المناسب 
لحالة المريض التفكير النقدم 

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
. التدريب السريرم كمعالجة مرضى بحاجة إلى تاج مفرد أك كتد كقمب معدني

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
كضع المريض أماـ عدة خيارات لممعالجة كمشاركة المريض باختيار ما يناسبو، مراعة حالة المريض المادية ، 

. كاحتراـ حقكؽ المرضى

مفردات المنهاج 
طرؽ المعالجات التعكيضية   -
  (الكصالت – الدمى – مثؿ المثبتات  )أجزاء التعكيض الثابت بشكؿ مفصؿ -
 التعكيضات الخزفية الخالية مف المعدف- 
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 النسج حول السنيةعمم : قـسمطب األسنان   كميـة
 DEPE804 رمز المقرر         ( 2 ) النسج حول السنيةعمم اسم المقرر

  2:عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
  1سنية اؿنسج حكؿ اؿ عمـ المتطمب السابؽ

 الرابعة                 :    السنة الدراسية  8:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
.  كأسئمة كنقاشات ضمف المحاضرات ‘  power pointمحاضرات باستخداـ العركض التقديمية : النظرم 
 . كثانيا التدرب عمى الجراحة المثكية عمى أمثمة في المخبر. أكال معالجة المرضى في العيادات: العممي 

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
-Newman MG , Takei HH, Klockkevold PR , Carranza FA : Carranza`s clinical  
      periodonto;ogy. 10th ed, Elsevier , St. Louis , 2006 . 

   :المرجع اإلضافي
المرجع في أمراض : كالمجمكعة..... محمد عصاـ العكا، محمد عاطؼ دركيش، رزاف خطاب، أسامة ابراىيـ -

 . 2006السنية، الطبعة األكلى، جامعة دمشؽ، دمشؽ،  النسج حكؿ
-Reddy SH . Essentials of clinical periodontology and periodontics. Second edition,  
    Jaypee, New Delhi, 2008 . 

. اسئمة متعددة الخيارات، كأسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة االمتحان 
كالجزء الثاني .الجزء األكؿ أسئمة حكؿ الجكانب العممية باستخداـ شاشة الكمبيكتر كالصكر كالشرائح: العممي

 .تطبيقي تقييـ معالجة مريض

 المخرجات التعميمية

 : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 معرفة تحديد إنذار المرض حكؿ السني، التياب المثة كالتياب النسج حكؿ السنية، أسباب المرض حكؿ السني 

 .كعكامؿ الخطكرة، إصابات مفترؽ الجذكر، المعالجة الدكائية حكؿ السنية، الجراحة حكؿ السنية
:  Intellectual skills المهارات الذهنية

القدرة عمى تقديـ خيارات عالجية لممريض مع شرح اإليجابيات كالسمبيات، قراءة التحاليؿ المخبرية كربطيا بالحالة 
. السريرية، ربط الحالة حكؿ السنية بالصحة العامة كاألمراض الجيازية

 : Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
.  التدريب عمى التشخيص كالسبر حكؿ السني،  التكعية عمى الصحة الفمكية، التقميح كتسكية الجذكر يدكيا كآليا

 : General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
نجاز المعالجة بالزمف المحدد، احتراـ حقكؽ المريض كمراعاة   إتقاف ميارة التكاصؿ مع المرضى، إدارة الكقت كا 

. الكمفة المالية، اتخاذ القرار كفقا لمعايير عممية كأخالقية

مفردات المنهاج 
 أسباب المرض حكؿ السني كعكامؿ الخطكرة، آليات رد فعؿ العضكية،  مبادئ الجراحة حكؿ السنية، الجراحة 

، الطب حكؿ السني، األدكية المستعممة لمعالجة أمراض (قطع المثة كالمعالجة حكؿ السنية بالشرائح )حكؿ السنية 
 . النسج حكؿ السنية، المعالجة الداعمة، إصابات مفترؽ الجذكر
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 مداواة األسنان:قسم طب األسنان   كميـة
 DEOP805 رمز المقرر         ( 2 )مداواة األسنان المبية اسم المقرر

 2: عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
 1مداكاة األسناف المبية  المتطمب السابؽ

 الرابعة                  :     السنة الدراسية 8:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
  Power Pointمحاضرات : النظرم 
 .إعطاء تكجييات العممي أكال، ثـ تدريب مخبرم عمى إجراءات المداكاة المبية عمى األسناف المقمكعة : العممي 

الكتاب المرجعي 
لممقرر  

: المرجع المعتمد
 -Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton: Endodontics- Principles and Practice .  
      4th edition, Elsevier Health Sciences, 2009.   

  :المرجع اإلضافي
-Louis H. Berman, Kenneth M. Hargreaves, Steven R. Cohen: Cohen's Pathways of 
the Pulp Expert Consult, 10th edition, Elsevier Health Sciences, 2010. 
- Garg : Textbook of Endodontics . 2nd ed,  2010. 

. اسئمة متعددة الخيارات كأسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .تقييـ تنفيذ إجراءات معينة مف المعالجة المبية عمى أسناف مقمكعة:  العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 معرفة تحضير األقنية الجذرية بالشكؿ التقميدم بكافة مراحمو 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
. القدرة عمى ربط األعراض السريرية المختمفة باألسباب ذات المنشا المبي كتفريقيا عف األسباب المرضية األخرل

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
.  تدريب مخبرم عمى تحضير األقنية الجذرية بالطرؽ المختمفة مع حشكىا عمى أسناف مقمكعة

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. احتراـ حقكؽ المرضة كأخالؽ المينة– دقة تنفيذ العمؿ - العكدة إلى المصادر

مفردات المنهاج 
كيفية اجراء معالجة لبية تقميدية ألسناف دائمة متعددة -  األشعة في المداكاة المبية-التشخيص كخطة المعالجة 

ابتداءا مف اجراء فتحة الدخكؿ لمحجرة المبية، تحديد طكؿ السف، إجراء التنظيؼ كالتحضير - الجذكر مخبريا
 -  القنكم، كالحشك القنكم

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mahmoud+Torabinejad%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+E.+Walton%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Louis+H.+Berman%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+M.+Hargreaves%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Steven+R.+Cohen%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 تقويم األسنان: قـسمطب األسنان   كميـة

 DEOR806 رمز المقرر        (2)تقويم األسنان  اسم المقرر

  2:عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 1تقكيـ األسناف  المتطمب السابؽ

 الرابعة                  :     السنة الدراسية 8:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
.   ، حمقة بحث مختصرة بأىـ النقاط الرئيسة لمكضكع الجمسةpower pointعرض شرائح :النظرم 
متضمنان تحميؿ تسجيالت المريض مف فحص سريرم، أمثمة جبسية، )تشخيص حالة تقكيمية : - مخبرم: العممي 

 .تصنيع لألجيزة التقكيمية المتحركة عمى أمثمة جبسية - تخطيط المعالجة  - (....صكر شعاعية،
الكتاب المرجعي 

 لممقرر 
:  المرجع المعتمد   

-Laura Mitchell:An Introduction to Orthodontics. 3rd ed, Oxford University Press,2007.  
   :المرجع اإلضافي

 - William Proffit et al :Contemporary Orthodontics, 4th ed, Mosby, 2008 . 
- Kumar :  Synopsis of Orthodontic Treatment . 1st ed, Jaypee,  2007. 

أسئمة متعددة الخيارات :   النظرم طريقة اإلمتحان 
 .مقابمة شفيية، عرض حالة كنقاشيا، تحميؿ صكر، تصنيع أجيزة تقكيمية عمى األمثمة:  العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
تحميؿ الصكر -  األجيزة التقكيميةمعرفة مختمؼ أنكاع  – معرفة أنكاع سكء اإلطباؽ كالتشكىات السنية الكجيي

 بعد التثبيت , الدعامة , التقكيمية االسناف حركة ,العالج خطة ) التقكيمية المعالجة معرفة مبادئ-السيفالكمترية
. (المعالجة

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
.  العالقة بيف تقكيـ األسناف كغيرىا مف التخصصات-التفكير النقدم 

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
التدريب عمى .  تدريب مخبرم عمى تصميـ أجيزة تقكيمية متحركة كالتدرب عمى صنع أجزائيا الفّعالة كالمثبتة 

. تحميؿ الصكر السيفالكمترية كنقاش حاالت سريرية كاقتراح خطة معالجة ليا
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

 القدرة عمى العرض كالنقاش  

مفردات المنهاج 
 , الدعامة , التقكيمية االسناف حركة ,العالج خطة ) التقكيمية المعالجة -( الرئيسية حاالتو ك أسبابو (اإلطباؽ سكء

 المتحركة ك الثابتة األجيزة:ثالثال الرئيسية األسناف بأنكاعيا تقكيـ في المستخدمة األجيزة - (المعالجة بعد التثبيت
. تحميؿ الصكر السيفالكمترية-   الدعـ التقكيمي-  الكظيفية  ك
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 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEOS807 رمز المقرر       ( 2)جراحة الفم  اسم المقرر

 2:عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 1جراحة الفـ  المتطمب السابؽ

 الرابعة                :    السنة الدراسية  8:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
.   مع الصكر كأفالـ فيديك pwerpointعركض تقديمية :   النظرم 
تدريب عممي سريرم عمى  قمع األسناف تحت التخدير الناحي  :  العممي 

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
- Leo Winter, Emery Andrew Rovenstine, Anthony S. Mecca :  A Textbook of  

   Exodontia: Exodontia, Oral Surgery and Anesthesia. 5th ed,  Mosby,2008.        
         :المرجع اإلضافي  

- Matthews & Bell : The Removal of Teeth with Forceps . 1st ed, Jaypee,  2011. 
- Stanley malamed : Hand book of local anesthesia, Elsevier mosby , 2004 .   

أسئمة متعددة الخيارات : النظرم طريقة اإلمتحان 
 تقييـ قمع سف،  مقابمة شفيية: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .مبادئ القمع الجراحي- مبادئ قمع جذكر األسناف-  معرفة التخدير الناحي 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
تشخيص الحاالت الصعبة لقمع االسناف 

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
. قمع األسناف في الفكيف العمكم ك السفمي- التخدير الناحي في الفكيف العمكم كالسفمي 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
تشخيص حاالت االنطمار في الفكيف ، التفكير النقدم 

مفردات المنهاج 

التخدير الناحي لمفؾ العمكم ، التخدير الناحي لمفؾ السفمي، اعتبارات التخدير حسب االختصاصات السنية، 
 ، تقنيات تخدير الفؾ السفمي بطرؽ أخرل ، مبادئ القمع الجراحي،  الشرائح المستخدمة في العمميات الجراحية

 .التخدير كالقمع لممرضى ذك الخطكرة العالية القمكع المتعددة، قمع الجذكر،

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Leo+Winter%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emery+Andrew+Rovenstine%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+S.+Mecca%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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طب الفم : قـسم  طب األسنان  كميـة
 DEOM808 رمز المقرر        (1) الفم طب اسم المقرر

 2: عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
 تدبير األمراض العامة المتطمب السابؽ

 الرابعة                  :       السنة الدراسية  8:  المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
  power pointمحاضرات :النظرم 
تشخيص داخؿ كخارج الفـ عمى مرضى  : العممي 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

: المرجع المعتمد
- Crispian Scully:  Oral and Maxillofacial Medicine, The Basis of Diagnosis and  
       Treatment. Elsevier 2008. 

 :المرجع اإلضافي

-Ghom : Textbook of Oral Medicine. Jaypee Brothers Publishers, 2005 
-Richard C.K. Jordan, Michael A.O. Lewis : A Color Handbook of Oral Medicine .  
     Thieme, 2004 . 

 MCQs : نظرم  طريقة اإلمتحان 
 OSCE : عممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
دمكية،  )معرفة مبادئ الخزعة كالفحص النسيجي، معرفة البنى الفمكية الطبيعية،  معرفة االختبارات الخاصة 

تحميؿ سكر الدـ، معّدؿ تدفؽ المعاب، )كتفسيرىا، معرفةاختبارات ضمف العيادة  (..نسيجية، شعاعية، مناعية، 
.  ،  بخر الفـ، تشخيص اآلفات الخبيثة(...... 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
. ربط كتحميؿ معطيات مختمؼ طرؽ التشخيص

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
 . تشخيص ألـ الكجو مف منشأ سني أك غير سني. تشخيص كمعالجة أمراض الغشاء المخاطي الفمكم الشائعة

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. ميارات التكاصؿ ، كالتفكير النقدم

مفردات المنهاج 

، الفحص الشعاعي ك تقنيات التصكير الفحص السريرم، السجؿ السني،  مبادئ التشخيص، القصة المرضية 
اضطرابات تطكر األسناف ، تحريات الغدد المعابية، الفحكصات الخاصة بأمراض الفـ، البنى الطبيعية,  الخاصة

, األلـ الكجيي ذم المنشأ السني ك غير السني تشخيص,  اضطرابات تطكر الفكيف كالمساف، كاألنسجة المعمقة بيا
 . األسس المتعمقة بتدبير اآلفات الفمكية الخبيثة ك محتممة الخباثة

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ghom%22
http://www.barnesandnoble.com/c/richard-c.k.-jordan
http://www.barnesandnoble.com/c/michael-a.o.-lewis
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  9th  levelالمستوى التاسع – السنــــــة الخامسة 

 

 طب الفم: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEOM901 رمز المقرر       طب األسنان الشيخوخي   اسم المقرر

 :- عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 طب األسناف الشرعي المتطمب السابؽ

 الخامسة                  :   السنة الدراسية  9:  المستكل المقترح لممقرر
  power pointمحاضرات : النظرم  طريقة التدريس

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
-  Poul Holm-Pedersen and Harald Loe: Textbook of Geriatric Dentistry. 3rd ed,  
   Wiley, John & Sons, 1996 .  

  :المرجع اإلضافي
- Ira B. Lamster, Mary E. Northridge :  Improving Oral Health for the Elderly: An  

       Interdisciplinary Approach.  Springer, 2010 . 
- June Nunn : Disability and oral care . London : FDI World Dental Press, 2000. 

 MCQs:   النظرم  طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
تعريؼ كبار السف كطب األسناف الشيخكخي، معرفة حاجة كبار السف لممعالجة الفمكية، األمراض العامة المزمنة 

التي تصيب كبار السف كأعراضيا الفمكية، خصكصية المعالجة الفمكية عند كبار السف، تقديـ الخدمات 
 . االسعافية لكبار السف كتحكيميـ إلى االختصاصي

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
. كضع خطة معالجة شاممة متعددة االختصاصات لمرضى األسناف كبار السف

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
-  

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
احتراـ كبار السف كمراعاة خصكصيتيـ، مساعدة المرضى المتقدميف بالعمر كالمتعرضيف المراض مزمنة مف 

. ممارسة حياة طبيعية مف خالؿ تأىيؿ الفـ بشكؿ صحيح

مفردات المنهاج 

 تعريؼ طب األسناف الشيخكخي، فيـ عممية التقدـ بالعمر ، األمراض المزمنة العامة الشائعة عند كبار السف   
، تشخيص األمراض الفمكية عند الكبار ذكم االحتياجات الخاصة، كالكقاية (.... الزىيمر، التصمب المكيحي،  )

مف ىذه األمراض كمعالجتيا، الصحة كالمعافاة عند كبار السف، الصحة الفمكية، كصؼ األدكية لكبار السف، 
، تجفاؼ الفـ، المعاب كصحة الفـ، مبادئ المعالجات السنية (الشمؿ الدماغي، تناذر داكف)تدبير اإلعاقات 

. لممشاكؿ الشائعة عند كبار السف

http://www.barnesandnoble.com/c/poul-holm-pedersen
http://www.barnesandnoble.com/c/harald-loe
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ira+B.+Lamster%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mary+E.+Northridge%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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 المتحركةات تعويضال: قـسم طب األسنان  كميـة
 DERP902 رمز المقرر        ( 4 )تعويض األسنان المتحركة اسم المقرر

 2:  عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
 3تعكيض األسناف المتحركة  المتطمب السابؽ

 الخامسة                  :     السنة الدراسية   9:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 power pointمحاضرات : النظرم
 .  عمى المرضى تحت األشراؼ المباشرأجهزة متحركة جزئية معقدة  أو كاممة سريرياإنجاز : العممي

 : المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
Principles and Practices of Complete Dentures , I.Hayakawa1999  
Boucher 's ProsthodonticTreatment for Edentulous Patients 1997. 

   :المرجع اإلضافي
- Nallaswamy :  Textbook of Prosthodontics.  Jaypee Brothers Publishers, 2008 

.  أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .تقييـ إحدل المراحؿ السريرية:  العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
. معرفة شاممة بمختمؼ جكانب تصنيع التعكيض المتحرؾ الجزئي كالكامؿ

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
. مناقشة كتحميؿ الحاالت السريرية ذات الدرد الكامؿ

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
. اكتساب الميارات اليدكية الضركرية لعالج مرضى الدرد الكامؿ

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. التعامؿ مع المخبرم كتكجييو، كالتعامؿ مع المريض 

مفردات المنهاج 

تحضير - التشخيص كتقييـ الصحة الفمكية كحالة الغشاء المخاطي كحركات الفؾ السفمي : الجياز الكامؿ 
طرؽ أخذ الطبعات كأخذ العالقات الفكية لمرضى الدرد الكامؿ كنقؿ العالقة االطباقية الى المطبؽ -  الفـ 

االجيزة –  تبطيف االجيزة كالمبطنات الطرية - تسميـ الجياز لممريض- لتنضيد األسناف كالتجربة السريرية
السدادة الجراحية، المؤقتة، )التعكيضات الكجيية الفكية داخؿ الفمكية  – overdentureفكؽ الجذكر 

 (.عف العيف كاألنؼ كاألذف)التعكيضات الكجيية الفكية خارج الفمكية - (الدائمة

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nallaswamy%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 التعويضات الثابتة: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEFP903 رمز المقرر        ( 4 )تعويض األسنان الثابتة اسم المقرر

 2: عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 3تعكيض األسناف الثابتة  المتطمب السابؽ

 الخامسة                 :     السنة الدراسية 9:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 Power Pointمحاضرات نظرية بشرائح : النظرم 
 . تطبيؽ عممي لحاالت سريرية عمى المرضى تحت األشراؼ المباشر: العممي 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

   :المرجع المعتمد
- Rosentiel et al :Contemporary fixed prosthodontics. 4th ed., Mosby ,St.Louis,2006,   

   :المرجع اإلضافي
-Shillingburg HT, et al: Fundamentals of fixed prosthodontics. 3rd ed, Quintessence  
        publishing, Chicago, 1997.  

الطبعة األكلى، منشكرات جامعة - عمـ التعكيضات الثابتة–التيجاف كالجسكر : شعراني كعيسى كسمطاف كبيرلي-
   .2007  ، تشريف

. أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة قصيرة متنكعة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .تحضير حالة سريرية: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
– .  العالقة بيف التعكيضات الثابتة كاالختصاصات األخرل في طب األسنافمعرفة أجزاء التعكيض الثابت ك

 .معرفة مبادئ الميكانيؾ الحيكم في التيجاف كالجسكر– معرفة االعتبارات التجميمية في التيجاف كالجسكر 
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

.  القدرة عمى فيـ مختمؼ أجزاء التعكيض الثابت كربطيا بعضيا ببعض
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

.   كحدات3التدريب السريرم عمى معالجة المرضى بتعكيض ثابت ك خاصة جسكر 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. احتراـ خيارات المريض كحقكقو، كالقدرة عمى تطبيؽ خطة معالجة شاممة

مفردات المنهاج 
. اخذ العضة كالمطابؽ-
. عالقة التعكيضات الثابتة بالنكاحي الجمالية كعالقتيا كذلؾ بالنكاحي الحيكية -
 .إعطاء مبادلء أساسية في التعكيض الثابت فكؽ الزرع-
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 النسج حول السنية عمم: قـسم طباألسنان  كميـة
 DEPE904 رمز المقرر        ( 3 )سنيةالنسج حول ال عمم اسم المقرر

  2:عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
 2سنية اؿنسج حكؿ اؿ عمـ المتطمب السابؽ

 الخامسة                :     السنة الدراسية 9:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
كأسئمة كنقاشات ضمف المحاضرات  ‘  power pointمحاضرات باستخداـ العركض التقديمية : النظرم 
 .معالجة المرضى ك التدرب عمى الجراحة المثكية البسيطة سريريا : العممي 

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
-Newman MG, Takei HH,  Klokkevold PR . Carranza`s clinical periodontology. Tenth  
       edition, ELSEVIER, St. Louis 2009 .  

   :المرجع اإلضافي
المرجع في أمراض :  كالمجمكعة..... محمد عصاـ العكا، محمد عاطؼ دركيش، رزاف خطاب، أسامة ابراىيـ -

 . 2006النسج حكؿ السنية، الطبعة األكلى، جامعة دمشؽ، دمشؽ، 
-Reddy SH . Essentials of clinical periodontology and periodontics. Second  
       edition,Jaypee, New Delhi, 2008 . 

. اسئمة متعددة الخيارات كأسئمة ذات إجابة قصيرة: النظرم طريقة االمتحان 
 تشخيص كمعالجة حالة حكؿ سنية عمى مريض: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة مبادئ المعالجة التجددية حكؿ السنية كالجراحة المثكية المخاطية، العالقة المتبادلة بيف أمراض النسج حكؿ 

 .السنية ككالن مف تقكيـ األسناف كالترميمات السنية كلب األسناف، الغرسات السنية كاالعتبارات حكؿ السنية
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

.  ربط الحالة حكؿ السنية بالصحة العامة كاألمراض الجيازية،التقييـ النقدم لألدب الطبي
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

تشخيص كمعالجة الحاالت المتقدمة حكؿ السنية، إتقاف المعالجة حكؿ السنية غير الجراحية، المشاركة في أعماؿ 
. (قطع لثة، شريحة حكؿ سنية عمى سف أك سنيف، قطع لجاـ، معالجة تكاج جراحيا)جراحية حكؿ السنية 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
استخداـ محركات البحث لمحصكؿ عمى المعمكمات الطبية ، اتقاف ميارة العرض كاإللقاء كالنقاش كفف الدفاع عف 

. مشركع بحثي أك حالة سريرية

مفردات المنهاج 
الغرسات السنية كاالعتبارات حكؿ السنية،  الجراحة الطعـك العظمية، المعالجة التجددية ، الجبائر حكؿ السنية،  

المخاطية، االنحسار المثكم كمعالجتو، تطكيؿ التاج جراحيا، المعالجات الداعمة، العالقة المتبادلة بيف – المثكية 
. أمراض النسج حكؿ السنية ككالن مف تقكيـ األسناف كالترميمات السنية كلب األسناف
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 مداواة األسنان:قسم  طب األسنان  كميـة

 DEOP905 رمز المقرر        ( 3 )مداواة األسنان المبية اسم المقرر

  4:  عممي  1:نظرم    الساعات الفعمية
 2مداكاة األسناف المبية  المتطمب السابؽ

 الخامسة                  :    السنة الدراسية 9:  المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
  Power Pointمحاضرات : النظرم 
جراء معالجات لبية عمى مرضى: العممي   .   تكجييات عممي أكال ثـ تدريب سريرم كا 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

:  المرجع المعتمد 
 -Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton: Endodontics- Principles and Practice .  
      4th edition, Elsevier Health Sciences, 2009.   

  :المرجع اإلضافي
-Louis H. Berman, Kenneth M. Hargreaves, Steven R. Cohen: Cohen's Pathways of  
       the Pulp Expert Consult, 10th edition, Elsevier Health Sciences, 2010. 
- Garg : Textbook of Endodontics . 2nd ed,  2010. 

. اسئمة متعددة الخيارات كأسئمة بإجابات قصيرة: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .تقييـ مختمؼ مراحؿ المعالجة المبية عمى مريض: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة كيفية تدبير الحاالت اإلسعافية – معرفة العالقة المتبادلة بيف أمراض المب السني كالمرض حكؿ السني 

 .األدكية المستخدمة في المعالجات المبية-  المبية 
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

. القدرة عمى ربط األعراض السريرية المختمفة باألسباب ذات المنشا المبي كتفريقيا عف األسباب المرضية األخرل
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

 المعالجة المبية عمى األسنان األماميةتدريب سريرم عمى 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

التقييـ الذاتي لألعماؿ المنجزة – العكدة إلى المصادر 

مفردات المنهاج 
العالقة المتبادلة بيف أمراض المب السني كالمرض حكؿ -   كيفية إجراء المعالجات المبية الحية لألسناف الدائمة 

 .األدكية المستخدمة في المعالجات المبية- تدابير الحكادث المبية االسعافية  -السني 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mahmoud+Torabinejad%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+E.+Walton%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Louis+H.+Berman%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+M.+Hargreaves%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Steven+R.+Cohen%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 طب أسنان األطفال: قـسمطب األسنان   كميـة
 DEPD906 رمز المقرر         ( 2 )طفالاألطب أسنان  اسم المقرر

  2:عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
 1طفاؿ األطب أسناف  المتطمب السابؽ

 الخامسة                :     السنة الدراسية   9:    المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
. بداية الجمسة التاليةاستعراض حاالت سريرية عف مكضكع المحاضرة مع -  ، power point محاضرات : النظري

–  لممعالجة المطمكبة  لدل الطفؿ يقـك بيا الطبيب المشرؼ demonstrationتطبيؽ عممي -  سريرم: العممي 
 .إشراؼ عمى تدريب الطالب في معالجة األطفاؿ المرضى– حاالت ك صكر إيضاحية عمى الحاسكب  عرض

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

: الكتاب مرجعي
-  J.A.Dean, D.R.Avery, R.E.McDonald, Dentistry for the child and adolescent, ninth 

edition, Mosby Elsevier, Missouri 2011. 
  :المرجع اإلضافي 
 . 2011الطبعة األكلى، الجامعة السكرية الخاصة، . طب أسناف األطفاؿ ك اليافعيف:  محمد التيناكم-

- J.R.Pinkham, P.S.Casamassimo, D.J.McTigue, Pediatric Dentistry "Infancy through 
      adolescence", fourth edition,  Elsevier,Saunders , Missouri  2005. 
-  Asnani : Essentials of Pediatric Dentistry. 1st ed, Jaypee,  2010. 

 . أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة بإجابات قصيرة :   النظرم طريقة اإلمتحان 
 . كفحص مقابمة شفكيةالعمؿ عمى المريض:   العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
الحاجز – ستانمس ستيؿ معرفة بتيجاف  -  مختمؼ األصناؼ بمادة الترميـ المناسبةمبادئ ترميـ حفرمعرفة 

 - التخدير عند األطفاؿ- استئصاؿ المب في األسناف المؤقتة- المطاطي كالتخدير المكضعي
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

.  تمييز الفركؽ بيف مبادئ ترميـ حفر األسناف المؤقتة كالدائمة-  القدرة عمى التمييز بيف ألسناف المؤقتة كالدائمة
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

التغطية المبية غير المباشرة . بتر المب الدكائي في األسناف المؤقتة‘  تدريب سريرم عمى ترميـ األسناف المؤقتة
. تطبيؽ الفمكر كالسادات- تطبيؽ تاج ستانمس ستيؿ- معالجة األسناف الدائمة الفتية -كالمباشرة في األسناف المؤقتة 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
-  التفكير النقدم -  أىمية الكقاية مف النخكر المبكرة باستخداـ السيالنت - 

مفردات المنهاج 

 التشخيص كخطة المعالجة السنية، تطبيؽ الحاجز المطاطي كاستخداـ التخدير المكضعي عند األطفاؿ، مبادئ 
 الصنؼ الثالث بالككمبكزت، بتر المب، تطبيؽ الفمكر كالسادات،كترميـ حفر الصنؼ األكؿ كالثاني باألممغـ 

ألسناف المؤقتة، تطبيؽ تاج ستانمس ستيؿ، التغطية المبية غير المباشرة  الككمبكمير كالغالس اينكمير، استئصاؿ لمب
 .كالمباشرة في األسناف المؤقتة، معالجة األسناف الدائمة الفتية



 

89 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسمسنان ]طب األ  كميـة
 DEOS907 رمز المقرر        (3)جراحة الفم  اسم المقرر

 2: عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
 2جراحة الفـ  المتطمب السابؽ

 الخامسة                  :     السنة الدراسية 9:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
.   ، أفالـ فيديكpowerpointمحاضرات : النظرم 
 .قمع جذكر- قمع أسناف في كال الفكيف– تطبيؽ سريرم عمى المرضى : العممي 

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
- Leo Winter, Emery Andrew Rovenstine, Anthony S. Mecca :  A Textbook of  

      Exodontia: Exodontia, Oral Surgery and Anesthesia. 5th ed,  Mosby,2008. 
   :المرجع اإلضافي 

- Stanley malamed : Hand book of local anesthesia, Elsevier mosby , 2004 .   
أسئمة متعددة الخيارات : النظرم طريقة اإلمتحان 

 تقييـ قمع سف مع مقابمة شفيية: العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .قمع األسناف المنطمرة لكال الفكيفمعرفة أصكؿ –  القمع السني المعقد كاألدكات المستخدمة معرفة

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
تشخيص االنطمارات ك رضكض المنطقة الفكية 

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
. قمع الحاالت الخاصة كالمعقدة كالتي تحتاج لرفع شريحة- قمع األسناف المنطمرة- قمع األسناف 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
مراعاة أخالقيات المينة، احتراـ حقكؽ المرضى،  

مفردات المنهاج 
-   المحافظة عمى الحياة عند حدكث االختالطات - التكجيات المستقبمية في التخدير- التخدير خارج الفـ

 . كاألسناف الياجرة (أرحاء، أنياب، ضكاحؾ )قمع االسناف المنطمرة لكال الفكيف 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Leo+Winter%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emery+Andrew+Rovenstine%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+S.+Mecca%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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طب الفم : قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOM908 رمز المقرر        (2) الفم طب اسم المقرر

 2: عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
 1 الفـ طب المتطمب السابؽ

 الخامسة               :    السنة الدراسية 9:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
   power pointمحاضرات  :النظرم 
 تدريب سريرم : العممي 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

: المرجع المعتمد 
- Crispian Scully:  Oral and Maxillofacial Medicine, The Basis of Diagnosis and  
       Treatment. Elsevier 2008. 

 :المرجع اإلضافي

-Ghom : Textbook of Oral Medicine. Jaypee Brothers Publishers, 2005 
-Richard C.K. Jordan, Michael A.O. Lewis : A Color Handbook of Oral Medicine .  
     Thieme, 2004 . 

 MCQs : النظرم طريقة اإلمتحان 
 OSCE : السريرم

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة تشخيص مختمؼ أنكاع اآلفات الفمية كمعرفة طرؽ عالجيا، ربط التحاليؿ المخبرية كالشعاعية كالنسيجية 

.  كالمناعية بالحالة السريرية، عالقة األمراض العامة بالتظاىرات الفمكية، تمييز اآلفات السميمة مف الخبيثة
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

. تحميؿ نتائج طرؽ التشخيص المختمفة كربطيا ببعضيا 
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

. تشخيص كمعالجة أمراض الغشاء الفمكم الشائعة ، تشخيص آالـ الكجو مف منشأ سني أك غير سني

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
.  ميارات التكاصؿ، التفكير النقدم، كتابة تقرير حالة سريرية كنقاشو كالدفاع عنو

مفردات المنهاج 

البخر ، فرط المعاب، جفاؼ الفـ، التصبغات، االنتباج ، االحمرار، البقع البيضاء،  التقرحات، اآلفات الحكيصمية 
، الحمؿ كالمعكنة السنية، تناذر نقص المناعة المكتسب في طب األسناف، السالؽ، السرطاف، كالطعـ الغريب

أمراض ، شمؿ بؿ، الربك، السكرم، صحة الفـ كصحة القمب، االمراض العامة كعالقتيا بتقديـ العكف الطبي السني
 الفـ عند كبار السف، فقد الكعي المفاجئ كالطكارئ في العيادة السنية

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ghom%22
http://www.barnesandnoble.com/c/richard-c.k.-jordan
http://www.barnesandnoble.com/c/michael-a.o.-lewis
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 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOS909 رمز المقرر        ( 1 )وجه وفكين جراحة اسم المقرر

 : -عممي  1:نظرم   الساعات الفعمية
 2جراحة الفـ  المتطمب السابؽ

 الخامسة                  : السنة الدراسية 9: المستكل المقترح لممقرر
    pwerpointمحاضرات :  النظرم  طريقة التدريس

: المرجع المعتمد الكتاب المرجعي لممقرر 
-George Dimitroulis : Oral Maxillofacial Surgery.  Quintessence, 2008. 

 :  المرجع اإلضافي
- Lore and Medina :An atlas of head and neck surgery Elsevier Science, 2009 .  
- Sanghai : A Concise Textbook of Oral &  Maxillofacial Surgery . 1st ed, Jaypee,   
     2009. 

أسئمة متعددة الخيارات  طريقة اإلمتحان

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
االنتانات الكجيية الفكية كالعنقية، ككسكر الفكيف كعالجيا، كمعالجة , معرفة برضكض المنطقة الكجيية الفكية

 .األفات الذركية كاألكياس الفكية
  Intellectual skills  المهارات الذهنية

القدرة عمى التشخيص التفريقي لمكسكر ك االنتانات ك االكياس سنية المنشأ 
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

 -
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

العكدة إلى المصادر 

مفردات المنهاج 
– كسكر الفؾ العمكم – االنتانات الكجيية كالفكية كالعنقية -  األدكات المستخدمة في جراحة الفـ ك الفكيف 

التطعيـ العظمي في - الجيب الفكي - العالجات اإلسعافية كالجراحية لمكسكر الفكية –  كسكر الفؾ السفمي 
 - قطع الذركة  -  اآلفات الذركية  كاألكياس الفكية كجراحتيا – جراحة الفكيف 
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    10th  levelالمستوى العاشر  – السنــــــة الخامسة 

 

 مداواة األسنان:قسم  طب األسنان  كميـة
 DEOP001 رمز المقرر         ( 5 )مداواة أسنان ترميمية اسم المقرر

  4:عممي  : -نظرم    الساعات الفعمية
 4مداكاة أسناف ترميمية  المتطمب السابؽ

 الخامسة                  :    السنة الدراسية 10:   المستكل المقترح لممقرر
 . تكجييات عممية حكؿ تحضير األسناف مع تدريب عممي سريرم عمى أسناف المرضى في العيادات: العممي  طريقة التدريس

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد
-Theodore Roberson, Harald O. Heymann, Edward J. Swift, Jr. Sturdevant's Art and 

Science of Operative Dentistry: Arabic Bilingual Edition , 5th ed, Elsevier, UK, 2011. 
   :المرجع اإلضافي

- James B. Summitt, J. William Robbins, Richard S. Schwartz : Fundamentals of  
      operative dentistry: a contemporary approach. 3rd ed,  Quintessence, 2006 . 
- Francesco Mangani, Antonio Cerutti, Angelo Putignano : Guidelines for  
      Adhesive Dentistry: The Key to Success, Quintessence Publishing Co., 2009. 

 تقييـ تحضير حفرة سنية مف األصناؼ المتعددة مع ترميميا سريريان، أك تنفيذ حالة كجو تجميمي، أك ترميـ : العممي طريقة اإلمتحان 
 .مع أكتاد األلياؼ الزجاجية          

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 . االكتاد المعدنيو المسبقة الصنع كاكتاد الفايبر غالس كترميـ االسناف المعالجو لبياتعزيز معرفة الطالب ب

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
ربط األعراض - القدرة عمى تكثيؽ الحاالت سريريا كشعاعيا كفكتكغرافيا كتنظيميا في ممفات ضمف الكمبيكتر 

. السريرية لكؿ حالة بتقدير درجة أمتداد النخر كدرجة األصابة المبية كخبارات الترميـ التجميمية المتاحة
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

- تعزيز تدريب عممي سريرم  لتطبيؽ الخبرات كالميارات المكتسبة بترميـ األسناف خالؿ الفصكب الدراسية السابقة
- ترميـ األسناف المعالجة لبيا كاستخداـ اكتاد األلياؼ الزجاجية- التدريب السريرم عمى ترميـ األسناف كاسعة التيدـ

.- ترميـ االقات العنقية الالنخرية- تبييض األسناف الداخمي كالخارجي - ترميمات الككمبكزيت غير المباشرة 
. الكجكه التجميمية

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
ميارة التكاصؿ مع المرضى كاحتراـ حقكقيـ - كضع المعالجة الترميمية في سياؽ المعالجة الشاممة لممريض

. كالتعامؿ معيـ بشكؿ أخالقي
  - مفردات المنهاج 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Theodore+Roberson%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harald+O.+Heymann%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edward+J.+Swift,+Jr.%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+B.+Summitt%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+William+Robbins%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+S.+Schwartz%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francesco+Mangani%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+Cerutti%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Angelo+Putignano%22&source=gbs_metadata_r&cad=3


 

93 

 

 
 
 
 
 

 التعويضات المتحركة:قسم طب األسنان  كميـة

 DERP002 رمز المقرر        ( 5 )تعويض األسنان المتحركة اسم المقرر

  4:عممي  : -نظرم    الساعات الفعمية
 4تعكيض األسناف المتحركة  المتطمب السابؽ

 الخامسة                  :    السنة الدراسية 10:  المستكل المقترح لممقرر
 .أنجاز أجيزة متحركة جزئية سريريا عمى المرضى تحت األشراؼ المباشر: العممي طريقة التدريس

 : المرجع المعتمد   الكتاب المرجعي لممقرر 
- Hayakawa I : Principles and Practices of Complete Dentures: Creating the  
         Mental Image of a Denture. Quintessence, 1999.  
-George Albert Zarb, Charles L. Bolender, Gunnar E. Carlsson, Carl O. Boucher 's  
       ProsthodonticTreatment for Edentulous Patients, Mosby, 1997.. 

   :المرجع اإلضافي
- Nallaswamy :  Textbook of Prosthodontics.  Jaypee Brothers Publishers, 2008         

 .تقييـ تنفيذ إحدل المراحؿ السريرية: العممي طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .مشاكؿ األجيزة الكاممة- 

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
مناقشة كتحميؿ الحاالت السريرية   

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
تدريب سريرم عمى معالجة المرضى بأجيزة جزئية متحركة أك أجيزة كاممة كالتعكيضات الفكية الكجيية البسيطة 

.  تدريب عمى تبطيف األجيزة عند الحاجة– كالحاالت المختمطة مف األنكاع السابقة 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. أخالقيات المينىة.  القدرة عمى حسف التعامؿ مع المرضى كمع مخبرم األسناف

مفردات المنهاج 
-  

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Albert+Zarb%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+L.+Bolender%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gunnar+E.+Carlsson%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carl+O.+Boucher%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nallaswamy%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 التعويضات الثابتة: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEFP003 رمز المقرر        ( 5 )تعويض األسنان الثابتة اسم المقرر

    4: عممي : - نظرم    الساعات الفعمية
 4تعكيض األسناف الثابتة  المتطمب السابؽ

 الخامسة                  :    السنة الدراسية  10:  المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
: - النظرم 
 .  (حاالت سريرية متنكعة )معالجة مرضى بحاجة لتعكيض ثابت : العممي 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

   :المرجع المعتمد
- Rosentiel et al :Contemporary fixed prosthodontics. 4th ed., Mosby ,St.Louis,2006,   

   :المرجع اإلضافي
-Shillingburg HT, et al: Fundamentals of fixed prosthodontics. 3rd ed, Quintessence  
        publishing, Chicago, 1997.  

الطبعة األكلى، منشكرات جامعة - عمـ التعكيضات الثابتة–التيجاف كالجسكر : شعراني كعيسى كسمطاف كبيرلي-
   .2007  ، تشريف

. تحضير حالة سريرية طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 التعكيضات الثابتة بشكميا السريرم ك معرفة التحضيرات الكاممة بشكؿ جيد مع معرفة  مختمؼ أنكاعفيـتعزيز 

 .لمتحضيرات الجزئية كخاصة األكجو التجميمية ك الجسكر الخزفية الخالية مف المعدف
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

. إتقاف اختيار التعكيض المناسب لحالة المريض الفمكية كالطبية كالمالية ، التفكير النقدم
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

بما فييا معالجة تدريب سريرم كمعالجة مرضى بمختمؼ أنكاع التعكيضات الثابتة الذم أخذىا الطالب سابقا، 
تقاف العالقة مع اإلختصاصات األخرلمريض بحاجة إلى تاج .  خزؼ دكف معدف، كا 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
. إتقاف ميارات التكاصؿ مع المرضى، كاحتراـ حقكؽ المرضى ، عرض حالة سريرية

 -مفردات المنهاج 
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  النسج حول السنيةعمم: قـسم طب األسنان  كميـة

 DEPE004 رمز المقرر        التدبير الشامل لممريض  اسم المقرر

    2: عممي  : -نظرم    الساعات الفعمية
  ساعة معتمدة130 المتطمب السابؽ

 الخامسة                 :    السنة الدراسية  10: المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
 تنفيذ (حالة متعددة االختصاصات )كضع خطة معالجة شاممة لممريض تضـ عدة اختصاصات :  العممي

 .  المعالجات ، تكثيؽ الحالة سريريا كشعاعيا كفكتكغرافيا، كفي النياية الدفاع عنيا أماـ لجنة اختصاصييف 
 : - المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 

: -  المرجع اإلضافي
- Kay E J , Shearer A C , Bridgman A M , Humphris G M : Integrated Dental 

Treatment Planning: A case-based approach . 1st ed , Oxford, 2005 .    
 مع كجكد المريض كالدفاع عنيا أماـ power point  بعرض تقديمي case presentationعرض الحالة  طريقة اإلمتحان 

 .    لجنة متعددة االختصاصات 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة بتداخؿ العالقات بيف اختصاصات طب األسناف المختمفة، كمعرفة بكضع خطة معالجة متكاممة 

 .، كمعرفة بتحديد إنذار الحالة المرضيةلممريض كتسمسؿ مراحؿ المعالجة 
    Intellectual skills  المهارات الذهنية

القدرة عمى ربط المعمكمات كترتيب تسمسؿ تنفيذ خطة معالجة شاممة لممريض،  ميارة ربط التحاليؿ المخبرية 
. كالصكر الشعاعية بالحالة السريرية، تقييـ الصحة العامة كاألمراض الجيازية كربطيا بخطة المعالجة

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
. تعزير ميارات مختمؼ معالجات الفـ كاألسناف

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
العرض كاإللقاء كالنقاش كفف الدفاع عف حالة سريرية، إتقاف فف التكاصؿ مع المرضى كتمبية احتياجاتيـ 
نجاز المعالجة بالزمف  عمى أسس عممية كأخالقية كمراعاة كضعيـ االجتماعي كالنفسي، إدارة الكقت كا 

 .المحدد، احتراـ حقكؽ المريض كمراعاة الكمفة المالية

  -مفردات المنهاج 
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 مداواة األسنان:قسم طب األسنان  كميـة
 DEOP005 رمز المقرر         ( 4 )مداواة األسنان المبية اسم المقرر

  4:عممي  1: نظرم    الساعات الفعمية
 3مداكاة األسناف المبية  المتطمب السابؽ

 الخامسة                  :    السنة الدراسية  10:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
  Power Pointمحاضرات : النظرم 
 .  تكجييات العممي أكال ثـ اإلشراؼ عمى التطبيؽ السريرم في العيادات: العممي 

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

:  المرجع المعتمد 
 -Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton: Endodontics- Principles and Practice.  
      4th edition, Elsevier Health Sciences, 2009.   

  :المرجع اإلضافي
-Louis H. Berman, Kenneth M. Hargreaves, Steven R. Cohen: Cohen's Pathways of  
       the Pulp Expert Consult, 10th edition, Elsevier Health Sciences, 2010. 
- Garg : Textbook of Endodontics . 2nd ed,  2010. 

. اسئمة متعددة الخيارات كأسئمة صغيرة مع فراغات: النظرم طريقة اإلمتحان 
 .تقييـ سريرم إلحدل المعالجات المبية : العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة بكيفية –  الجراحة المبية ئمباد– معرفة باختالطات المعالجة المبية كالمعالجة المبية العفنة كأعادة المعالجة 

األسناف – معرفة العالقة بيف أمراض المب كاألمراض العامة – التحضير اآللي – التعامؿ مع األدكات المكسكرة 
 .المتمكنة

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
القدرة عمى ربط األعراض السريرية المختمفة باألسباب ذات المنشا المبي كتفريقيا عف األسباب - التفكير النقدم 

. المرضية األخرل
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

التدريب -تدبير اختالطات المعالجة المبية-  تدريب عممي سريرم عمى المعالجة المبية عمى األسناف الخمفية
عادة المعالجةالسريرم عمى  . المعالجة المبية العفنة كا 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
نقد الذات  – العكدة إلى المصادر 

مفردات المنهاج 
تدبير . - اجراء الجراحة المبية- طرائؽ حشك األقنية الجذرية - كيفية تدبير اختالطات المعالجات المبية  - 

كمعرفة العالقة مابيف المداكاة المبية كاالمراض - التدريب عمى انظمة التحضير اآللي . - االدكات المكسكرة
 -تبيض األسناف المتمكنة- العامة

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mahmoud+Torabinejad%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+E.+Walton%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Louis+H.+Berman%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+M.+Hargreaves%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Steven+R.+Cohen%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 طب أسنان األطفال: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEPD006 رمز المقرر        ( 3 )طفالاألطب أسنان  اسم المقرر

 4: عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 2طفاؿ األطب أسناف  المتطمب السابؽ

 الخامسة                 :    السنة الدراسية  10:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
. استعراض حاالت سريرية عف مكضكع المحاضرة مع الجمسة التالية - power pointمحاضرات  : النظري
 لممعالجة المطمكبة  لدل الطفؿ يقـك بيا الطبيب المشرؼ demonstrationتطبيؽ عممي -  سريرم: العممي 

 .إشراؼ عمى تدريب الطالب في معالجة األطفاؿ المرضى– عرض حاالت ك صكر إيضاحية عمى الحاسكب 
: الكتاب مرجعي الكتاب المرجعي لممقرر 

-  J.A.Dean, D.R.Avery, R.E.McDonald, Dentistry for the child and adolescent, ninth 
edition, Mosby Elsevier, Missouri 2011. 

  :المرجع اإلضافي 
 . 2011الطبعة األكلى، الجامعة السكرية الخاصة، . طب أسناف األطفاؿ ك اليافعيف:  محمد التيناكم-

Asnani : Essentials of Pediatric Dentistry. 1st ed, Jaypee,  2010. 
   أسئمة متعددة الخيارات كأسئمة قصيرة كطكيمة :النظرم طريقة اإلمتحان 

 .  كفحص مقابمة شفكم العمؿ عمى المريض   :العممي

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة الطرؽ المختمفة في التركيف الفمي كاألنفي . - التدابير العالجية السنية–أشكاليا المختمفة – اإلعاقة - 

 .أنكاع حافظات المسافة ككيفية تصميميا.- كالعضمي كالكريدم كاألستنشاقي األدكية المستخدمة 
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

تشخيص أذيات األسناف الرضية كأكلكيات المعالجة كتدابيرىا أىمية التدابير السنية لمطفؿ المعكؽ كربطيامع 
    .األمراض الجيازية المزمنة كتناذراتيا

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
معالجة أذيات األسناف الرضية في األسناف .- تمكيف الطالب مف كيفية التعامؿ مع الطفؿ في العيادة السنية - 

. تقديـ المعالجات النكعية لألسناف المؤقتة -  الدائمة الفتية 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

 .أخالقيات المينة-   القدرة عمى التكاصؿ مع الطفؿ الصغير في العيادة السنية

مفردات المنهاج 

–  معالجة أذيات األسناف الرضية في األسناف الدائمة الفتية، تقديـ المعالجات المبية كالترميمية لألسناف المؤقتة
التركيف النسبي – التدابير العالجية السنية، معرفة الطرؽ المختمفة في التركيف ك األدكية المستخدمة أم التركيف 

التخدير العاـ ، أنكاع حافظات المسافة، العادات الفمكية السيئة ك كيفية تشخيصيا، الكقاية األكلية ك التقكيـ – 
 .اإلعاقة ك التدبير العالجي السني ألشكاؿ اإلعاقة المختمفة. الكقائي
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 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسم طب األسنان   كميـة
 DEOS007 رمز المقرر        (4)جراحة الفم  اسم المقرر

 2: عممي   1:نظرم    الساعات الفعمية
 3جراحة الفـ  المتطمب السابؽ

 الخامسة                  :     السنة الدراسية 10:   المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
  ، كعرض فيديك  power pointمحاضرات : النظرم 
 .  تدريب سريرم عمى قمع أسناف كجذكر كأسناف منطمرة كعمميات بسيطة: العممي 

 :المرجع المعتمد الكتاب المرجعي لممقرر 
- Leo Winter, Emery Andrew Rovenstine, Anthony S. Mecca :  A Textbook of  
      Exodontia: Exodontia, Oral Surgery and Anesthesia. 5th ed,  Mosby,2008.  

   :المرجع اإلضافي
- Stanley malamed : Hand book of local anesthesia, Elsevier mosby , 2004 .   

 تقييـ عمؿ جراحي بسيط: العممي طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 معرفة مبادئ التخدير العاـ –معرفة خصكصيات القمع كالتخدير عند األطفاؿ كعند ذكم االحتياجات الخاصة 

  .  التداخالت الدكائية مع مكاد التخدير المكضعي–معرفة بالقمع تحت التخدير العاـ - كغرفة العمميات
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

.  تقدير صعكبة كخطكرة قمع أسناف منطمرة– التفكير النقدم -
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

اإلسعافات االكلية لرضكض - عمميات بسيطة مثؿ تشذيب السنخ أك إزالة طيات مخاطية– عممية قطع الذركة 
. قمع األسناف كالجذكر- المنطقة الكجيية الفكية

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
 .الحذر في العمؿ الجراحي- عرض حاالت سريرية كمناقشتيا 

مفردات المنهاج 
غرفة العمميات  - مبادئ التخدير العاـ كالقمع تحت التخدير العاـ  - خصكصية التخدير كالقمع عند األطفاؿ 

مبادئ التعامؿ مع المرضى الذيف يتناكلكف – التداخالت الدكائية مع مكاد التخدير المكضعي  - كآلية سيرىا
 .القمع عند المرضى ذكم االحتياجات الخاصة - أدكية ألمراض عامة 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Leo+Winter%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emery+Andrew+Rovenstine%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+S.+Mecca%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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 جراحة الفم والوجه والفكين: قـسم طب األسنان  كميـة
 DEOS008 رمز المقرر        ( 2 )وجه وفكين جراحة اسم المقرر

 : عممي  2:نظرم   الساعات الفعمية
  1جراحة كجو كفكيف  المتطمب السابؽ

 الخامسة                  : السنة الدراسية 10:  المستكل المقترح لممقرر
  ، أفالـ فيديك   power pointمحاضرات : النظرم  طريقة التدريس

: المرجع المعتمد الكتاب المرجعي لممقرر 
-George Dimitroulis : Oral Maxillofacial Surgery.  Quintessence, 2008. 

 :  المرجع اإلضافي
- Lore and Medina :An atlas of head and neck surgery Elsevier Science, 2009 .  
- Sanghai : A Concise Textbook of Oral &  Maxillofacial Surgery . 1st ed, Jaypee,   
     2009. 

 أسئمة متعددة الخيارات طريقة اإلمتحان

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
معرفة باالكراـ في المنطقة الكجيية الفكية كالتشكىات الكالدية كمبادئ الجراحة التعكيضية كالتقكيمية كأمراض 

 .المفصؿ الفكي الصدغي، كأمراض الغدد المعابية
  Intellectual skills  المهارات الذهنية

التفكير النقدم – التشخيص التفريقي لالكراـ 
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

 -
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

العكدة إلى المصادر  

مفردات المنهاج 
الجراحة – أمراض الغدد المعابية كعالجيا -  األكراـ الخبيثة في الفكيف – األكراـ السميمة في الفكيف 

التشخيص السريرم الضطرابات المفصؿ الفكي الصدغي كطرؽ عالجيا -  الجراحة التقكيمية – التعكيضية 
 - التشكىات الكالدية في جراحة الفـ كالفكيف – 
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 المقررات االختيارية

 
 
 
 

 متطمبات الجامعة   :قـسمطب األسنان   كمية
 REQU302    رمز المقرر    (3)المغة اإلنكميزية  اسم المقرر

 -:عممي  2:نظرم    الساعات الفعمية
( 2)انكميزم  المتطمب السابؽ   

 : -السنة الدراسية  : - المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
Grammar-translation method, the direct method, the audio-lingual method and the 
communicative method. 

 
 الكتاب المرجعي لممقرر 

  :المرجع المعتمد 
-Textbook (coursebook): Outcomes Upper-intermediate (student book, and  
      workbook) 2010 Heinle Gengage Learning 

   :المرجع اإلضافي
- Supplementary Material (Vocabulary): Outcomes Upper-intermediate (Vocabulary  
        Builder) 2010 Heinle Gengage Learning   

  . Students are assessed through quizzes and final examination طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
- describing town/city’s people, places.- Talk about objects - Talk about how free 

time is spent, fitness rating, and lucky escape from adventures.  
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

-Give opinions on cultural issues s,  expressing feelings - Making natural 
conversations in common intellectual issues . 

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
-  

 General and transferable skill: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
 giving Presentation-  Communicating in English language -  

مفردات المنهاج 

Entertainment, Sightseeing, Things You Need, Society, Sports and Interests, 
Accommodation, Nature, Law and Order, Careers and Studying, Transport, Health, 
and Socializing. Name different kinds of food, how to cook things, giving 
approximate meanings   
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 متطمبات الجامعة   :قـسمطب األسنان    كميـة
 REQU104      رمز المقرر    المنطق و التفكير العممي اسم المقرر

 -: عممي  2:نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ   

 : -السنة الدراسية    - :المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس
:  النظرم 

 . الطريقة التفاعمية كالتكاممية المستفيدة مف المنيجيف االستقرائي كاالستنباطي
الكتاب المرجعي 

 لممقرر 
 :المرجع المعتمد 

 (فؤاد زكريا)، التفكير العممي 
  :المرجع اإلضافي

  (أيمف عامر)، القدرة كالميارة كاألسمكب:  التفكير التحميمي 
 ،( ترجمة منير الحكراني– ترفنجر ككاركؿ ناساب . دكنالد ج) أسس التفكير كأدكاتو

.  المتحاف النيائي تحريرم بأسئمة إجابتيا قصيرة أك شرح– مذاكرة  بأسئمة إجابتيا قصيرة  - طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .معرفة طرائؽ التفكير العممي السميـ ك التقنيات المساعدة عمى التفكير ك البحث العممي

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
 . القدرة عمى ترتيب األفكار، كترتيب األكلكليات، كالقدرة عمى تمييز العالقات السببية مف العالقات العرضية

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
-  

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
ربط ما يتـ تعممو في تطكير المجتمع الفكرم ك البحثي ك خمؽ خريج قادر عمى التفكير بشكؿ منيجي ك عممي ك 

كضع آليات فكرية ليا أف تساىـ في الكصكؿ لممعرفة   

مفردات المنهاج 

، عقبات في طريؽ .(التراكمية، التنظيـ، البحث عف األسباب، الشمكلية كاليقيف، الدقة كالتجريد) سمات التفكير العممي
، أدكات التفكير، التفكير التحميمي (األسطكرة كالخرافة، االلتزاـ باألفكار الذائعة، حدكد العقؿ البشرم)التفكير العممي 

عالقة التفكير التحميمي بالتفكير الناقد، التفكير التحميمي كميارة عقمية، التفكير التحميمي كأسمكب  )كتعريفو 
– كمي )، أدكات االستنباط، أدكات التركيز عمى الخيارات ك التفكير المبدع الناقد، مناىج البحث العممي (لمشخصية

ك أدكاتو، كتتكزع محاكرىا عمى تطكير استراتيجيات التفكير كالتحميؿ كالفيـ كاالستنباط كاالستنتاج كبناء  (نكعي
المقدرة عمى النظر إلى األمكر بشكؿ مكضكعي، كالتمييز بيف الكتابات ذات الطابع الذاتي كالكتابات ذات الطابع 

. المكضكعي
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 متطمبات الجامعة   :قـسم طب األسنان   كميـة
 REQU106 رمز المقرر        ثانية  لغة أجنبية اسم المقرر

  -:عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ

 :  -             السنة الدراسية   - :المستكل المقترح لممقرر

 طريقة التدريس

طريقة  ترجمة القكاعد النحكية، ك الطريقة المباشرة، كالطريقة السمعية المغكية، : مستكل أكلي في المغة الفرنسية
إف ىذه الطريقة تشمؿ مجمكعة .  كلكف يتـ التركيز أكثر عمى استخداـ النيج التكاصمي.  ك طريقة التكاصؿ

كفضال عف الكتاب المقرر ىناؾ . كاممة مف الكظائؼ ك المفاىيـ  التي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ ىذا المقرر
  .كتاب المعمـ الذم يحكم عمى دليالن كشرحان مفصالن لمطرؽ التدريسية

 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 
Studio 100 (Methode de Francais) Niveau 1, DIDIER, 2001 

   :المرجع اإلضافي
Studio 100 (Caheir D'Exercise) Niveau 1, DIDIER, 2001 

 . بأسئمة قصيرة اإلجابات كشرح كتحميؿ نصتحريرم كامتحاف نيائي –مذاكرات بأسئمة قصيرة كامتحاف شفكم  طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
إعداد جمؿ بسيطة مثؿ التعريؼ عف النفس ك إعداد األسئمة ك تقديـ اإلجابات مثؿ الكقت ك مف ثـ يركز معرفة 

    . معرفة بعدد مف المفردات- المقرر عمى أمكر لغكية متقدمة مثؿ قراءة النصكص بالمغة الفرنسية
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

 .  االستماع كالمحادثةمياراتتطكير 
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

-  
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

يساىـ ىذا المقرر بزيادة الكعي الثقافي ك المغكم لدل الطالب ك ىذا ما يساعد في التقارب الثقافي بيف 
. الحضارات

مفردات المنهاج 
التحدث عف المعمكمات األساسية لمطالب ك عمميـ ك مدينتيـ ك بمدىـ ك عائمتيـ ك ىكايتيـ ك قراءة النصكص 

.    البسيطة ك جداكؿ المعمكمات ك كتابة بعض المراسالت البسيطة
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 متطمبات الجامعة   :قـسم طب األسنان   كميـة
 REQU108رمز المقرر         عمم اإلجتماعاسم المقرر 

 :- عممي   2:نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ

 :  -                 السنة الدراسية  : - المستكل المقترح لممقرر

طريقة التدريس 
محاضرات كعركض تقديمية، مع تعزيز مشاركة الطالب في عممية التعمـ عف طريؽ تكميفو بالتحضير : النظرم 

كما تعتمد المادة عمى النشاطات كالمناقشات الجماعية التي . في البيت كتقديـ جزء مما ىك مطمكب أثناء المحاضرة
  .تشمؿ الطالب جميعيـ مع تكفير جك الّتعمـ الممتع لجذب الطالب لممادة

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

  :المرجع المعتمد 
-Bilal Orabi: General Sociology ( Alm Al ajtimaa Alaam), Damascus University 2010   

    :المرجع اإلضافي
-Fahmi Alghazwy: An Introduction to Sociology , Oman 1992   

. أسئمة بإجابات قصيرة طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .إلماـ جيد بمفاىيـ ك تطبيقات عمـ االجتماع كقدرة جيدة عمى التعامؿ مع المجتمع ك سكؽ العمؿ

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
إدراؾ ك التفكير ك تقييـ مكاضيع اجتماعية ذات أىمية ك معالجة المشاكؿ اجتماعية األكثر انتشارا ضمف مجتمعنا 

.  المحمي ك يعزز ىذا المقرر عند الطالب التفكير االجتماعي ك االنتماء لمكطف
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
تعزير دكر الطالب في المجتمع كتعزيز قدرتيـ عمى تقديـ النصح االجتماعي سكاء ألنفسيـ أك لمف حكليـ مف 

. أصدقاء ك أقارب ك ىذا ما يساىـ في تطكير ك إصالح المجتمع

مفردات المنهاج 

،  التغير ك (أىمية عمـ االجتماع- مفاىيـ اجتماعية - معنى المجتمع ك عمـ المجتمع  )مفاىيـ اجتماعية أساسية 
المجتمع المحمي – الطبقات االجتماعية ك تطكرىا – الحركة االجتماعية – البنية االجتماعية  )التطكر االجتماعي 

 ،  عمـ االجتماع التطبيقي(المراحؿ العمرية ك تبدؿ أنماطيا– أنماط االستيالؾ ك المعيشة – األسرة – ك العكلمة 
المجتمع – السمكؾ االجتماعي الميني – التكييؼ االجتماعي – التخاطب االجتماعي - ديناميكيات المجتمع   )

– العادات االجتماعية – العالقات االجتماعية مع المجتمع ك مع الفرد – االنتماء – البديؿ ك االفتراضي 
االنحراؼ االجتماعي – العنؼ المنزلي – الطالؽ – الجريمة ) ، مشاكؿ اجتماعية ك أثرىا عمى المجتمع(االختالط

حقكؽ  – الفقر - تحديد النسؿ– العادات ك األعراؼ االجتماعية الخاطئة – العدالة ك المساكاة االجتماعية – 
ربط عمـ االجتماع بالعمـك األخرل ) ، عمـ االجتماع ك العمـك األخرل(التيرب الضريبي– عمالة األطفاؿ – المرأة 

 .(تطبيقات أبحاث اجتماعية في عمـك أخرل– مناىج البحث في عمـ االجتماع – أىمية ك مكامف الربط – 
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 متطمبات الجامعة   :قـسم طب األسنان  كميـة
 REQU110 رمز المقرر        مدخل إلى القانون اسم المقرر 

 : -عممي  2:نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ

 :   -              السنة الدراسية  : - المستكل المقترح لممقرر

طريقة التدريس 
محاضرات كعركض تقديمية، مع تعزيز مشاركة الطالب في عممية التعمـ عف طريؽ تكميفو بالتحضير في : النظرم 

كما تعتمد المادة عمى النشاطات كالمناقشات الجماعية التي . البيت كتقديـ جزء مما ىك مطمكب أثناء المحاضرة
  .تشمؿ الطالب جميعيـ مع تكفير جك الّتعمـ الممتع لجذب الطالب لممادة

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 :المرجع المعتمد 
 2004-2003/جامعة دمشؽ / ىشاـ القاسـ /المدخؿ إلى عمـ القانكف - 

   :المرجع اإلضافي
منشكرات الحمبي :لبناف-بيركت/ محمد حسيف منصكر– رمضاف محمد أبك السعكد / المدخؿ إلى القانكف- 

 (2003)الحقكقية
 .أسئمة بإجابات قصيرة طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
بمفيـك  كتعريؼ الطالب بنظرية القانكف كالقاعدة القانكنية كمدل تطابقيا في الجانب العممي لمحياة العممية، معرفة 

كعناصر القانكف كمعانيو كضركرتو كأصمو كمبادئو كجكانبو العممية  كخصائص قكاعده كنطاقو ك أقساـ القانكف 
 كتعريؼ الطالب بمصادر القانكف ك المبادئ التي تحكمو ك االطالع عمى األصكؿ كالقكاعد المتبعة في ،كفركعو

 .بعض المصطمحات القانكنية كتفسيرىامعرفة تحميؿ القاعدة القانكنية ك
   Intellectual skills  المهارات الذهنية

.  القانكنية مف حيث المكاف كالزماف كاألشخاصالقدرة عمى تطبيؽ األحكاـ
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

-  
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

 .احتراـ اآلخر فكران كممكية كسمككا -

مفردات المنهاج 
 
 
 

 

القكاعد اآلمرة - دكر القانكف في التنظيـ االجتماعي- القاعدة القانكنية - تحديد مفيـك القانكف  :مفيـك القانكف 
مدرسة القانكف الطبيعي - المذاىب الشكمية -أسس القانكف - القانكف كاألخالؽ - كالقكاعد التكميمية أك المفسرة 

القانكف العاـ -  أقساـ القانكف - مذىب العمـ كالصياغة - مذىب التضامف االجتماعي - المدرسة التاريخية - 
المصادر غير - التشريع – مصادر القانكف - فركع القانكف الخاص - فركع القانكف العاـ - كالقانكف الخاص 

 .التشريعية
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 متطمبات الجامعة   :قـسمطب األسنان   كميـة
 REQU112 :     رمز المقرر   عمم اإلدارةاسم المقرر 

 -: عممي  2: نظرم    الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ

 : -              السنة الدراسية  : - المستكل المقترح لممقرر

طريقة التدريس 
محاضرات كعركض تقديمية، مع تعزيز مشاركة الطالب في عممية التعمـ عف طريؽ تكميفو بالتحضير في : النظرم 

كما تعتمد المادة عمى النشاطات كالمناقشات الجماعية التي . البيت كتقديـ جزء مما ىك مطمكب أثناء المحاضرة
  .تشمؿ الطالب جميعيـ مع تكفير جك الّتعمـ الممتع لجذب الطالب لممادة

الكتاب المرجعي 
 لممقرر 

 2010أساسيات إدارة األعماؿ ، نعيـ الظاىر ، عماف ،  :المرجع المعتمد 
 2011, بيركت , سعيد عكض ,  مبادئ اإلدارة الحديثة:المرجع اإلضافي

 .أسئمة بإجابات قصيرة ، كأسئمة شرح طريقة اإلمتحان 

المخرجات التعميمية 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
كتطبيقاتيا في  مفاىيـ اإلدارة -  بإدارة األعماؿ كمفاىيميا األساسية كتطبيقاتيا  في نكاحي الحياة المختمفةمعرفة

معرفة بعممية   - كظائؼ إدارة األعماؿ مف تخطيط كتنظيـ كتكجيو كتنسيؽ كرقابة معرفة ب– المؤسسات ك الشركات
    . الحياة اليكمية كالعمميةصنع القرار كضركرة ذلؾ في

   Intellectual skills  المهارات الذهنية
   . لمفاىيـ اإلدارة (ضمف الحياة الطالبية) حالية القدرة عمى إيجاد تطبيقات
 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية

- 
 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال

. تطبيؽ أسس عمـ اإلدارة في مختمؼ جكانب الحياة- القدرة عمى التعامؿ مع سكؽ العمؿ 

مفردات المنهاج 

دارة األعماؿ ) اإلدارة مفهومها وأهميتها  المدخل إلى ، (إدارة األعماؿ، أىمية اإلدارة– معنى اإلدارة  :  اإلدارة كا 
 نشأة الفكر اإلدارم كتطكره، األىداؼ مف دراسة إدارة األعماؿ، مبادئ إدارة األعماؿ، أىمية إدارة )إدارة األعمال 

الفكر اإلداري ، (.......، األعماؿ، كظائؼ اإلدارة ، كظائؼ المنظمة، الميارات الالزمة لممارسة العممية اإلدارية
وظائف العممية ، (المدرسة الكالسيكية ، المدرسة السمككية ، المدارس كالنظريات الحديثة في اإلدارة )ومدارسه 

التخطيط ك اتخاذ القرارات كحؿ المشكالت،  التنظيـ اإلدارم المفيـك كاألىمية،  التكجيو كالقيادة )اإلدارية الحديثة 
كالحفز كاالتصاؿ بما فييا أىمية القيادة كميارات االتصاؿ كالتكجيو كالقيادة كالشخصية القيادية كالسمطة كالمياـ 
: كالمياـ األساسية لمقائد المدير ك نظريات القيادة كأنماط القيادة كصفات القائد الناجح،  االتصاؿ اإلدارم الحديث

خطكات االتصاؿ الفعاؿ  نظاـ -  كأىدافو كأىميتو كعناصره ككسائمو كأنكاعو كمعكقاتو كأنماطو مفيـك االتصاؿ
- عناصر الرقابة - أىداؼ الرقابة - الرقابة اإلدارية - مفيـك الرقابة : االتصاالت اإلدارية ، الرقابة اإلدارية الحديثة

 .أىمية الرقابة - أنكاع الرقابة - كسائؿ الرقابة - مراحؿ الرقابة اإلدارية - أساسيات الرقابة 
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 انتهى----------------------------------------- 

 متطمبات الجامعة   :قـسم طب األسنان  كميـة
 REQU114 رمز المقرر        عمم البيئةاسم المقرر 

 :- عممي   2:  نظرم   الساعات الفعمية
 - المتطمب السابؽ

 :    -              السنة الدراسية  : - المستكل المقترح لممقرر

طريقة التدريس 
استخداـ منيج دراسة الحالة لتكسيع المفاىيـ إلى مناطؽ أخرل مف ، مع التدريس بطريقة تفاعمية : النظرم 

  .العالـ، كربطيا مع المحمية
 :المرجع المعتمد  الكتاب المرجعي لممقرر 

Principles of Ecology, Princeton, London (2010)  
   :المرجع اإلضافي

Step by Step Ecology, Routledge, London (2008)  
 .امتحاف نيائي بأسئمة قصيرة اإلجابة - مذاكرات كتابية كشفكية طريقة اإلمتحان 

 المخرجات التعميمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
عمـ البيئة، كالنظاـ البيئي، كالمجتمع، كتعدد السكاف، كربط البيئة بالعمـك الكيميائية كالبيكلكجية األخرل، ب معرفة 

 العالقة بيف التكيؼ كاالختيار الطبيعي، كالتطكر، تحميؿ المكنكنات غير الحيكية لمنظاـ شرح. كالعمـك الفيزيائية
فيـ المكاد الصناعية المخالفة ك المضرة بالبيئة، كتعريؼ التحمؿ . البيئي الذم يؤثر في المككنات البيكلكجية

 كمناقشة مجمكعة متنكعة مف العمميات المرتبطة بو
   Intellectual skills  المهارات الذهنية
 التفكير بطريقة 

 Professional and Practical:  المهارات المهنية والعممية
- 

 General and transferable skills: المهارات العامة والقابمة لالنتقال
 القدرة عمى تنظيـ أعماؿ لصيانة البيئة- احتراـ البيئة

مفردات المنهاج 

دراسة العالقات المتبادلة بيف النباتات كالحيكانات مع البيئة المحيطة بيـ، كالمكاضيع تشمؿ تركز المادة عمى 
مفيـك النظاـ اإليككلكجي، كالدكرات البيكلكجي الكيميائية، كتدفؽ الطاقة، كالعكامؿ البيئية، كالسكاف كالمجتمعات 

، كالتغيير المستمر في األرض عمى مر الزمف الجيكلكجي، (النظـ البيئية)المحمية كالمناطؽ اإلحيائية الرئيسة 
. كمفاىيـ التكيؼ، كاالنتقاء الطبيعي، كالتطكر، كتعريؼ أنكاع مف المخمكقات الحيكية الجديدة ، كالتنكع البيكلكجي

  .كعمـ البيئة ينطكم عمى المزيج مف مككنات بيئتنا الحيكية، كغير الحيكية 


