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 درجة الماجستير في للحصول علىالخطة الدراسية 
 المعالجة اللبية /طب األسنان 

 

 
دراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية من كلية ال المعالجة اللبية /في طب األسنان تمنح درجة الماجستير

 شريطة ما يلي:
 
ادرة بموجب ــة الصــالتقيد بالشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير في طب األسنان في الجامع .1

 .24/1/2112 ( بتاريــخ4/2112(جلستــه رقـــمداء في ـــس العمــرار مجلــق

 .تمدة بنجاح( ساعة مع45) إتمام .2
 

 ( ساعح هعتوذج كوا ٌلً:32وٌخصص لها )اإلجثارٌح  الوتطلثاخأوالً: 

 

 ( ساعح ُهعتوذج كوا ٌلً:9الوتطلثاخ النظرٌح وٌخصص لها )أ. 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 3 طرق البحث و اإلحصاء الحيوي 917 س ط

 2 مواضيع جارية في المعالجة اللبية 944ط س 

 2 1المعالجة اللبية المتقدم  945س  ط

 2 2المعالجة اللبية المتقدم  946ط س 

 

 

 -( ساعة معتمدة كما يلي:32المتطلبات السريرية ويخصص لها ). ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 1 شدزٝح ػَيٜ فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر ً 141ط س 

 1 1ٞر شدزٝح سسٝسٛ فٜ تىَؼثىجر تىيد أ 141ط س  

 3 2شدزٝح سسٝسٛ فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر  ج 141ط س 

 3 3شدزٝح سسٝسٛ فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر  غ 141ط س 

 3 4شدزٝح سسٝسٛ فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر  أ 142ط س  

 3 5شدزٝح سسٝسٛ فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر  ج 142ط س 

 3 6شدزٝح سسٝسٛ فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر  غ 142ط س 

 3 1سسٝسٛ فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر شدزٝح  أ 143ط س  

 3 8شدزٝح سسٝسٛ فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر  ج 143ط س 

 0 9شدزٝح سسٝسٛ فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر  غ* 143ط س 

     * ّثجح/ زتسح
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 كما يلي:معتمدة  ساعات( 4ويخصص لها ) االختياريةالمتطلبات  -ثانيا:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 1 علم أشعة الفم والوجه والفكين المتقدم 912 ط س

 1 لطب االسنان  المتقدم دويةعلم األ 913ط س 

 2 علم األحياء الدقيقة والمناعة المتقدم 914ط س 

 1 علم اإلطباق والمفصل الصدغي 915ط س 

 1 علم إصابات الفم واألسنان 937ط س 

 2 بيولوجيا اللب والعاج السني 949ط س 

 1 علم مواد طب األسنان المتقدم في المعالجة اللبية 961ط س 

 2 المشاكل الطبية في طب األسنان  977ط س 

 
 

 
 

 ( ساعات معتمدة7) ويخصص لها( 977)ط س  إعداد وتقديم الرسالةثالثاً: 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 7 ماجستيرالرسالة  أ977ط س 

 6 ماجستيرالرسالة  ب977ط س

 3 ماجستيرالرسالة  ج977ط س

 1 ماجستيرالرسالة  د977ط س
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 الوساقاخ وصف

 اللثٍح الوعالجح

 
 

 

 ساعح هعتوذج( 1) :علن أشعح الفن والىجه والفكٍي الوتقذم 202ط س

صثبصيٖث تىيٞيٝثبٞير ٗتىنَٞٞثبٞير  ٕرت تىَسثق ٍِ سيسير ٍِ تىَحثضستز تىصٜ ش٘ضح أسثسٞثز ػيٌ تألشؼر تىسيْٞٞر ٗ ٝصنُ٘ 

شؼسٝي  تىليدير خثىشينو تىلدٞؼيٜ ػيٚ ٕرت تىَسثق  شصَوتالشؼثع ٗتىحَثٝر ٍْٔ. مَث ٗٝشقْٞر إّصثغ تىص٘ز تىشؼثػٞر ٗخٞ٘ى٘جٞث 

تىجيي   ٝحصي٘ٛحيدض ىٖيرٓ تىؼظيثً ٗتألّسيجر. ٗىؼظثً تىينيِٞ ٗتى٘جئ ٗتألّسيجر تىَحٞلير ٗأٝليث تىشينو تىَسضيٜ تىيرٛ  يد ٝ

 ِ ٕرت تىَسثق ػيٚ شؼسٝ  خؤّ٘تع تىص٘ز تىصشخٞصٞر تىَخصيير ٍعو تىصص٘ٝس تىلدقٜ ٗتىسِّٞ تىَغْثطٞسٜ ٗغٞسٕث.تأل ٞس ٍ

 

 ساعح هعتوذج( 1) :علن األدوٌح الوتقذم لطة االسناى 203ط س

 ٝقدً ٕرت تىَسثق تىَؼيٍ٘ثز تىَصؼيقر خثىؼقث ٞس تىَسصخدٍر فٜ طح تالسْثُ ٗ شلدٞقثشٖث.

 

 ساعح هعتوذج( 2) :حٍاء الذقٍقح والوناعح الوتقّذمعلن األ 204ط س 

ٝقييدً ٕييرت تىَسييثق فَٖييث  ػَٞقييث  ىيؼح يير خييِٞ تأللٞييث  تىيَ٘ٝيير تىد ٞقيير ٗأٍييستل تىيييٌ ٗتىيعيير ٗ تىيييح تىسييْٜ ٗمييرىل فٖييٌ تىْيي٘تلٜ 

 تىَْثػٞر تىْثجَر ػْٖث.

 

 ساعح هعتوذج( 1) :علن اإلطثاق والوفصل الصذغً 205ط س 

يٗٝد تىلحج خص٘زذ ٗتضحر ػِ تىنٞيٞر تىصٜ ٝؼَو خٖث ّظيثً تططديثق ٗرٗزٓ تىَصْيثغٌ فيٜ تىحييث  ػييٚ صٌَ ٕرت تىَسثق ىص

صحر ٕرت تىْظثً. مَث أّٔ ٖٝدف إىٚ شيٗٝد تىليدر خثىَؼسفر تألسثسٞر ىصشسٝح تألّسيجر تىَنّ٘ير ىْظيثً تططديثق  ٗلسمير تىييل 

ث شغلٞر أٍستل ٗت صحالز ّظثً تططدثق لصٚ  ٝصَنِ تىلحج ٍِ تىسييٜ  ٗ ٍحدرتز تططدثق ٗأّ٘تػٔ تىَخصيير. ٗسٞصٌ أٝل

 ششخٞص ٗػحغ تىَسضٚ تىرِٝ ٝؼثُّ٘ ٍِ ٕرٓ تألٍستل.

 

 ساعح هعتوذج( 3) :طرق الثحث واإلحصاء الحٍىي 209

سييثز ٝصيي  ٕييرت تىَسييثق تألسييثىٞح تىؼيَٞيير طجييست  تىدحيي٘ض ٗشصييٌَٞ تىدزتسييثز. مَييث ٗ أّيئ ٝسييثػد تىليديير فييٜ تىصخلييٞ  ىيدزت

تىسسٝسٝر ٗ تىَخدسٝر  فلح ػِ تىْقد تىؼيَٜ ىيدزتسثز تىؼيَٞر. ٗ ٝشَو أٝلث جَغ تىدٞثّثز  ٗتسصخدتً تىصحيٞو تطلصثبٜ فيٜ 

 .ي٘ص٘ه تىٚ تسصْصثجثز ػيَٞر سيَٞرٍجثه تىدحط تىؼيَٜ ى

 

 ساعح هعتوذج( 1) :علن إصاتاخ الفن و االسناى 239ط س 

صؼيقر َُ ٗ تالسْثُ  لٞيط ٝحصي٘ٛ ػييٚ ششيخٞص ٍٗؼثىجير إصيثخثز تىييٌ ٗتألّسيجر  خإصثخثز تىيٌ ٝغلٜ ٕرت تىَسثق تىج٘تّح تى

 تىَحٞلر خثألسْثُ  مَث ُٝغلٜ ٕرت تىَسثق طسق ششخٞص تطصثخثز غٞس تىْثشجر ػِ تىح٘ترض.

 

 ساعح هعتوذج( 1) :م تذرٌة عولً فً الوعالجح اللثٍح 241ط س 

َدثرئ ٗتىَيثٌٕٞ تألسثسٞر فٜ تىَؼثىجير تىيدٞير ٗتىَصليَْر تطجيست تز تىؼحجٞير صٌَ ٕرت تىَخصدس تىصدزٝدٜ تىؼَيٜ ىَستجؼر تى

تىَسصخدٍر فٜ ػحغ تىؼصح ٗتىَصلَْر شقْٞثز تىصص٘ٝس تىشؼثػٜ  ٗشحليٞس ٗلشي٘ تىقْي٘تز. إضيثفر إىيٚ شؼسٝي  تىلثىيح 

 تىلسق تىحدٝعر تىَسصخدٍر فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر.

 

 ساعح هعتوذج( 1) :1اللثٍح )أ( تذرٌة سرٌري فً الوعالجح  241ط س 

ٍسثق ػَيٜ  ٝصلَِ ٍستجؼر ػَيٞر ألسثسٞثز تىَؼثىجر فٜ تىصخصص ضَِ تألسي  تىؼيَٞير تىحدٝعير خثطضيثفر إىيٚ فحيص 

 ٗششخٞص ٗٗضغ  ل  ػحجٞر ىَخصي  تىحثالز تىَسضٞر ٍٗصثخؼصٖث سسٝسٝث .

 

 ساعح هعتوذج( 3) :2)ب( تذرٌة سرٌري فً الوعالجح اللثٍح 241ط س 

ً ٝصلييَِ فحييص ٗششييخٞص ٗٗضييغ  ليي  ػحجٞيير ىَخصييي  تىحييثالز تىَسضييٞر فييٜ تىصخصييص ٍسيي ثق ػَيييٜ سييسٝسٛ ٍصقييدم

 خثطضثفر إىٚ ٍصثخؼر تىحثالز تىسسٝسٝر تىصٜ شٌ تىدد  خَؼثىجصٖث.

 

 (ساعح هعتوذج 3): 3)ج( تذرٌة سرٌري فً الوعالجح اللثٍح  241ط س 

يو ىصٝح َم ً ٗتىَن صقدمٍير فيٜ تىَؼثىجير تىيدٞير ٗتىَحبَير ىَسيص٘ٙ ٘ٛ ٕيرت تىَسيثق تىسيسٝسٛ تىَصقيدم ٍُ يَسيثق تىسيثخع ػييٚ ليثالز 

تىليدر فٜ ّٖثٝر تىسْر تألٗىٚ  لٞيط ٝيصٌ شقٞيٌٞ تىحيثالز تىصيٜ فشييس فٖٞيث تىَؼثىجير تىيدٞير ٗإػيثرذ ػحجٖيث جستلٞيث  أٗ خيثىلسق 

خدتً شقْٞيثز لدٝعير فيٜ تىَؼثىجير تىيدٞير ٍعيو تىصصي٘ٝس تىشيؼثػٜ تىس َيٜ  تىصقيٞدٝر تىجستلٞر ٗتىغٞس جستلٞر  إضيثفر إىيٚ تسيص

 تسصخدتً أرٗتز لدٝعر ٍصْمؼر ٍِ تىْٞنو ٗتىصٞصثًّٞ٘ فٜ شحلٞس تىقْ٘تز  خثطضثفر إىٚ لش٘ تىقْ٘تز خلسق جدٝدذ ٗلدٝعر.
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 (ساعح هعتوذج لكل هساق 3) :4،5،6)أ،ب،ج( تذرٌة سرٌري فً الوعالجح اللثٍح  242ط س 

صقدمٍر ػِ سثخقثشٖث فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر ٍعو تى ٕرٓ تىَسث ثزشٖدف  ٍُ ير ىيَسث ثز تىسثخقر ىٖث إىٚ شدزٝح تىلثىح ػيٚ لثالز  َم َن

تىحثالز تىصٜ ٝصؼح ششخٞصٖث  تىحيثالز تىلثزبير تىَصؼيقير خؼصيح تىسيِ  ػيحغ تىؼصيح تىحيٜ  شديٞ  تألسيْثُ  إصيثخثز 

تىَؼثىجر تىيدٞر ىيَسضٚ ذٗٛ تاللصٞثجثز تىخثصر ٍَِ ٝؼثُّ٘ ٍِ تألٍستل تىَيٍْر  تى٘جٔ ٗتىينِٞ  شآمو ذزٗذ تألسْثُ  ٗ

 ٍٗصثخؼر تىحثالز تىصٜ شٌ ػحجٖث فٜ تىسثخع.

 

 (، صفر ساعح هعتوذج لكل هساق على التىال3،3ً) :9،8،2)أ،ب،ج( تذرٌة سرٌري فً الوعالجح اللثٍح  243ط س 

ٗ دزشٌٖ ػيٚ شقدٌٝ تىَؼثىجر تىيدٞر ىَخصي  تىحثالز  خثطضثفر إىٚ شؼيٝي  دزشٌٖ شؼيٝي ظقر تىلحج تىٚ ٕرٓ تىَسث ثز شٖدف 

شحدٝييد تىخليير تىؼحجٞيير تىَْثسييدر  ٗشقٞييٌٞ ّصٞجيير تىؼييحغ ٍَييث سييٖٞٞا تىلثىييح ىيؼَييو ٗػيييٚ ششييخٞص تىحييثالز تىَسضييٞر  

جو ىؼيدر ٍؼيِٞ ٍيِ تىحيثالز تىصيٜ فٜ ّٖثٝر ٕرت تىَسثق ػييٚ ميو طثىيح أُ ٝقيً٘ خصسييٌٞ سيٗمث صصثصٜ فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر. 

 أٗمو إىٞٔ خؼحجٖث ٗشقَٖٞٞث  حه فصسذ تىدزتسر.

 

 (ساعح هعتوذج 2) :هىاضٍع جارٌح فً الوعالجح اللثٍح 244ط س 

صقدٍير فيٜ  َُ ٝشثزك تىلحج فٜ ٕرت تىَسثق فٜ إػلث  ّيدٗتز أسيد٘ػٞر ٗػَيو ليقيثز ّقثشيٞر شصؼييع خثىَ٘تضيٞغ تألسثسيٞر ٗتى

ٝصٌ شحلٞس ٍ٘تضٞغ تىْيدٗتز خْيث   ػييٚ ٍستجؼير لعٞعير ىَيث ٗٗٝصٌ تىصسمٞي ػيٚ تىَ٘تضٞغ تىحدٝعر ٗتىجثزٝر.  تىَؼثىجر تىيدٞر 

 ّشس فٜ تىَجثه تىَلي٘ج.

 

 (ساعح هعتوذج 2) :1الوعالجح اللثٍح الُوتقّذم  245ط س 

جيير تىيدٞيير ٗطييسق ٍسييثق ّظييسٛ ٝصنييُ٘ ٍييِ ٍجَ٘ػيير ٍييِ تىَحثضييستز تىصييٜ ششييَو ػيييٚ ٍستجؼيير ٗتفٞيئ ألسثسييٞثز تىَؼثى

صقدمٍر ٗػح صٖث خدٞ٘ى٘جٞث تىيح ٗتىؼثغ تىسْٜ. َُ  تىصشخٞص ٗتىؼحغ. مَث ٝصلَِ ٍحثضستز فٜ ٍ٘تضٞغ تىَؼثىجر تىيدٞر تى

 

 (ساعح هعتوذج 2) :2الوعالجح اللثٍح الُوتقّذم  246ط س 

صٜ ششيَو ٍحثضيستز فيٜ ٍؼثىجير ٍسثق ّظسٛ ٝصنُ٘ ٍِ ٍجَ٘ػر ٍِ تىَحثضستز فٜ ٍ٘تضٞغ تىَؼثىجر تىيدٞر تىَصقدٍر ٗتى

ٍحثضييستز فييٜ إصييحء أ لييث  تىَؼثىجيير تىيدٞيير ٗإػييثرذ ٗتىَؼثىجيير تىيدٞيير ىندييثز تىسييِ  ٗمسيي٘ز تألسييْثُ خؤّ٘تػٖييث تىَخصيييير  

 تىَؼثىجر.

 

 (ساعح هعتوذج 2) :تٍىلىجٍا اللة والعاج السنً 242ط س 

ػح صئ خؼيثغ تىسيِ ٗتألّسيجر تىَحٞلير. مَيث ٝصليَِ ٗ يثب  تىؼصيح تىسيْٜ ٗسثق ٗصيث  ر ٞقث  ىصنِ٘ٝ ٗشسمٞيح ٝصلَِ تىَ

تسييصجثخر تىؼصييح تىسييْٜ ىيَييخظستز تىخثزجٞيير تىَخصيييير  ٗرزتسيير لىٞيير  تىصٖييثج تىؼصييح تىسييْٜ. مَييث ٝشييَو شييسلث  ٍيصييح  

 ىْظسٝثز ٗأسدثج تٟالً تىسْٞر.

 

 (ساعح هعتوذج 1) :علن هىاد طة األسناى الُوتقّذم فً الوعالجح اللثٍح 260ط س 

 ف ٕرت تىَسثق تىْظسٛ إىٚ شيٗٝد تىليدر خثىؼيً٘ تألسثسٞر ىيَ٘تر تىَسصخدٍر فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر ٗ سْٞث ش تىَسثق ٖٝد

شسمٞح ٕرٓ تىَ٘تر خثطضثفر إىٚ طسق تسصخدتٍٖث ٗ  صثبصٖث تىيٞيٝثبٞر ٗتىنَٞٞثبٞر ٗمٞيٞر شؤظٞسٕث ػيٚ تالسصخدتً تىؼَيٜ 

 تىَسصخدٍر لثىٞث . ٍث ش٘صو إىٞٔ ٕرت تىؼيٌ إضثفر إىٚ ٍث شٌ شحسْٞٔ فٜ تىَ٘تر ػِ ل س ص٘زذ ٌٝدشقخثطضثفر إىٚ  ىٖث .

   

 (ساعح هعتوذج 2) :الوشاكل الطثٍح فً طة األسناى 288ط س 

سيْثُ ٍيِ لٞيط ٍظثٕسٕيث ٗأػستضيٖث فيٜ ٝؼْٚ ٕرت تىَسيثق خصؼسٝي  تىليدير خيثألٍستل تىؼثٍير تىصيٜ ٝؼيثّٜ ٍْٖيث ٍيسٝ  أال

 .ظٞسٕث ػيٚ تىَؼثىجر تىيَ٘ٝر ٗتىسْٞرٍْلقر تىيٌ ٗتىينِٞ ٗشؤ

 

 (هعتوذج اخساع 9) :رسالح الواجستٍر  299 ط س

 ٝصٌ ت صٞثز ٍ٘ض٘ع ٍِ تجو إػدتر أطسٗلر ٍِ  دو تىلثىح شصص  خثطخدتع شحس إشيستف ػلي٘ ٕٞةير شيدزٝ  ٍيِ تىجثٍؼير

خيدتع ٗتىَْٖجٞير تىؼيَٞير ىيدحيط ٗأُ ْٝيث ش ٗػيٚ تىلثىح تىقٞيثً خيإجست  خحيط تىسسيثىر خثىَديدأ تألميثرَٜٝ تىَسيصقو ٗتىد ير ٗتط

 ٍ٘ض٘ع تىدحط أٍثً تىيجْر تىَؼْٞر. 
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 لخطة االسترشاديةا
  المعالجة اللبية

 
 

 السنة األولى
 

 الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 3 ء الحيويطرق البحث واإلحصا 917 س ط

 1 ٞرفٜ تىَؼثىجر تىيد ػَيٜشدزٝح  ً 141ط س 

 1 1شدزٝح سسٝسٛ فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر  أ 141ط س  

 2 1المعالجة اللبية المتقدم  945ط س 

 9 المجموع 

 
 :الفصل الثاني

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 3 2شدزٝح سسٝسٛ فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر  ج 141ط س 

 2 متطلب اختياري ط س 

 1 متطلب اختياري ط س 

 6 لمجموعا 

 
 الفصل الثالث:

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق زرم

 3 3شدزٝح سسٝسٛ فٜ تىَؼثىجر تىيدٞر  ج 941ط س 

 2 لمجموعا 
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 السنة الثانية

 الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 1 متطلب اختياري ط س

 3 4الجة اللبية تدريب سريري في المع أ 942ط س 

 2 2المعالجة اللبية المتقدم  946ط س 

 6 المجموع 

 
 الفصل الثاني

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 3 5تدريب سريري في المعالجة اللبية  ب 942ط س 

 2 مواضيع جارية في المعالجة اللبية 944ط س 

 3 رسالة ماجستير ج  977ط س 

 8 لمجموعا 

 
 

 الثالث الفصل

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق زرم

 3 6المعالجة اللبية تدريب سريري في  ج 942ط س 

 3 رسالة ماجستير ج  977ط س 

 6 لمجموعا 
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 السنة الثالثة

 الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 3 9معالجة اللبية تدريب سريري في ال أ 943ط س 

 3 رسالة ماجستير ج  977ط س 

 6 المجموع 

 
 
 

 الفصل الثاني

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساقرمز 

 3 7تدريب سريري في المعالجة اللبية  ب 943ط س 

 1 رسالة ماجستير د  977ط س 

 2 لمجموعا 

 
 
 

 الفصل الثالث

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 1 7تدريب سريري في المعالجة اللبية  ج 943ط س 

 1 رسالة ماجستير د  977ط س 

 0 لمجموعا 

 
 
 


