
                                                                   
 

 
 فً الخطة الدراسٌة لمنح درجة الماجستٌر

 تقوٌم االسنان والفكٌنطب األسنان/ 

 
  

 

فً جامعة العلوم تقوٌم االسنان والفكٌن من كلٌة الدراسات العلٌا طب األسنان/ فً تمنح درجة الماجستٌر
 والتكنولوجٌا األردنٌة شرٌطة ما ٌلً:

 
في الجاهعة الصادرة  طة األسٌاى في التقيد تالشروط الوٌصىص عليها في تعليوات ترًاهج الواجستير .1

 .24/0/2102( تتاريــخ 2102/(4جلستــه رقـــن عي هجلس العوداء 

 .( ساعة معتمدة بنجاح45) إتمام .2

 
 ساعة معتمدة كما ٌلً: (32)وٌخصص لها  ارٌةاإلجبالمتطلبات .أوال: 

 
(ساعتُمعتمدةكمايلي:9المتطلباثالنظريتويخصصلها) .أ

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 3 طرق البحث واإلحصاء الحٌوي 907ط س 

 2 مواضٌع جارٌة فً علم تقوٌم األسنان  974ط س 

 2 1تقوٌم أسنان متقدم  976ط س 

 2 2تقوٌم أسنان متقدم  979ط س 



 
 (ساعتمعتمدةكمايلي:23المتطلباثالسريريتويخصصلها) . ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

م 190ط س    0 تدرية عولي في تقىين األسٌاى 

أ 190ط س  0تدرية سريري في تقىين األسٌاى    0 

ب 190ط س  2تدرية سريري في تقىين األسٌاى    3 

ج 190ط س  3تدرية سريري في تقىين األسٌاى    3 

أ 192ط س   4تدرية سريري في تقىين األسٌاى    3 

ب 192ط س  5تدرية سريري في تقىين األسٌاى    3 

ج 192ط س  6تدرية سريري في تقىين األسٌاى    3 

أ 193ط س   1تدرية سريري في تقىين األسٌاى    3 

ب 193ط س  8األسٌاى تدرية سريري في تقىين    3 

ج* 193ط س  9تدرية سريري في تقىين األسٌاى    1 

 * ناجح/ راسب
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ( ساعات معتمدة من المساقات التالٌة:4المتطلبات االختٌارٌة وٌخصص لها ) -ثانٌا:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 1 علم أشعة الفم والوجه والفكٌن المتقدم 902ط س 

 1 األدوٌة المتقدم لطب األسنان  علم 903ط س 

 1 علم اإلطباق والمفصل الصدغً 905ط س 

 2 علم غرس األسنان 906ط س 

 2 علم التطور والنمو 937ط س 

 1 واألسنانالفم  إصاباتعلم  937ط س 

 2 علم الوراثة الطبٌة 997ط س 

 2 المشاكل الطبٌة فً طب األسنان 977ط س 

 
 
 

 
 ( ساعات معتمدة7) وٌخصص لها( 977)ط س  م الرسالةإعداد وتقدٌثالثاً: 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 7 رسالة ماجستٌر أ 977ط س 

 6 رسالة ماجستٌر ب 977ط س 

 3 رسالة ماجستٌر ج 977ط س 

 0 رسالة ماجستٌر د 977ط س 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 وصف المساقات
 والفكٌن تقوٌم األسنان

 

 ساعة معتمدة( 1: )علم أشعة الفم والوجه والفكٌن المتقدم 902س ط
 خصائصهاو األشعة السٌنٌة معل أساسٌات توضحالتً  من المحاضرات من سلسلة هذا المساقٌتكون 
ٌتضمن هذا  ماك. والحماٌة منه االشعاع بٌولوجٌاو الصور الشعاعٌةإنتاج  تقنٌةئٌة, والكٌمٌا ئٌةالفٌزٌا

لطلبة بالشكل الطبٌعً لعظام الفكٌن والوجه واألنسجة المحٌطة وأٌضا الشكل المرضً المساق تعرٌف ا
الجزء األخٌر من هذا المساق على تعرٌف بأنواع ٌشتمل  الذي قد ٌحدث لهذه العظام واألنسجة. و

 الصور التشخٌصٌة المختلفة مثل التصوٌر الطبقً والرنٌن المغناطٌسً وغٌرها.
 

 ساعة معتمدة( 1) :لمتقدم لطب األسنانعلم األدوٌة ا 903ط س
ٌتناول هذا المساق المعرفة لألدوٌة المستعملة فً طب األسنان السرٌري واستعماالتها وكذلك األدوٌة 

 والعالجات المستعملة فً تخصصات طب األسنان.
 

 ساعة معتمدة( 1) :علم اإلطباق والمفصل الصدغً 905 س ط
فً  متناغمال دورهو اإلطباق نظام الكٌفٌة التً ٌعمل بها رة واضحة عنبصو لتزوٌد الطالب هذا المساق صمم

تشرٌح األنسجة المكونة األساسٌة ل بالمعرفة تزوٌد الطلبة إلىالمساق كما ٌهدف  هذا النظام. صحة الحفاظ على
 أمراض وسٌتم أٌضا تغطٌة. اإلطباق وأنواعه المختلفة ومحددات, الفك السفلً, وحركة اإلطباق نظامل
 هذه األمراض. الذٌن ٌعانون من وعالج المرضى من تشخٌص ٌتمكن الطالبحتى  اإلطباق  نظام اختالالتو

 

 ساعة معتمدة( 2) :علم غرس األسنان 906ط س 
تشمل محاضرات هذا المساق معلومات فً مجال غرس األسنان وكذلك مناقشة مختلف الطرق الجراحٌة 

 .كما تتضمن دراسة المواد واألجهزة المستخدمة فً زراعة األسنانوالتركٌبٌة المستخدمة لغرس األسنان. 
 

 ساعة معتمدة( 3) واإلحصاء الحٌوي: طرق البحث 907ط س 
وكٌفٌة تصمٌم البحث العلمً السرٌري وتصمٌم الدراسات  البحثالمساق تعرٌف األسلوب العلمً فً  ٌتضمن
كٌفٌة التخطٌط للتجارب واألبحاث  إلىالصحٌحة باإلضافة  المقالة العلمٌة لكتابة المنهجٌةالطرٌقة  إتباع وكذلك

وتصنٌف واختٌار المعلومات واستخدام التحلٌل اإلحصائً  جمع وٌشمل وكذلك تقٌٌم أبحاث اآلخرٌن. السرٌرٌة
 العملٌة لإلحصاء فً مجال تحلٌل نتائج البحث العلمً. التطبٌقاتالبٌانات وكذلك  لدراسة

 

 ساعة معتمدة( 2: )موعلم التطور والن 937ط س 
 االنفعالً النفسً المعرفً و االدراكً, تطوراللطفل, ول نمو الفٌزٌائًالالمواضٌع المتعلقة بعلى المساق  ٌشتمل

كما تشكل دراسة علم االجنة جزءا أساسٌا فً هذا المساق مع التركٌز على منطقة . منذ لحظة التلقٌح حتى البلوغ
واالطباق ودراسة التقوٌم الوقائً  لك نمو وتطور التركٌب السنً الوجهًالمساق كذ وٌتناوللفم .الوجه وا

فٌما ٌتعلق  تتكون لدى الطالب المعرفة الكافٌة لكً والتداخلً وتوقٌت المعالجة التقوٌمٌة حسب تطور الطفل
 .بالنمو الفٌزٌائً و التطور الوظٌفً للجسم بصورة عامة وللتركٌب السنً بصورة خاصة

 

 ساعة معتمدة( 1) األسنان:الفم و إصاباتعلم  937ط س 
ٌغطً هذا المساق الجوانب المتعلقة بإصابات الفم والوجه والفكٌن والذي ٌحتوي على تشخٌص ومعالجة 

ٌُغطً هذا المساق طرق تشخٌص اإلصابات غٌر الناتجة عن  إصابات الفم واألنسجة المحٌطة باألسنان, كما 
 الحوادث مثل إساءة المعاملة لألطفال

 

 ساعة معتمدة( 2) :ٌةطبالوراثة العلم  997ط س 
ٌتم فً هذا المساق استعراض المفاهٌم فً البٌولوجٌا الجزٌئٌة خاصة المتعلقة بعلم الجٌنات, وٌناقش هذا المساق 

رٌرٌة واعطاء أمثلة على أمراض وراثٌة طرق البٌولوجٌا الجزٌئٌة المتعلقة بدراسة الجٌنات ومظاهرها الس
 متعلقة بالفم واألسنان.

 

 ساعة معتمدة( 2: )المشاكل الطبٌة فً طب األسنان 977ط س 
ٌعنى هذا المساق بدراسة األمراض المختلفة التً ٌعانً منها المرٌض من حٌث مظاهرها وأعراضها فً منطقة 

 لسنٌة.الفم و الفكٌن وتأثٌرها على المعالجة الفموٌة وا
 



 ساعة معتمدة( 1) :عملً فً تقوٌم األسنانتدرٌب  م971س ط 
الطلبة بالمهارات الٌدوٌة الالزمة لتصنٌع األجهزة التقوٌمٌة الثابتة والمتحركة و هذا المساق العملً  ٌزود

ٌة كما ٌشمل تعرٌف الطلبة بأساسٌات األجهزة التقوٌم حافظات المسافات و األجهزة الوظٌفٌة فً المختبر,
 الثابتة. 

 
 ساعة معتمدة( 1): 1فً تقوٌم األسنان  تدرٌب سرٌري )أ( 971ط س 
تخطٌط العالج وكافة أجزاء المرحلة األولى من العالج  و سرٌري,ال تشخٌصبالهذا المساق  خالل لطالبٌقوم ا

المختلفة  طباقاإل السرٌري من تحلٌل للصور الشعاعٌة و األمثلة الجبسٌة. كما و ٌبدا الطالب بعالج حاالت سوء
 )الصنف األول والثانً بأنواعه والصنف الثالث( مستخدما األجهزة المتحركة و الوظٌفٌة و الثابتة.  

 

 (ساعة معتمدة 3): 2 تقوٌم األسنانفً  تدرٌب سرٌري )ب( 971ط س 
  ت األكثر تعقٌدا.الطالب بالبدء بعالج الحاالالمساق حاالته السابقة وتطورها كما ٌقوم  اٌتابع الطالب فً هذ

 

 ساعة معتمدة( 3) :3 فً تقوٌم األسنان تدرٌب سرٌري)ج(  971ط س 
وٌبدأ بعالج الحاالت التً تشمل تداخالت من المساق حاالته السابقة وتطورها  اٌتابع الطالب فً هذ

 اإلختصاصات األخرى فً طب األسنان.

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

التً  والحاالت ٌبدأ بعالج حاالت شق الشفة والحنكالمساق حاالته السابقة وتطورها كما  اٌتابع الطالب فً هذ
 تتطلب تداخالً جراحٌاً.

 

ساعة معتمدة على   0، 3، 3) : 9،7،7 فً تقوٌم األسنان تدرٌب سرٌري أ، ب،ج 973ط س 
 التوالً(.

 حاالته السابقة وتطورها كما ٌقوم  بتقٌٌم نتائج العالج للحاالت المنتهٌة اتالمساق ههذٌتابع الطالب فً 
  .واالحتفاظ بأمثلة جبسٌة لكل حالة

 
 ساعة معتمدة( 2) :األسنانتقوٌم  علم ه فًمواضٌع جارٌ 974ط س 

فً مختلف هذه  لمٌةالمرجعٌات الع منكتابة تقرٌر و تقوٌم األسنان والفكٌن علم مناقشة أحدث ما ٌنشر فً 
 .وتعلم القراءة الموضوعٌة الناقدة لألبحاث المنشورة ومناقشة نقاط الضعف والقوة فً هذه األبحاث المواضٌع

 

 ساعة معتمدة( 2):  1تقوٌم أسنان متقدم  976ط س 
 ف الطالب بأسالٌب الفحص السرٌري والتشخٌص الصحٌح والذي ٌشمل دراسة األشعةٌٌتضمن هذا المساق تعر

وتحلٌلها وعمل خطط العالج المناسبة. كما وٌتم تعرٌف الطالب بمٌكانٌكٌة حركة األسنان وبٌولوجٌتها 
 ومعلومات حول أسباب سوء اإلطباق وعالج تقوٌم األسنان االعتراضً.

 

 ساعة معتمدة( 2: ) 2تقوٌم أسنان متقدم  979ط س 
 والثابتة والوظٌفٌة والخارجٌة وآلٌة عملها. ٌتضمن هذا المساق تعرٌف الطالب بأجهزة التقوٌم المتحركة

 

 ساعات معتمدة( 7) :رسالة الماجستٌر 977 س ط
تحت اشراف عضو هٌئة تدرٌس  تتصف باإلبداع من قبل الطالب أطروحة إعدادموضوع من اجل  اختٌار ٌتم

ة واإلبداع والمنهجٌة من الجامعة وعلى الطالب القٌام بإجراء بحث الرسالة بالمبدأ األكادٌمً المستقل والدق
  العلمٌة للبحث وأن ٌناقش موضوع البحث أمام اللجنة المعنٌة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ةـة االسترشادٌــالخط

 

والفكٌن  األسنانتقوٌم   
 

 السنة األولى
 

 الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز 

907 س ط طرق البحث واإلحصاء الحٌويطرق البحث    3 

أ 190ط س   0تدرية سريري في تقىين األسٌاى    0 

م 190 ط س  0 تدرية عولي في تقىين األسٌاى 

976ط س  1تقوٌم األسنان المتقدم    2 

 9 المجموع 

 
 

 الفصل الثانً

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 1 متطلب اختٌاري ط س 

ب190ط س  2تدرية سريري في تقىين األسٌاى    3 

979ط س  1قوٌم األسنان المتقدم ت   2 

لمجموعا   6 

 
 
 

 الفصل الثالث

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

ج971ط س  3تدرية سريري في تقىين األسٌاى    3 

لمجموعا   3 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
لسنة الثانٌةا  

 
 

 الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 2 متطلب اختٌاري ط س 

أ 972ط س  4 تقوٌم األسنانتدرٌب سرٌري فً    3 

974ط س  تقوٌم األسنانمواضٌع جارٌة فً    2 

 9 المجموع 

 
 
 

 الفصل الثانً

 اسم المساق المساق رمز

 

 الساعات المعتمدة

 1 متطلب اختٌاري ط س 

 3 5تدرٌب سرٌري فً تقوٌم األسنان  ب 972ط س 

 3 رسالة ماجستٌر ج977ط س 

 9 لمجموعا 

 
 
 
 فصل الثالثال

 اسم المساق المساق رمز

 

 الساعات المعتمدة

 3 6 تقوٌم األسنانتدرٌب سرٌري فً  ج972ط س 

 3 رسالة ماجستٌر ج977ط س 

 6 لمجموعا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 السنة الثالثة
 
 

 الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساقرمز 

أ 973ط س  9 تقوٌم األسنانتدرٌب سرٌري فً    3 

 3 رسالة ماجستٌر ج977ط س 

 6 المجموع 

 
 
 

 الفصل الثانً

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساقرمز 

ب 973ط س  7 تقوٌم األسنانتدرٌب سرٌري فً    3 

 0 رسالة ماجستٌر د977ط س 

لمجموعا   3 

 
 
 

 الفصل الثالث

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

ج973ط س   0 7 تقوٌم األسنانً تدرٌب سرٌري ف 

 0 رسالة ماجستٌر د 977ط س 

 0 لمجموعا 

 
 
 
 


