
                                                                            
 

 

 فً درجة الماجستٌر للحصول علىالخطة الدراسٌة 
 الفمطب /طب األسنان 

 

 
م والتكنولوجٌا من كلٌة الدراسات العلٌا فً جامعة العلو الفمطب  /تمنح درجة الماجستٌر فً طب األسنان

 األردنٌة شرٌطة ما ٌلً:
 
ادرة ــالص ةــفً طب األسنان فً الجامع التقٌد بالشروط المنصوص علٌها فً تعلٌمات برنامج الماجستٌر .1

 24/0/2102( بتارٌــخ 4/2102جلستــه رقـــم داء فً ـــس العمــرار مجلــبموجب ق

 .( ساعة معتمدة بنجاح45) إتمام .2

 
 

 ( ساعة معتمدة كما ٌلً:32وٌخصص لها )اإلجبارٌة  تالمتطلباأوالً: 
 ( ساعة ُمعتمدة كما ٌلً:9المتطلبات النظرٌة وٌخصص لها ) . أ

 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 0 طب األسنان األدوٌة المتقدم لطلبةعلم  317ط س 

 2 عهى انتشزٌح انتطبٍقً نهزأس وانعُك  807ط س 

 7 الحٌوي اإلحصاءو البحث طرق 317 س ط

 0 عهى أيزاض انفى وانوجه وانفكٍٍ انًتقدو  875ط س 

 0 1طة انفى انًتقدو  876ط س 

 0 2طة انفى انًتقدو  878ط س 

 
 

 
 -( ساعة معتمدة كما ٌلً:23المتطلبات السرٌرٌة وٌخصص لها ) . ب
 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 1 يزاضتدرٌة يخبزي فً عهى اال و871ط س 

 1 1تدرٌة سزٌزي فً طة انفى  أ871ط س 

 3 2تدرٌة سزٌزي فً طة انفى  ب871ط س 

 3 3تدرٌة سزٌزي فً طة انفى  ج871ط س 

 3 4تدرٌة سزٌزي فً طة انفى  أ872ط س 

 3 5تدرٌة سزٌزي فً طة انفى  ب872ط س 

 3 6تدرٌة سزٌزي فً طة انفى  ج872ط س 

 3 8انفى  تدرٌة سزٌزي فً طة أ873ط س 

 3 7تدرٌة سزٌزي فً طة انفى  ب 873ط س 

 0 9تدرٌة سزٌزي فً طة انفى  ج873*ط س 

 *َتٍجة هذا انًساق َاجح أو راسة

 

    



 
 :من المساقات التالٌةمعتمدة  ساعات( 4وٌخصص لها ) المتطلبات اإلختٌارٌةثانٌاً : 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 0 عة الفم والوجه والفكٌن المتقدمعلم أش 312ط س 

 2 علم األحٌاء الدقٌقة والمناعة المتقدم 314ط س 

 0 علم اإلطباق والمفصل الصدغً 315ط س 

 2 مبادئ فً الطب العام 357ط س 

 2 علم الوراثة الطبٌة 337 ط س

 
 

 ( ساعات معتمدة9) وٌخصص لها( 999)ط س  إعداد وتقدٌم الرسالةثالثاً: 

 الساعات المعتمدة اسم المساق ساقرمز الم

 7 ماجستٌرالرسالة  أ377ط س 

 6 ماجستٌرالرسالة  ب377ط س

 7 ماجستٌرالرسالة  ج377ط س

 1 ماجستٌرالرسالة  د377ط س

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  المساقات وصف
 

 الماجستٌر فً طب االسنان/طب الفم
 

 (معتمدة ساعة 1) المتقدم: فكينوال والوجه الفم أشعة علم 202س ط

 الفٌزٌائٌة وخصائصها السٌنٌة األشعة علم أساسٌات توضح التً المحاضرات من سلسلة من ٌتكون المساق هذا
 تعرٌف المساق هذا وٌتضمن كما. منه والحماٌة االشعاع وبٌولوجٌا الشعاعٌة الصور إنتاج تقنٌة, والكٌمٌائٌة

 لهذه ٌحدث قد الذي المرضً الشكل وأٌضا المحٌطة واألنسجة والوجه فكٌنال لعظام الطبٌعً بالشكل الطلبة
 مثل المختلفة التشخٌصٌة الصور بأنواع تعرٌف على ٌشتمل المساق هذا من األخٌر والجزء. واألنسجة العظام

 .وغٌرها المغناطٌسً والرنٌن الطبقً التصوٌر
 

 عة معتمدة(سا 1طب االسنان: )طلبة علم األدوٌة المتقدم ل 903ط س

 ٌقدم هذا المساق المعلومات المتعلقة بالعقاقٌر المستخدمة فً طب االسنان و تطبٌقاتها.
 

 ساعت هعتودة( 2علن األحياء الدقيقت والوناعت الوتقّدم: ) 407ط س 

ذلك فهم ٌقدم هذا المساق فهماً عمٌقاً للعالقة بٌن األحٌاء الفموٌة الدقٌقة وأمراض الفم واللثة و اللب السنً وك
 .النواحً المناعٌة الناجمة عنها

 

 (معتمدة ساعة 1) الصدغً: والمفصل اإلطباق علم 905 س ط
 فً المتناغم ودوره اإلطباق نظام بها ٌعمل التً الكٌفٌة عن واضحة بصورة الطالب لتزوٌد المساق هذا صمم

 لنظام المكونة األنسجة لتشرٌح ألساسٌةا بالمعرفة الطلبة تزوٌد إلى ٌهدف أنه كما. النظام هذا صحة على الحفاظ
 واختالالت أمراض تغطٌة أٌضا وسٌتم. المختلفة وأنواعه اإلطباق محددات و السفلً، الفك وحركة اإلطباق،

 .األمراض هذه من ٌعانون الذٌن المرضى وعالج تشخٌص من الطالب ٌتمكن  حتى اإلطباق نظام
 

 ساعة معتمدة( 2عنق: )علم التشرٌح التطبٌقً للرأس و ال 907 ط س 
 على منطقة زٌادة التركٌزالعنق مع و رأسلل التطبٌقً الجراحً علم التشرٌح فً محاضرات ٌقدم المساق هذا

 أٌضا توضٌح. وسٌتم الرأس والوجهلمنطقة  التشرٌح العصبًو الجنٌنى تطورال وسٌتم مناقشة. الوجه والفكٌن
  .السرٌرٌة فً هذا المساق التشرٌحٌة تطبٌقاتال
 

 ساعة معتمدة( 3) واالحصاء الحيوي: طرق البحث  909 ط س

 فً انتخطٍظ كًا و أَه ٌساعد انطهبهجزا  انبوو  وتصًٍى اندراسا.. انعهًٍة إل األسانٍة هذا انًساق ٌصف

 ، واستخداوانبٍاَا. ٌشًم أٌضا جًع و دراسا. انعهًٍة.نه انُقد انعهًً، فضال عٍ انًخبزٌة انسزٌزٌة و هدراسا.ن

 نهوصول انى استُتاجا. عهًٍة سهًٍة. انبوث انعهًً فً يجال انتوهٍم اإلحصائً
 

 ساعة معتمدة( 2مبادئ فً الطب العام: ) 957ط س 

 .طبٍة كايُة ظزوف انًزضى انذٌٍ ٌعاَوٌ يٍ وانتعايم يع انطة انباطًُ جواَة يختهفة فً هذا انًساق ٌتُاول
 
 معتمدة(ساعة  2): علم الوراثة الطبٌة 997ط س  

,  وراثةال آلٌات و ٌشمل والمرض.عالقته بالصحة اإلنسان وفً   البٌولوجً االختالف بدراسة ٌقوم هذا المساق
السكانٌة. اإلحصائٌة و علم الوراثة وكذلك البٌوكٌمٌائٌة وعلم الوراثة علم الوراثة الجزٌئًعلم الوراثة الخلوٌة , 

 وعواقب, وأسباب الوراثةأنماط والجٌنات و الكروموسومات ٌفةووظ هم بنٌةبف هذا المساق فً سٌقوم الطالب
أٌضا قادرٌن  سٌكون الطالبالنمط الظاهري. و التركٌب الوراثً بٌنالتغٌرات الوراثٌة , والعالقة الطفرات و

, ضطراب وراثًال كونهم الناقلٌن, أو اضطراب وراثً المعرضٌن للخطر من وجود األفراد على التعرف على
 مرضى.ال المخاطر مع مناقشة هذه طالب قادرا علىفٌصبح ال

 

 ساعت هعتودة( 1م  تدريب هخبري في علن االهراض: )  971ط س 

ومعالجتها , وقطعها الخزعات التعامل مع عن كٌفٌة معلومات عامةب طب الفم مقٌمٌن المساق لتزوٌد هذا صمم
مع  النسٌجً التشخٌص لتأكٌد تطلب تًالخاصة ال صبغاتال وسوف تناقش علم األمراض. فً مختبر صبغهاو

المجهولة التشخٌص  عٌنات نسٌجٌة و وستعطىمراض معٌنة. التشخٌص التفرٌقً أل دورها فً التركٌز على
 نطاق مقٌمٌن من شأنها توسٌع الالحقة , والتً فً الجلسات التشخٌصات حٌث ستتم مناقشتها قترا ال للطالب
  الباثولوجٌة. التقارٌر فً من حٌث المصطلحات المستخدمة طب الفم

 
 
 



 ساعة معتمدة( 1: ) 1أ تدرٌب سرٌري فً طب الفم 971 ط س
كما مرضى. المهارات الالزمة ألخذ السٌرة المرضٌة من ال الطالب على اكتساب المساق إلى مساعدة ٌهدف هذا
 الشائعة. لحاالت المرضٌةا الدواء فًوآلٌة استخدام  الفٌزٌولوجٌا المرضٌة على فهم الطالب مساعدة ٌهدف إلى
 وأعراض عالمات فهمونشاط المرض  ورصد تشخٌص المستخدمة فً فهم أعمق للفحوصات واكتساب

 . على المدى الطوٌلبت المناعة األمراض الشائعة و امراض ك
 

 ساعة معتمدة( 3:  )2ب تدرٌب سرٌري فً طب الفم 971ط س 
كما . المحتملة له التداخالت الدوائٌةو اآلثار الجانبٌة, وكٌمٌائًالعالج ال آلٌات تعلٌم الطالب ٌهدف المساق إلى

 : عٌادات ذلك من خالل وٌتحقق األورام الخبٌثة.عالج ل الفٌزٌولوجٌا المرضٌة فهم الطالب على سٌساعد
 و الكبار. طفاللأل األورام أمراض الدم /

 
 ساعة معتمدة( 3: )3ج تدرٌب سرٌري فً طب الفم 971ط س 

 إجراء النفسٌة لٌكونوا قادرٌن على الطبٌة الممارسة الشائعة فً التشخٌصات الطلبة تعلٌم ٌهدف المساق إلى
 والتفاعل الطب النفسً المستخدمة فً األدوٌةب تعرٌف الطلبة أنه ٌهدف إلى كمامرضى النفسٌٌن. أكمل لل تقٌٌم

الفسٌولوجٌة التشرٌحٌة و تعلٌم الطالب الحالة إلى أٌضا المساقٌهدف واآلثار الجانبٌة لهذه األدوٌة. الدوائً و
طب  المستخدمة فً والفحوصات التشخٌصً تقنٌات التصوٌر, وفهم دور الم األعصابالمرضٌة و العالجٌة ال
 ٌتم تحقٌق العنق .الرأس و عن أورام التً تنتج أعراض بعض االختالالت العصبٌة األعصاب وعالمات و
  الفم. واألمراض العصبٌة وطب فً عٌادات الطب النفسً التناوب اللمن خ الهدف المذكور أعاله

 
 ساعة معتمدة لكل مساق( 3: ) 4،5،6أ، ب،ج تدرٌب سرٌري فً طب الفم  972ط س 

األغشٌة الجلد و سطح تؤثر على للحاالت التً الفٌزٌولوجٌا المرضٌة تعلٌم الطالب ٌهدف المساق إلى
. باإلضافة إلى مراض الجلدٌةألل األعراض التً تظهر عن طرٌق الفم همفالمخاطٌة.باألضافة الى معرفة و 

 معالجة األمراض الجلدٌة. األدوٌة الموضعٌة المستخدمة فًالتشخٌصٌة والفحوصات  التعرف على
 فهم أعمق كما أنها ستوفر .ءالغدد الصماشذوذ ل الفٌزٌولوجٌا المرضٌة تعلٌم الطالب أٌضا إلىٌهدف المساق و 

العالج المناسبة.  وخٌارات للغدد الصماء نشاط المرضًال ورصد تشخٌص المستخدمة فً ات المخبرٌةللفحوص
الجهاز  أمراض اجراء تحقٌقاتالفحص ووطرق  الفٌزٌولوجٌا المرضٌة الطالب باإلضافة إلى ذلك سٌتم تدرٌس

 ألمراض ٌولوجٌا المرضٌةالفٌز تعلٌم الطالب أٌضا إلى ٌهدف هذا المساق فً الفم. أعراضها وتوقع الهضمً
 الفشل الكلوي وأعراض وعالمات النشاط المرضً ورصد تشخٌص المستخدمة فً الفحوص المخبرٌةالكلى , و

 الكلى. زرع الذٌن تلقوا للمرضىكبت المناعة  و نتائج البرٌتونً غسٌل الكلىآلٌة  الطالب تعلٌم كما ٌهدف إلى
األنف  المراض تدبٌر العالجًالفحص والوأسالٌب  ولوجٌا المرضٌةالفٌزٌ الطالب تعلٌم أٌضا إلى ٌهدف المساق

 سرطان الرأس والرقبة. و العلوي الجهاز التنفسً أمراض, التهاب اللوزتٌن, التهاب الجٌوب األنفٌة, والحنجرة
 أمراض عٌادةالجهاز الهضمً و و من خالل العٌادات الخارجٌة لطب الفم األهداف المذكورة أعاله ٌتم تحقٌق

 األنف والحنجرة.عٌادات الكلى ؤ االمراض الجلدٌة و
 

 ساعة معتمدة لكل مساق( 3،3،0: ) 9،7،9أ،ب،ج تدرٌب سرٌري فً طب الفم  973ط س 
 اجراءاتالعنق وسوف ٌدرسون كٌفٌة الرأس و التً تجرى فً العملٌات الجراحٌة مراقبةب سٌقوم الطالب

عن طرٌق  التً تظهر لها المظاهر بعضو الروماتٌزمٌةاض األمر معلومات عن لطالبل خزعات. سوف ٌقدمال
 أمراض المناعة الذاتٌة.الروماتٌزمٌة و فً األمراض األدوٌة المستخدمة تعرٌفهم بأشكال وسٌتم الفم.

تعرف التعامل مع الحاالت الطارئة وال كٌفٌة لمراقبة الطوارئ فً قسم قضاء بعض الوقتب سٌقوم الطالب أٌضا
اجراء , مرضى طب الفم فحصٌستمرالطالب فً  وسوفإجراءات الطوارئ. لحٌوٌة وا على العالمات

األهداف المذكورة  ٌتم تحقٌق. حسب الحاجة وإحالة المرضى التشخٌص التفرٌقًسرد الفحوصات الالزمة  و
 الروماتٌزم و طب الفم. لجراحة ول العٌادات الخارجٌة من خالل أعاله

 
 ساعة معتمدة( 1) ه و الفكين الوتقدم:علن أهراض الفن و الوج 975ط س 
 منطقة تؤثر على األمراض التً مجموعات مختارة من المحاضرات ٌغطً من خالل المتقدم الفم أمراض مساق
هذه  صورة كاملة عن العطاء نسٌجٌةال والشعاعٌة  السرٌرٌة ومٌزات جمٌع ال ٌتم دمج. سوالوجه والفكٌن الفم

  المحدد. لمرضل المناعى التشخٌص وعالمات النسجٌة المٌزات خاص علىالتركٌز بشكل  وٌنصب األمراض.
 

 ساعة معتمدة( 1): 1المتقدم طب الفم  976ط س 
ٌعنى هذا المساق بدراسة األمراض التً قد تصٌب األنسجة الرخوة أو العظمٌة فً منطقة الفم والوجه والفكٌن، 

ض الفم والوجه والفكٌن الموضعٌة. سوف ٌتم والتً قد تكون جزءاً من مرض عام أو قد تكون من أمرا
 استعراض أسباب هذه األمراض والعوامل المهٌأة لها. وكذلك المظهر السرٌري العام.  

ٌدرس هذا المساق أٌضا طرق تشخٌص هذه األمراض والفحوصات الطبٌة والمخبرٌة الالزمة لذلك وطرق 
 المعالجة والوقاٌة من هذه األمراض. 

 



 ساعة معتمدة( 1): 2المتقدم م طب الف 979ط س 
وٌغطً هذا المساق طرق فحص وتشخٌص ومعالجة أمراض المفصل الصدغً، واألمراض النفسٌة التً تؤدي 

 إلى أعراض فموٌة، واأللم الوجهً، وأمراض الغدد الصماء، وأمراض الجهاز الهضمً وأمراض الدم.
 

 (ساعات معتمدة 9) :رسالة الماجستٌر 999ط س 

تحت اشراف عضو هٌئة تدرٌس  تتصف باإلبداع من قبل الطالب أطروحة إعدادموضوع من اجل  راختٌا ٌتم
من الجامعة وعلى الطالب القٌام بإجراء بحث الرسالة بالمبدأ األكادٌمً المستقل والدقة واإلبداع والمنهجٌة 

  العلمٌة للبحث وأن ٌناقش موضوع البحث أمام اللجنة المعنٌة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخطة االسترشادٌة
  الفمطب 

 
 السنة األولى

 
 الفصل األول

 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

 2 عهى انتشزٌح انتطبٍقً نهزأس وانعُك 807ط س 

 7 الحٌوي واإلحصاء البحث طرق 317 س ط

 1 1تدرٌة سزٌزي فً طة انفى  أ871ط س 

 1 1نًتقدو طة انفى ا  876ط س 

 9 المجموع 

 
 :الفصل الثانً

 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

 0 متطلب اختٌاري ط س 

 0 طب األسنان األدوٌة المتقدم لطلبةعلم  317ط س 

 7 2تدرٌة سزٌزي فً طة انفى  ب370 ط س

 1 تدرٌة يخبزي فً عهى االيزاض و 871ط س 

 1 انوجه وانفكٍٍ انًتقدو عهى أيزاض انفى و 875ط س 

 9 لمجموعا 

 
 الفصل الثالث:

 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

 7 3 انفىطة تدرٌة سزٌزي فً  ج 370ط س 

 3 لمجموعا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 السنة الثانٌة
 

 الفصل األول
 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

 0 اختٍاري يتطهة  ط س

 2 يتطهة اختٍاري  ط س

 7 4تدرٌب سرٌري فً طب الفم  أ372 ط س

 0 2انًتقدو  طة انفى     373س ط 

 9 المجموع 

 
 
 
 

 الفصل الثانً
 

 اسم المساق رمز ورقم المساق
 

 الساعات المعتمدة

 7 5 الفمطب فً تدرٌب سرٌري  ب372 ط س

 7 رسالة ماجستٌر ج 377ط س 

 6 لمجموعا 

 
 

 الفصل الثالث
 

 اسم المساق رمز ورقم المساق
 

 الساعات المعتمدة

 7 6 الفمطب تدرٌب سرٌري فً  ج 372ط س 

 7 رسالة ماجستٌر ج 377ط س 

 6 لمجموعا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 السنة الثالثة
 الفصل األول

 

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 7 3 الفمطب تدرٌب سرٌري فً  أ377ط س 

 7 رسالة ماجستٌر ج 377ط س 

 6 المجموع 

 
 الفصل الثانً

 

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 7 7 الفمطب تدرٌب سرٌري فً  ب 377س ط 

 1 رسالة ماجستٌر د 377ط س 

 3 لمجموعا 

 
 

 الفصل الثالث
 

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 1 7 الفمطب تدرٌب سرٌري فً  ج377 ط س

 1 رسالة ماجستٌر د 377ط س 

 0 لمجموعا 

 
 
 
 


