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 الخطة الدراســـــــــــية لدرجة الماجســـــــــتير 

 في التركيبات السنية الثابتة و المتحركة

    )مسار الشامل(    

 /ش 2005/ 13/05/ 1/   5رقم الخطة / 

                

 

 

 أوالً: أحكام و شروط عامة

 تتفق هذه الخطة مع تعليمات الدراسات العليا النافذة.  .1

 :نامجتي يمكن قبولها في  البرالتخصصات ال .2

بكالوريوس طب و جراحة الفم و األسناندرجة دكتور في طب األسنان أو ـ                       

 

 ثانياً: شروط خاصة: 

 يشترط بالمتقدم أن يكون قد أنهى فترة تدريب االمتياز. .1

 امج المشترك.أن يجتاز المتقدم امتحاناً تحريرياً للقبول تعده وتشرف عليه لجنة البرن .2

 

 ساعة معتمدة موزعة كما يلي: 42تتكون مواد هده الخطة من ثالثاً: 

 

 [ ساعة معتمدة: 33] اإلجباريةقائمة المواد  أـ                

 

 رقم المادة أسم المادة ساعة معتمدة نظري سريري المتطلب السابق

 

1التركيبات السنية الثابتة و المتحركةـ 4 1 12 -  1302727 

2التركيبات السنية الثابتة و المتحركةـ 4 1 12 1302727  1304713 

 1302717 المواد الحيوية 2 2 ـ -

3التركيبات السنية الثابتة و المتحركةـ 4 1 12 1304713  1302729 

4التركيبات السنية الثابتة و المتحركةـ 4 1 12 1302729  1304715 

 1304725 التداخالت الترميمية اللثوية 2 2 - -

 1304718 علم غرس اآلسنان 2 2 ـ -

1احتهاـالتركيبات السنية الثابتة و المتحركة وجر 4 1 12 1304715  1302726 

2احتهاـالتركيبات السنية الثابتة و المتحركة وجر 4 1 12 1302726  1304720 

 0505704 أساليب البحث العلمي 3 3 ـ -

 المجموع  33   -

 

 أسبوعياً.ساعات تدريبية  )4 (ادلالساعة المعتمدة تع
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 : االختياريةب ـ قائمة المواد              

 الواردة بالقائمة المبينة أدناه: االختيارية[ ساعات معتمدة من المواد 9يقوم الطالب باختيار ]                   

  

 

 رقم المادة

 

 أسم المادة

 

 ساعة معتمدة

 

 نظري

 

 سريري

 

 المتطلب السابق

  3 1 2 طب أسنان المسنين 1304719

  3 1 2 التركيبات الفكية والوجهية 1304721

  ـ 2 2 معالجات مشاكل المفصل الصدغيم األطباق وعل 1302721

  6 - 2 المختبرات السنية 1304722

  ـ 2 2 المتقدمة المعالجة اللبية 1302728

  ـ 2 2 يةالمعالجة السنية للمصابين باألمراض الجهاز 1301716

  ـ 2 2 المعالجات التجميلية 1302724

  - 1 1 طب الفم الوقائي 1303774

  ـ 3 3 علم األدوية السريري 0503704

  - 3 3 اإلحصاء الحيوي  0301737

  3 2 3 علم الوراثة الطبي  0504722

 

 ساعات تدريبية أسبوعياً. ( 3 ) الساعة المعتمدة تعادل

 

 

 

 (.1302798)شامل  نامتحاجـ ـ         
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 الخطــــــــــــــــة األسترشاديـــــــــــــــة

 )المســـار الشامـــــل(

 

 

  

 السنة األولى 

 

 

 الفصل األول

 

 الفصل الثاني

 4 2التركيبات السنية الثابتة و المتحركة ـ  4 1التركيبات السنية الثابتة و المتحركة ـ 

 3 ي االحصاء الحيو 2 المواد الحيوية

 7 المجموع 6 المجموع

 

 

 

 

 السنة الثانية 

 

 

 الفصل األول

 

 الفصل الثاني

 4 4التركيبات السنية الثابتة و المتحركة ـ  4 3التركيبات السنية الثابتة و المتحركة ـ 

 2 علم غرس األسنان 2 التداخالت الترميمية اللثوية

 6 المجموع 6 المجموع

 

 

 

 

 السنة الثالثة

 

 

 األولالفصل 

 

 الفصل الثاني

 4 2التركيبات السنية الثابتة و المتحركة و جراحتها ـ  4 1التركيبات السنية الثابتة و المتحركة و جراحتها ـ 

 2 التركيبات الفكية و الوجهية 2 طب أسنان المسنين

 2 المعالجات التجميلية 3 أساليب البحث العلمي 

 8 المجموع 9 المجموع

 

 

 ساعة معتمدة 42وع الكلــــــــــي المجمـــــــ
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 الخطــة الدراسيـــة لدرجة الماجستير 
 في التركيبات السنية الثابتة والمتحركة

                 /ر 2005/ 13/05/ 1  / 5 / الخطة رقم         )مسار الرسالة(

 
 

 

 أوالً: أحكام و شروط عامة

 تتفق هذه الخطة مع تعليمات الدراسات العليا النافذة.  .1

 في  البرنامج:التخصصات التي يمكن قبولها  .2

ـ درجة دكتور في طب األسنان أو بكالوريوس طب و جراحة الفم و األسنان.                      

 

 ثانياً: شروط خاصة: 

 يشترط بالمتقدم أن يكون قد أنهى فترة تدريب االمتياز. .3

 أن يجتاز المتقدم امتحاناً تحريرياً للقبول تعده وتشرف عليه لجنة البرنامج المشترك. .4

 

 

 ساعة معتمدة موزعة كما يلي: 42تتكون مواد هده الخطة من ثالثاً: 

         

 [ ساعة معتمدة: 27أـ قائمة المواد اإلجبارية ]               

 

 رقم المادة أسم المادة ساعة معتمدة نظري سريري المتطلب السابق

 

1التركيبات السنية الثابتة و المتحركةـ 4 1 12 -  1302727 

2التركيبات السنية الثابتة و المتحركةـ 4 1 12 1302727  1304713 

 1302717 المواد الحيوية 2 2 ـ -

3التركيبات السنية الثابتة و المتحركةـ 4 1 12 1304713  1302729 

4التركيبات السنية الثابتة و المتحركةـ 4 1 12 1302729  1304715 

 1304718 علم غرس اآلسنان 2 2 ـ -

 1302726  1احتهاـالتركيبات السنية الثابتة و المتحركة وجر 4 1 12 1304715

 0505704 أساليب البحث العلمي 3 3 ـ -

 المجموع  27   

 

 ( ساعات تدريبية أسبوعياً.4 الساعة المعتمدة تعادل )
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 ب ـ قائمة المواد االختيارية : 

 [ ساعات معتمدة من المواد االختيارية الواردة بالقائمة المبينة أدناه:6]يقوم الطالب باختيار                    

  

 

 رقم المادة

 

 أسم المادة

 

 ساعة معتمدة

 

 نظري

 

 سريري

 

 المتطلب السابق

  3 1 2 طب أسنان المسنين 1304719

  3 1 2 التركيبات الفكية والوجهية 1304721

 علم األطباق و معالجات مشاكل المفصل 1302721

 الصدغي

  ـ 2 2

  6 - 2 المختبرات السنية 1304722

  ـ 2 2 المعالجة اللبية المتقدمة  1302728

  - 2 2 التداخالت الترميمية اللثوية  1304725

المعالجة السنية للمصابين باألمراض  1301716

 الجهازية

  ـ 2 2

  ـ 2 2 المعالجات التجميلية 1302724

  - 1 1 طب الفم الوقائي 1303774

  ـ 3 3 علم األدوية السريري 0503704

  - 3 3 اإلحصاء الحيوي 0301737

  3 2 3 علم الوراثة الطبي  0504722

 

 ساعات تدريبية  أسبوعياً.  )3 )الساعة المعتمدة تعادل 

 

 

 

 

 (.1302799ورقمها )[ ساعات معتمدة 9جـ ـ رسالة جامعية ]        
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 ـــــــــــــــة األسترشاديـــــــــــــــةالخطـ

 )مســــار الرسالـــــة (

 

 

 

 السنة األولى 

 

 

 الفصل األول

 

 الفصل الثاني

 4 2التركيبات السنية الثابتة و المتحركة ـ  4 1التركيبات السنية الثابتة و المتحركة ـ 

 3 اإلحصاء الحيوي 2 المواد الحيوية

 7 المجموع 6 المجموع

 

 

 

 

 السنة الثانية 

 

 

 الفصل األول

 

 الفصل الثاني

 4 4التركيبات السنية الثابتة و المتحركة ـ  4 3التركيبات السنية الثابتة و المتحركة ـ 

 2 علم غرس األسنان 1 طب الفم الوقائي

 6 المجموع 5 المجموع

 

 

 

 

 السنة الثالثة

 

 

 الفصل األول

 

 الفصل الثاني

 9 الرسالة الجامعية 4 1لثابتة و المتحركة و جراحتها ـ التركيبات السنية ا

طب أسنان المسنين أو التركيبات الفكية  3 أساليب البحث العلمي

 والوجهية

2 

    

 11 المجموع 7 المجموع

 

 

 ساعة معتمدة 42المجمـــــــوع الكلــــــــــي 
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 معتمدة( اتساع 4) 1-التركيبات السنية الثابتة والمتحركة (1302727)    

   : ال يوجد المتطلب السابق
تشمل المادة النظرية المبادئ األساسية للتشخيص ووضع خطة العالج لحاالت التركيبات السنية الثابتة والمتحركة 

بانجاز أعمال مخبرية للحاالت تحت  متبوعة يهسريرلف أنواعها. أما الجانب العملي فيكون على شكل عيادات تبمخ

ووضع الخطة  الدقيق التشخيص أسس ويهدف هذا المساق بشقيه النظري والعملي إلى تمكين الطالب من االشراف.
  العالجية والتعامل مع المرضى الذين يحتاجون إلى أنماط مختلفة من التركيبات الثابتة والمتحركة.

 
 معتمدة( اتساع 4) 2-بات السنية الثابتة والمتحركةالتركي (1304713)    

    1302727: المتطلب السابق
تطوير المعرفة بطرق التشخيص وكيفية وضع الخطط العالجية المناسبة لحاالت التركيبات السنية الثابتة والمتحركة 

النظري ألساليب  اإلطارا المساق . يحدد هذكاملة إلىبنوعيها الكاملة والجزئية وكذلك الحاالت المتحولة من جزئية 
 لتشخيص وعالج الحاالت التي تستوجب اإلستعاضات السنية بمختلف أنواعهاالعالج السريري والتدريب المخبري 

 .كاملة
 

 معتمدة( ةساع 2) المواد الحيوية (1302717)    
   : ال يوجد المتطلب السابق

ة في المواد الحديثة في طب األسنان السريري وكيفية التعامل مع هذه نظرية تركز على تطوير الخبرة المعرفيالمادة ال 
ضافة باإلالمواد وطرق استخدامها في حقول التركيبات الثابتة والمتحركة وتعويضات الوجه والفكين وزراعة األسنان. 

ذه المواد وتأثيرها على إلى الدراسة المخبرية للخواص الفيزيائية والكيمائية لتلك المواد وكذلك دراسة مدى موائمة ه
 النظام البيولوجي. 

 
 معتمدة( اتساع 4) 3-التركيبات السنية الثابتة والمتحركة (1302729)    

    1304713: المتطلب السابق
تعريف الطلبة بآخر المستجدات في الجوانب المتعددة للتركيبات السنية  إلىيهدف الجزء النظري من هذا المساق 

العلم في مجال االستعاضات السنية. أما الجانب العملي فيهدف الى تطوير  إليهكة وآخر ما توصل الثابتة والمتحر 
  .الثابتة والمتحركة بالتركيبات والمخبريةوالسريرية المهارات التشخيصية 

     
 معتمدة( اتساع 4) 4-التركيبات السنية الثابتة والمتحركة (1304715)    

    1302729: المتطلب السابق
يتناول الجزء النظري طرق تنمية القدرات المعرفية للحاالت العالجية المتقدمة والمشتركة مع التخصصات األخرى 
في حقل طب األسنان والتي تتصل في مجال التركيبات السنية الثابتة والمتحركة كتلك التي تتطلب تركيبات فورية أو 

فيعنى بالتدريب على الحاالت الصعبة  يوالمخبر السريري جانب فوقية وتلك التي تثبت على غرسات زراعية. أما ال
 .وتلك التي تتطلب تداخالت جراحية قبل التركيبات قدمةعالجية مت إجراءاتالتي تتطلب 

     
 



 8 

 معتمدة( ةساع 2) التداخالت الترميمية اللثوية (1304725)    
   : ال يوجد المتطلب السابق

وتطور األمراض اللثوية وتشخيصها وطرق عالجها ويناقش االعتبارات اللثوية في  ألسباب يزود هذا المساق فهما  
المبادئ الحيوية لعملية زيادة طول التاج السني ويناقش النظريات وراء حساسية يبات السنية الثابتة والمتحركة و الترك

 العاج السني و طرق عالجها ودور األطباق في األمراض اللثوية. 
 

 معتمدة( ةساع 2) علم غرس األسنان   (1304718)    
   : ال يوجد المتطلب السابق

يتضمن الخيارات المتقدمة والناجحة في عالج المرضى  باستخدام زراعة األسنان للذين يعانون من الدرد الجزئي 
لمثبت على بواسطة الجسور الثابتة على الغرسات السنية وكذلك للمرضى ذوي الدرد الكامل بواسطة الطقم الكامل ا

الغرسات السنية باإلضافة إلى التركيب الثابت للسن الواحد وذلك إذا لم يوجد هناك أي موانع تشريحية أو نفسية لهؤالء 
المرضى. كما يشمل جميع األساسيات النظرية في زراعة األسنان في شقيها الجراحي وكذلك التركيب والمضاعفات 

 الناتجة عن الزراعة.
 

 معتمدة( اتساع 4)   1-تركيبات السنية الثابتة والمتحركة وجراحتهاال (1302726)    
    1304715: المتطلب السابق

تمكن الطالب من التشخيص ووضع الخطة العالجية والتعامل مع الحاالت التي تحتاج  التي سريريةالعيادات ال يشمل
الطلبة المساقات العملية لطلبة  حضور يتضمنكما  .ملالتأهيل الفموي الكا إعادةيها ما ففي العالج ب قدمةتقنيات مت إلى

ً بواقع عيادة واحدة أسبوعيمرحلة البكالوريوس  أساليب التدريب العملي وكيفية التعامل مع الحاالت العملية  لمعرفة ا

 لما قب لتحضيرات الفمويةل لجانب النظري وكذلك يشمل هذا المساق على ا  المختلفة وأساليب تقييم االعمال السريرية.
  التركيبات السنية مع التركيز على الجوانب الجراحية منها. 

 
 معتمدة( اتساع 4)   2-التركيبات السنية الثابتة والمتحركة وجراحتها ( 1304720)    

    1302726: المتطلب السابق
ا لالستعاضات السنية المتقدمة لتحضير األنسجة الفموية جراحيا  وتهيئته اإلجراءاتتغطية مفصلة لكافة  يتضمن

الترميمية المتعلقة بالتركيبات  ةالثابتة والمتحركة. وكذلك يعنى هذا المساق بتدريب الطلبة على القيام بإجراء الجراح
 حضور يتضمنكما  الجراحية المتقدمة للحاالت ذات الصلة بتحضير الفم والفكين. باإلجراءاتة والمشاركة يالسن

ً طلبة مرحلة البكالوريوس الطلبة المساقات العملية ل أساليب التدريب العملي وكيفية  لمعرفة بواقع عيادة واحدة أسبوعيا

 التعامل مع الحاالت العملية المختلفة وأساليب تقييم االعمال السريرية.
       

 معتمدة( اتساع 3) الحيوي  اإلحصاء (0301737)    
   : ال يوجد المتطلب السابق

ات، التوزيعات اإلحصائية )ذات الحدين، بواسون، الطبيعي، كاي تربيع، ت ف(، طرق المعاينة تنظيم وتلخيص البيان
وتوزيعات المعاينة، االستدالل اإلحصائي )تقدير واختبار فرضيات( حول معالم مجتمع واحد ومجتمعين، تحليل 

كاي تربيع )لحسن المطابقة، واالستقالل  التبلين )األحادي، الثنائي، المتعدد، العاملي، المربعات الالتينية(، اختبارات
والتجانس(، االختبارات غير المعلمية، االنحدار البسيط والمتعدد، معامل االرتباط، تطبيقات على البيانات البيئية 

       والحيوية. 
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 معتمدة( ةساع 2) طب أسنان المسنين   (1304719)    

   : ال يوجد المتطلب السابق
ثير عوامل التقدم بالعمر على صحة المسنين، وكذلك تشخيص ومعالجة أمراض الفم لدى المتقدمين يعنى بدراسة تأ

بالعمر وكيفية التعامل مع مضاعفات تزامن األمراض الجهازية بفقدان األسنان والحاجة إلى تداخالت عالجية خاصة 
 لمنتسبي هذه الفئة العمرية. 

     
 معتمدة( ةساع 2) لوجهية  التركيبات الفكية  وا (1304721)    

   : ال يوجد المتطلب السابق
في  اتتركيباليتناول دراسة أسباب النقص الوجهي والفكي ودور اختصاصيي األسنان اآلخرين إلى جانب اختصاصي 

عالج هذه الحاالت. كما يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالخطوات السريرية الالزمة لصنع األجهزة الوجهية 
لفكية داخل وخارج الفم.  كما سيصف مختلف الطرق التي من الممكن استخدامها لتثبيت هذه األجهزة مثل الزرعات ا

 المواد الالصقة. و السنية، المغناطيسات، 
     

 معتمدة( ةساع 2) علم اإلطباق ومعالجات مشاكل المفصل الصدغي  (1302721)    
   : ال يوجد المتطلب السابق

رف على اإلطباق الطبيعي لألسنان الدائمة ومشاكل اإلطباق الخلقي والتعرف على كيفية تقييم اإلطباق يتضمن التع
( وكيفية إعادة بناء Articulatorsالصحيح. وكذلك التعرف على نظريات إعادة بناء اإلطباق وأنواع المطابق )

بناء اإلطباق باستعمال التركيبات الثابتة الدائمة. اإلطباق باستعمال التركيبات المؤقتة وتطبيق ذلك سريريا لحين إنهاء 
 المقلقلة وعالقتها مع المفصل الصدغي خاصة في حاالت األسنان اإلطباقكما يشمل المساق التعرف على مشاكل 

 والحشوات والتلبييسات وكذلك عند وجود مشاكل في األنسجة المحيطة باألسنان.
        

 معتمدة( ةساع 2)   المختبرات السنية (1304722)    
   : ال يوجد المتطلب السابق

االكريلي  المتحرك تعريف الطالب بالخطوات الالزمة في عملية صنع التركيبات السنية الثابتة والمتحركة مثل الجهاز
 كمة. المزودة بالمثبتات المح والثابتة والمعدني، األجهزة الثابتة، واألجهزة الفكية والوجهية، واألجهزة المتحركة

 
 معتمدة( ةساع 2) المتقدمة المعالجة اللبية  (1302728)    

   : ال يوجد المتطلب السابق
 متعةةددةكمةةا يغطةةي هةةذا المسةةاق األوجةةه ال . فهةةم األدبيةةات العلميةةة والقواعةةد البايلوجيةةة للمعالجةةات اللبيةةة السةةريرية نميةةةت

ر القنةةوات اللبيةةة وحشةةوتها والميكروبةةايلوجي للقنةةوات آخةةر التطةةورات فةةي تحضةةيو للمعالجةةات اللبيةةة مةةن تشةةخيص األلةةم 
 . وكذلك إعادة المعالجاتالمعالجات اللبية  نجاح وفشلو 
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 معتمدة( ةساع 2) المعالجة السنية للمصابين باألمراض الجهازية  (1301716) 

   : ال يوجد المتطلب السابق
. وكذلك يجب أن ك التي قد تؤثر على المعالجة السنيةلتعريف باألمراض الجهازية التي لها أعراض فموية أو تلا

على األدوية المستخدمة في عالج هذه األمراض والتي قد تؤثر على صحة الفم أو على المعالجة  يتعرف الطالب
 السنية. 

 

 

 معتمدة( ةساع 2) المعالجات التجميلية  (1302724)
   : ال يوجد المتطلب السابق

ة األساسية في المعالجة التحفظية ويركز على علم األلوان ويناقش الترميمات ذات اللون المفاهيم الجمالي يتضمن
السني المباشرة وغير المباشرة، و نظريات االلتصاق والترميمات الملتصقة ، وعالج األسنان الملونة و المشوهة بدءا 

 بالتداخالت البسيطة إلى المعقدة.
 

 معتمدة( ةساع 1 )                         طب الفم الوقائي  (1303774)
   : ال يوجد المتطلب السابق

ركز على التعرف على أسباب نخر األسنان ومدى انتشاره و أساليب الوقاية باستعمال الفلورايد  إضافة إلى األساليب ت
 الحديثة في تشخيص نخر األسنان وكيفية معالجته. إلى الطرق  المادةتطرق تالوقائية األخرى. و 

 
 معتمدة( اتساع 3) علم األدوية السريري   (0503704)

   : ال يوجد المتطلب السابق
تتناول التطبيقات السريرية لألدوية التي تشمل معالجة المرضى، تجارب الدواء ودراسات استعماالت األدوية، كذلك 

ير الدواء، بداية من شكل الدواء تبحث هذه المادة في تجارب الدواء على اإلنسان وتبحث في المراحل المتعددة لتطو 
األولي، إلى أن يصل إلى الشكل النهائي، وتبحث في القواعد والقوانين وأخالقيات استعمال األسنان في التجارب التي 
نصت عليها مختلف اللجان المختصة في دراسة األدوية السريرية مثل معاهدة هيلسنكي وتعليمات إدارة الغذاء والدواء 

جراء العالمية. أم ا الجانب العملي من هذه المادة فيشمل إطالع الطالب على نشاطات مختبر األدوية السريري، وا 
 البحوث الدوائية السريرية ودراسات استعماالت األدوية.   

 

 
 معتمدة( اتساع 3 )                            أساليب البحث العلمي  (0505704)      

   : ال يوجد المتطلب السابق
على منهاج مفصل في علم اإلحصاء حيث يقّدم مبادئ  المادة هحتوي هذناء مقدمة عامة في وسائل البحث. و إعط

اإلحصاء وتطبيقاتها في مجال البحث الطبي مع أمثلة مختارة خصيصا  من البحث السني. ويوازي ذلك محاضرة 
الحاسوب من معالجة البيانات والصور وكذلك  تشتمل على المبادئ األساسية لمنهجية البحث وتطبيقاتها على أجهزة

محاضرات من كل من مجموعات األبحاث في كلية طب األسنان. وهدف هذه المحاضرات هو التشغيل األنظمة و 
 تبيان األبحاث التي ال تزال جارية مع التأكيد على المبادئ واإلجراءات المتبعة في مشاريع البحث.
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 معتمدة( اتساع 3 )  لطبيعلم الوراثة ا ( 0504722)     
   : ال يوجد المتطلب السابق

تتنةةةاول هةةةذه المةةةادة الوراثةةةة الطبيةةةة بةةةالتنوع البيولةةةوجي لانسةةةان وعالقتةةةه بالحالةةةة الصةةةحية والمرضةةةية ويشةةةمل  الوراثةةةة 
راض الجزيئيةةةة  تركيةةةب الحمةةةض األمينةةةي ووظائفةةةه، والتركيةةةب الجينةةةي وكيفيةةةة التعامةةةل معةةةه، وكيفيةةةة التعامةةةل مةةةع األمةةة

مكانيةةة تشخيصةةه. الصةبغات الوراثيةةة  تركيةب وتحليةةل الصةبغات الوراثيةةة، واألمةةراض  الوراثيةة مةةن حيةث الخلةةل النةاجم وا 
الناتجة عن اعةتالل هةذه الصةبغات. الكيميةاء الوراثيةة  دراسةة االسةتقالب واألمةراض الناجمةة عنةه. وراثةة المجتمةع  مةن 

تعةةددة العوامةةل، وعوامةةل الخطةةورة وبعةةض الجوانةةب األخالقيةةة المتعلقةةة حيةةث المسةةوحات الوراثيةةة، واألمةةراض الوراثيةةة م
  باألمراض الوراثية. 


