
 
 

                                                       

 

                                                                                 
 

 

 

 فً درجة الماجستٌر للحصول علىالخطة الدراسٌة 
 /أمراض و جراحة اللثةطب األسنان 

 

 
هي كلٍح الدراساخ العلٍا فً خاهعح العلىم  /أهزاض وخزازح اللثح درخح الواخستٍز فً طة األسٌاىتوٌر 

 والتكٌىلىخٍا األردًٍح شزٌطح ها ٌلً:

 

ادرج ــح الصــالتقٍد تالشزوط الوٌصىص علٍها فً تعلٍواخ تزًاهح الواخستٍز فً طة األسٌاى فً الداهع .1

 م. 24/0/2102( تتارٌــخ 4/2102رقـــن  ستــهـــداء فً خلس العوــزار هدلــتوىخة ق

 ( ساعح هعتودج تٌداذ.45) إتوام .2

 

 ( ساعت معتمذة كما يلي:32ويخصص لها ) اإلجباريت المتطلباثأوالً: 

 

 ( ساعت ُمعتمذة كما يلي:9المتطلباث النظريت ويخصص لها ) . أ

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز المساق

 2 علن غزس األسٌاى 616ط س 

 3 طزق الثسث واإلزصاء السٍىي 617ط س 

 2 0أهزاض وخزازح  اللثح الوتقدم  666ط س 

 2 2أهزاض وخزازح  اللثح الوتقدم  666ط س 

 

 

 ( ساعت معتمذة كما يلي:23المتطلباث السريريت ويخصص لها )         . ب

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز المساق

 0 وخزازح  اللثحتدرٌة عولً فً أهزاض  م660ط س 

 0 0تدرٌة سزٌزي فً أهزاض وخزازح  اللثح  أ 660ط س  

 3 2تدرٌة سزٌزي فً أهزاض وخزازح  اللثح  ب 660ط س 

 3 3تدرٌة سزٌزي فً أهزاض وخزازح  اللثح  ج 660ط س 

 3 4تدرٌة سزٌزي فً أهزاض وخزازح  اللثح  أ 662ط س  

 3 5اللثح   تدرٌة سزٌزي فً أهزاض وخزازح ب 662ط س 

 3 6تدرٌة سزٌزي فً أهزاض وخزازح  اللثح  ج 662ط س 

 3 6تدرٌة سزٌزي فً أهزاض وخزازح  اللثح  أ 663ط س  

 3 8تدرٌة سزٌزي فً أهزاض وخزازح  اللثح  ب 663ط س 

 1 7تدرٌة سزٌزي فً أهزاض وخزازح  اللثح  *ج 663ط س 

  ًاخر أو راسة*

 



 

 

 

 كما يلي:معتمذة  ساعاث( 4ويخصص لها ) االختياريتريت المتطلباث النظ -ثانيا:

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز المساق

 0 علن أشعح الفن والىخه والفكٍي الوتقدم 612ط س 

 0 علن األدوٌح الوتقدم لطة األسٌاى 613ط س 

 2 علن األزٍاء الدقٍقح والوٌاعح الوتقدم 614ط س 

 0 ل الصدغًعلن االطثاق والوفص 615ط س 

 2 هثادئ فً الطة العام 658ط س 

 2 هىاظٍع خارٌح فً أهزاض وخزازح  اللثح 665ط س 

 2 علن الىراثح الطثٍح 668ط س 

 0 علن أهزاض الفن والىخه والفكٍي الوتقدم  685ط س 

 2 الوشاكل الطثٍح فً طة األسٌاى  688ط س 

 

 

 

    

 ( ساعاث معتمذة9)لها  ويخصص (999)ط س  إعذاد وتقذيم الرسالتثالثاً: 

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز المساق

 7 رسالح الواخستٍز أ677ط س 

 6 رسالح الواخستٍز ب677ط س

 3 رسالح الواخستٍز ج677ط س

 1 رسالح الواخستٍز د677ط س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 المساقات وصف
 عالج أمراض وجراحة اللثة

 
 ساعة معتمدة(1المتقدم: ) الوجه والفكٌنعة الفم وعلم أش 202ط س

الفٌزٌائٌة  وخصائصها األشعة السٌنٌةعلم  التً توضح أساسٌات من المحاضرات من سلسلة ٌتكون هذا المساق
ٌتضمن هذا المساق تعرٌف  كما. والحماٌة منه االشعاع الصور الشعاعٌة وبٌولوجٌاإنتاج  تقنٌةووالكٌمٌائٌة, 

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

 التصوٌر الطبقً والرنٌن المغناطٌسً وغٌرها.
 

 ساعة معتمدة( 1سنان: )علم األدوٌة المتقدم لطب اال 203ط س

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

 ساعة معتمدة( 2علم األحٌاء الدقٌقة والمناعة المتقدم: ) 204ط س 
أمراض اللب السنً ٌقدم هذا المساق فهماً عمٌقاً للعالقة ما بٌن األحٌاء الفموٌة الدقٌقة وأمراض الفم واللثة و

 وكذلك فهم النواحً المناعٌة الناجمة عن هذه العالقة بالمرض.
 
 (معتمدة ساعة 1) الصدغً: والمفصل اإلطباق علم 205 س ط

 فً المتناغم ودوره اإلطباق نظام بها ٌعمل التً الكٌفٌة عن واضحة بصورة الطالب لتزوٌد المساق هذا صمم
 المكونة األنسجة لتشرٌح األساسٌة بالمعرفة الطلبة تزوٌد إلىالمساق  ٌهدف كما. النظام هذا صحة على الحفاظ
 أمراض تغطٌة أٌضا وسٌتم. المختلفة وأنواعه اإلطباق ومحددات السفلً، الفك وحركة اإلطباق، لنظام

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

 ساعة معتمدة( 2: )غرس األسنان علم 206س  ط

 الجراحٌةالطرق  فمناقشة مختلومعلومات فً مجال غرس األسنان  تقدٌم هذا المساق محاضرات تشمل
 .فً زراعة األسنان المستخدمةالمستخدمة. كما تتضمن دراسة المواد واألجهزة  اتوالتركٌب

 
 دة(ساعة معتم 3طرق البحث واإلحصاء الحٌوي: ) 209 ط س

 ،السرٌري وتصمٌم الدراسات العلمًوكٌفٌة تصمٌم البحث  البحثالمساق تعرٌف األسلوب العلمً فً  ٌتضمن
كٌفٌة التخطٌط للتجارب واألبحاث  إلىالمقالة العلمٌة الصحٌحة باإلضافة  لكتابة المنهجٌةالطرٌقة  إتباع وكذلك

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

 
 ساعة معتمدة( 2مبادئ فً الطب العام: ) 257ط س 

 ٌتضّمن هذا المساق معلومات فً الطب الباطنً وطرق العناٌة بالمرضى ذوي األمراض الباطنٌة.
 

 ساعة معتمدة( 1م تدرٌب عملً فً أمراض وجراحة اللثة: ) 221ط س 
صمم هذا المساق لتعرٌف الطالب بجمٌع الجوانب السرٌرٌة الالزمة فً عالج أمراض اللثة كالفحص السرٌري 

 والتشخٌص ورسم الخطة العالجٌة.
 

 ساعة معتمدة( 1: )1)أ( تدرٌب سرٌري فً أمراض وجراحة اللثة  221ط س 
هذا المساق إلى تعزٌز قدرات الطلبة السرٌرٌة فً تشخٌص وعالج حاالت أمراض اللثة واألنسجة  ٌهدف

خالل هذا المساق تعلّم كٌفٌة طلب صور األشعة والفحوصات المخبرٌة الالزمة  وعلى الطلبةالمحٌطة بها. 
للمرضى وكٌفٌة قراءة التقارٌر المخبرٌة والشعاعٌة. وسٌقوم الطلبة من خالل هذا المساق بمعالجة حاالت 

 بسٌطة من أمراض اللثة واألنسجة المحٌطة بها.
 

 ساعة معتمدة( 3: )2)ب( تدرٌب سرٌري فً أمراض وجراحة اللثة  221ط س 
سٌبدأ الطلبة خالل دراسة هذا المساق بالقٌام بالمداخالت الجراحٌة اللثوٌة المختلفة، باإلضافة إلى متابعة 

 المرضى اللذٌن هم تحت العالج.
 
 



 
 

 ساعة معتمدة( 3: )3)ج( تدرٌب سرٌري فً أمراض وجراحة اللثة  221ط س 
ذٌن هم تحت من خالله الطلبة عالج المرضى ال ٌة السابقة حٌث ٌكملٌعتبر هذا المساق تكملة للمساقات السرٌر

 العالج.
 

 ساعة معتمدة لكل مساق( 3: )6، 5، 4ج تدرٌب سرٌري فً أمراض وجراحة اللثة ،ب، أ 222ط س 
 للثة واألنسجةٌبدأ الطلبة فً هذا المساق بعالج الحاالت األكثر تعقٌداً والتركٌز على اإلطباق وأهمٌته لصحة ا

ذٌن قد بدأوا عالجهم خالل المساق استكمال العالج للمرضى العلى الطلبة من خالل هذا و المحٌطة بها.
 الفصول السابقة.

 
ساعة معتمدة لكل  0، 3،  3: )9، 7، 2ج تدرٌب سرٌري فً أمراض وجراحة اللثة ، ب، أ 223ط س 

 مساق على التوالً(
ٌن بحاجة إلى مداخالت جراحٌة لثوٌة معقّدة وغرسات سنٌة ذة فً هذا المساق بعالج المرضى الٌبدأ الطلب

 لذٌن تم البدء معهم فً الفصول السابقة.استكمال عالجات ومتابعة المرضى او
 

 ساعة معتمدة( 2مواضٌع جارٌة فً أمراض وجراحة اللثة: ) 225ط س 
تابة تقرٌر فً األدبٌات فً مناقشة أحدث ما ٌنشر فً علم أمراض اللثة واألنسجة المحٌطة باإلسنان وٌمكن ك

 مختلف هذه المواضٌع.
 

 ساعة معتمدة( 2: )1علم أمراض وجراحة اللثة المتقدم  226ط س
ٌتضمن هذا المساق النظري إثراء الطالب بمعلومات حول أسباب وأنواع أمراض اللثة وطرق عالجها 

 والمعلومات األساسٌة لعلم األنسجة المحٌطة.
 

 ساعة معتمدة( 2: )2حة اللثة المتقدم علم أمراض وجرا 222ط س 
ٌتضمن هذا المساق النظري مراجعة وافٌة لمواضٌع المعالجات المختلفة فً هذا التخصص حٌث أنها تكون 

 األساس لتدرٌبه السرٌري.
 

 ساعة معتمدة( 2): علم الوراثة الطبٌة 227ط س 
الوراثة ,  آلٌات ٌشملو والمرض.ته بالصحة عالقاإلنسان وفً   البٌولوجً االختالف بدراسة ٌقوم هذا المساق

اإلحصائٌة  علم الوراثة وكذلك ,البٌوكٌمٌائٌة وعلم الوراثة ,علم الوراثة الجزٌئًو, وعلم الوراثة الخلوٌة
, وأسباب الوراثةأنماط والجٌنات و الكروموسومات ووظٌفة هم بنٌةبف هذا المساق فً سٌقوم الطالبوالسكانٌة. و

ٌتوخى أن ٌكون والنمط الظاهري. و التركٌب الوراثً بٌن, والعالقة التغٌرات الوراثٌةوالطفرات  وعواقب
 كونهم الناقلٌنأو  ,ثًاضطراب ورا المعرضٌن للخطر من وجود األفراد الطالب قادرٌن على التعرف على

 .مرضىال المخاطر مع مناقشة هذه فٌصبح الطالب قادرا على ضطراب وراثًال
 

 ساعة معتمدة( 1ض الفم والوجه والفكٌن المتقّدم: )علم أمرا 275ط س 
والتً قد تصٌب  ،ٌتطّرق هذا المساق إلى دراسة األمراض الشائعة التً تصٌب منطقة الفم والوجه والفكٌن

ٌتم دراستها من حٌث أسباب الحدوث والعوامل المهٌأة لإلصابة وس خوة أو العظمٌة أو األسنان. األنسجة الر
ٌتم التطّرق إلى وسائل التشخٌص شرٌحً المجهري لهذه األمراض. وسالعام والمظهر الت والمظهر السرٌري

 عام. لوالعالج بشك
 

 ساعة معتمدة( 2المشاكل الطبٌة فً طب األسنان: ) 277ط س 
ٌعٌى هذا الوساق تدراسح األهزاض العاهح التً ٌعاًً هٌها الوزٌط هي زٍث هظاهزها وأعزاظها فً هٌطقح 

ٌتضمن و ساعح هعتودج(. 2) 0تقىٌن أسٌاى هتقدم  676ي وتأثٍزها على الوعالدح الفوىٌح والسٌٍح.ط س الفن والفكٍ
هذا المساق تعرٌف الطالب بأسالٌب الفحص السرٌري والتشخٌص الصحٌح والذي ٌشمل دراسة األشعة وتحلٌلها 

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

 
 ساعات معتمدة(9: )رسالة الماجستٌر 299 س ط

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

  العلمٌة للبحث وأن ٌناقش موضوع البحث أمام اللجنة المعنٌة.

 

 



 

 

 

 

 الخطت االسترشاديت
 

 السنت األولى

 

 الفصل األول

 الساعاث المعتمذة اسم المساق المساق رمز

 3 طزق الثسث واإلزصاء السٍىي 617ط س 

 0 0ة سزٌزي فً أهزاض وخزازح  اللثح تدرٌ أ 660ط س  

 0 تدرٌة عولً فً أهزاض وخزازح  اللثح م660ط س 

 2 0أهزاض وخزازح  اللثح الوتقدم  666ط س 

 6 المجمىع 

 

 الفصل الثاني

 الساعاث المعتمذة اسم المساق المساق رمز

 2 هتطلة اختٍاري ط س 

 3 2أهزاض وخزازح  اللثح تدرٌة سزٌزي فً  ب 660ط س 

 2 2الوتقدم أهزاض وخزازح  اللثح   666ط س 

 6 لمجمىعا 

 

 الفصل الثالث

 الساعاث المعتمذة اسم المساق المساق رمز

 3 3أهزاض وخزازح  اللثح تدرٌة سزٌزي فً  ج 660ط س 

 3 لمجمىعا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 السنت الثانيت

 

 

 الفصل األول

 اث المعتمذةالساع اسم المساق المساق رمز

 2 علن غزس األسٌاى 616ط س 

 3 4أهزاض وخزازح  اللثح تدرٌة سزٌزي فً  أ 662ط س 

 2 هتطلة اختٍاري ط س 

 9 المجمىع 

 

 الفصل الثاني

 الساعاث المعتمذة اسم المساق المساق رمز

 3 5أهزاض وخزازح  اللثح فً تدرٌة سزٌزي  ب 662ط س 

 3 رسالح هاخستٍز ج677ط س 

 6 لمجمىعا 

 

 

 الفصل الثالث

 الساعاث المعتمذة اسم المساق المساق رمز

 3 6أهزاض وخزازح  اللثح تدرٌة سزٌزي فً  ج 662ط س 

 3 رسالح هاخستٍز ج677ط س 

 6 لمجمىعا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 السنت الثالثت

 

 

 الفصل األول

 الساعاث المعتمذة اسم المساق المساق رمز

 3 6أهزاض وخزازح  اللثح تدرٌة سزٌزي فً  أ 663ط س 

 3 رسالح هاخستٍز ج677ط س 

 6 المجمىع 

 

 الفصل الثاني

 الساعاث المعتمذة اسم المساق المساق رمز

 3 8أهزاض وخزازح  اللثح تدرٌة سزٌزي فً  ب 663ط س 

 1 رسالح هاخستٍز د 677ط س 

 3 لمجمىعا 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الساعاث المعتمذة ساقاسم الم المساقرمز 

 1 7أهزاض وخزازح  اللثح تدرٌة سزٌزي فً  ج 663ط س 

 1 رسالح هاخستٍز د 677ط س 

 0 لمجمىعا 

 

 

 

 


