
 
 

                                                                              
 
 

 

 درجة الماجستٌر فً للحصول علىالخطة الدراسٌة 
 التركٌبات السنٌة /طب األسنان 

 
ت العلٌا فً جامعة العلوم من كلٌة الدراساالتركٌبات السنٌة  /تمنح درجة الماجستٌر فً طب األسنان

 والتكنولوجٌا األردنٌة شرٌطة ما ٌلً:
 
ادرة ــة الصــفً طب األسنان فً الجامع التقٌد بالشروط المنصوص علٌها فً تعلٌمات برنامج الماجستٌر .1

 . م 24/1/2112خ ــبتارٌ (4/2112) داء فً جلستــه رقـــمـــس العمــرار مجلــبموجب ق

 .مدة بنجاح( ساعة معت45اتمام ) .2
 
 

 ( ساعة معتمدة كما ٌلً:32وٌخصص لها ) اإلجبارٌة المتطلباتأوالً: 
 

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

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساقرمز 

 2 علم غرس األسنان 616ط س 

 3 واإلحصاء الحٌوي البحث طرق 617 س ط

 2 1المتقدمة  نٌةالتركٌبات الس 665ط س 

 2 2التركٌبات السنٌة المتقدمة  666ط س 

 
 
 

 ( ساعة معتمدة كما ٌلً:23: المتطلبات السرٌرٌة وٌخصص لها ) . ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساقرمز 

 1 تدرٌب عملً فً التركٌبات السنٌة م 661ط س  

 1 1 السنٌةتدرٌب سرٌري فً التركٌبات  أ 661ط س 

 3 2 السنٌة تدرٌب سرٌري فً التركٌبات ب 661ط س 

 3 3 السنٌةتدرٌب سرٌري فً التركٌبات  ج 661ط س 

 3 4 السنٌةتدرٌب سرٌري فً التركٌبات  أ 662ط س  

 3 5 السنٌةتدرٌب سرٌري فً التركٌبات  ب 662ط س 

 3 6 السنٌةتدرٌب سرٌري فً التركٌبات  ج 662ط س 

 3 6 السنٌةلتركٌبات تدرٌب سرٌري فً ا أ 663ط س  

 3 8 السنٌةتدرٌب سرٌري فً التركٌبات  ب 663ط س 

 1 7 السنٌةتدرٌب سرٌري فً التركٌبات  *ج 663ط س 

 *ناجح أو راسب
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 كما ٌلً:معتمدة  ساعات( 4وٌخصص لها ) المتطلبات النظرٌة اإلختٌارٌة -ثانٌا:

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساقرمز 

 1 علم أشعة الفم والوجه والفكٌن المتقدم 612طس 

 1 علم األدوٌة المتقدم لطب األسنان 613ط س 

 1 علم اإلطباق والمفصل الصدغً 615ط س 

 1 علم مواد طب األسنان المتقدم فً التركٌبات السنٌة 664ط س 

 2 طب أسنان الكبار 666ط س 

 2 مواضٌع جارٌة فً التركٌبات السنٌة 668ط س 

 2 المشاكل الطبٌة فً طب األسنان 688س  ط

 
 

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

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساقرمز 

 7 ماجستٌرالرسالة  677ط س 

 6 ماجستٌرالرسالة  ب677ط س

 3 ماجستٌرالرسالة  ج677ط س

 1 ماجستٌرالرسالة  د677ط س

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 المساقات وصف
 التركٌبات السنٌة

 

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

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

 ثل التصوٌر الطبقً والرنٌن المغناطٌسً وغٌرها.الصور التشخٌصٌة المختلفة م
 

 ساعة معتمدة( 1لطب األسنان: ) المتقدم األدوٌةعلم ا 903 ط س

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

 ساعة معتمدة( 1) :علم اإلطباق والمفصل الصدغً 905 س ط
فً  متناغمال دورهو اإلطباق نظام الكٌفٌة التً ٌعمل بها بصورة واضحة عن زوٌد الطالبلت هذا المساق صمم

تشرٌح األنسجة المكونة األساسٌة ل بالمعرفة تزوٌد الطلبة إلىالمساق ٌهدف  اكم هذا النظام. صحة الحفاظ على
 أمراض ٌضا تغطٌةوسٌتم أ. 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: )غرس األسنان علم  906س  ط
 الجراحٌةالطرق  فمعلومات فً مجال غرس األسنان مناقشة مختل تقدٌم هذا المساق محاضرات تشمل

 .فً زراعة األسنان المستخدمة. كما تتضمن دراسة المواد واألجهزة والتركٌبة المستخدمة

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

 فً انتخطٍػ هثهانط ٌساعر كًا. رجاا  انثوث  تصصًٍى انرااسا انعهًٍة إل األسانٍة هذا انًساق ٌصف

، انثٍاَا  رجًع أٌعا شًمتٌ .انعهًٍةرااسا  نه انُقر انعهًً، فعال عٍ انًخثاٌةت  انساٌاٌة هرااسا ن

 سهًٍة. عهًٍةهثصثل انى استُتارجا  ن انثوث انعهًً فً يجال انتوهٍم اإلحصائًتاستخراو 
 

 ساعة معتمدة( 1) :التركٌبات السنٌةعملً فً تدرٌب  )م( 961ط س 
ركٌبات السنٌة الثابتة و لتبالتدرٌب األساسً ما قبل السرٌري فً اتزوٌد الطالب  الى ٌهدف مساق عملً

 المتحركة والضروري للوصول الى معاٌٌر معالجة عالٌة. 
 

 ساعة معتمدة( 1):1تدرٌب سرٌري فً التركٌبات السنٌة  )أ( 961ط س 
الطالب بعالج مرضى  بحاجة لتعوٌضات سنٌة مختلفة, حٌث  ٌقومحٌث سالمساق السرٌري األول الذي ٌعتبر 

سٌبدأالطالب بمعالجة حاالت ومفصلة والقٌام بعمل فحص سرٌري مفصل.  ٌتعٌن علٌهم أخذ سٌر مرضٌة
 بسٌطة بحاجة الى تركٌبات سنٌة متحركة وثابتة ووضع خطط عالجٌة شاملة.

 

 ساعة معتمدة( 3): 2تدرٌب سرٌري فً التركٌبات السنٌة  )ب( 961ط س 
أ.  751فً مساق ط س تم دراستها التً الذي سٌكمل فٌه الطالب عالج حاالتهم المساق السرٌري الثانً ٌعتبر 

تطوٌر فهمهم لمبادئ ى الطلبة ٌجب علوقت بشكل مثالً. كما ادارتهم للوعلى الطالب تطوٌر مهاراتهم و
  .مة للمرضىااإلطباق ضمن المعالجات الع

 

 ساعة معتمدة( 3): 3تدرٌب سرٌري فً التركٌبات السنٌة  )ج( 961ط س 
المساق إنهاء معالجة معظم الحاالت السرٌرٌة  نهاٌة, وٌتوخى فً لسابقٌناقٌن اتكملة للمس هذا المساقٌعتبر 

 للسنة األولى.
 

لكل  ساعة معتمدة 3، 3،  3): 6، 5، 4تدرٌب سرٌري فً التركٌبات السنٌة  جأ، ب،  962ط س 
 (مساق على التوالً

 طالتفكٌر المنطقً الضروري من أجل صٌاغة و تنفٌذ الخطرٌرٌة وتطوٌر المهارات الس اتالمساق هسٌتم فً هذ
 اهتراءمعالجة حاالت و:تركٌبات متحركة صعبة, تشملٌبدأ بعالج حاالت متقدمة  على الطالب أنالعالجٌة. و

معالجة النواحً الجمالٌة, واستخدام الترمٌمات الخزفٌة الكاملة, ومعالجة ووزٌادة البعد العمودي, األسنان, 



ت لدٌها مشاكل بالمفصل الصدغً, أن ٌبدأ بمعالجة حاال الطالب وعلى  .المتطلبة لزراعة األسنانالحاالت 
 .عمل متابعة للحاالت التً سبق عالجها وتطوٌر الثقة بالنفس فً وضع الخطط العالجٌةو
 

لكل  ساعة معتمدة 0، 3،  3) :9،  8، 9تدرٌب سرٌري فً التركٌبات السنٌة  جأ، ب،  963ط س 
 (على التوالً مساق

على وضع خطط عالجٌة مبنٌة على أسس علمٌة و أن ٌكون لدى الطلبة القدرة المساقات  ههذٌتوخى من دراسة 
ادة تأهٌل فموي كامل. المؤكد فً عالج الحاالت التً بحاجة إلى إعوا نمط المعالجة المعاد تنظٌمه وأن ٌستخدم

ترتٌب تحوٌل و إنهاء معظم حاالتهم و ٌضات فكٌة ووجهٌةأن ٌبدؤا بعالج حاالت تحتاج إلى تعووعلى الطلبة 
 .الحاالت الغٌر منتهٌة إلى زمالئهم

 
 ساعة معتمدة(1) :علم مواد طب األسنان المتقدم فً التركٌبات السنٌة 964 ط س
 رٌلٌكاألك مثل : التركٌبات المستخدمة فً األساسٌة للمواد علوم الب الطلبة إلى تزوٌد النظريالمساق  هذا ٌهدف

األسمنت و لٌنة ,ال الصلبة و, ومواد التبطٌن والتٌتانٌومالسبائك, السٌرامٌك الكاملة ,والخزف ومواد والجبس و
وسٌناقش المساق تركٌب هذه المواد باإلضافة إلى طرق استخدامها و خصائصها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة   وغٌرها.

 وكٌفٌة تأثٌرها على اإلستخدام العملً لها. 

 
 )ساعة معتمدة 2 (:1 تركٌبات السنٌة المتقدمةال 965  ط س

مساق نظري ٌتضمن التشخٌص وخطة العالج للتركٌبات السنٌة المتحركة ومبادىء قٌاسات األطقم الكاملة 
المناسبة، اختٌار األسنان والتحضٌرات الفموٌة، ووالجزئٌة المتحركة بأنواعها وتصمٌمها، العالقات الفكٌة، 

التركٌبات طرق معالجة الحاالت المتقدمة فً  الت المحكمة باإلضافة إلى اإلطالع علىالوصاإلطباق، 
تركٌب األطقم بأنواعها ومعالجة المشاكل التً قد تستجد الحقاً والخطوات المخبرٌة لعمل األطقم والمتحركة، 

 لمتحركة.الكاملة والجزئٌة المتحركة. كما وسٌشمل دور الزرعات السنٌة فً التركٌبات السنٌة ا

 
 .ساعت معتمدة( 2):  2التركيباث السنيت المتقدمت  966ط س 

مساق نظري ٌتضمن التشخٌص وخطة العالج للتركٌبات السنٌة الثابتة ومبادىء تحضٌر األسنان،مبادىء 
 ترمٌم األسنان المعالجة لبٌا، التركٌبات الالصقة والثابتة ومعالجة األنسجة المحٌطة باألسنان، والقٌاسات، 

 .والخطوات المخبرٌة للتركٌبات الثابتة

 

 ساعة معتمدة(  2) :طب أسنان الكبار 969ط س 
كبار السن أمراض الفم و األسنان عند  عالج ظري المعلومات المتعلقة بتشخٌص والن ٌتضمن هذا المساق

 فقدان األسنان و اإلحتٌاجات الخاصة بهذه الفئة من المرضى. معالجةباإلضافة إلى 

 
 ساعة معتمدة( 2) :مواضٌع جارٌة فً التركٌبات السنٌة 968 ط س

مساق نظري ٌتضمن مناقشة ومتابعة أحدث ما ٌنشر فً التركٌبات السنٌة الثابتة والمتحركة وذلك من خالل 
 توزٌع المواضٌع على الطلبة ومناقشتها أمام الجمٌع.

 

 ساعة معتمدة( 2ة فً طب األسنان: )المشاكل الطبٌ 988ط س 
سُاٌ يٍ حٍث يظاهاها ض انعاية انتً ٌعاًَ يُها ياٌط أالهذا انًساق تتعاٌف انطهثة تاأليااٌعُى 

 تأعااظها فً يُطقة انفى تانفكٍٍ تصأثٍاها عهى انًعانجة انفًثٌة تانسٍُة.

 

 (معتمدة ساعات 9) :رسالة الماجستٌر  999 س ط

تحت اشراف عضو هٌئة  اإلبداعتتصف ب من قبل الطالب أطروحة إعدادجل أموضوع من  اختٌار ٌتم
تدرٌس 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
 التركٌبات السنٌة

 
 السنة األولى

 
 صل األولالف

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساقرمز 

 3 تاإلحصا  انوٍثي  انثوث غاق 907 س غ

 7 7صراٌة ساٌاي فً انتاكٍثا  انسٍُة  أ 967غ س  

 7 صراٌة عًهً فً انتاكٍثا  انسٍُة و 967غ س 

 2 7انتاكٍثا  انسٍُة انًتقرية  967غ س 

 9 المجموع 

 
 الفصل الثانً

 الساعات المعتمدة سم المساقا المساق رمز

 7 متطلب اختٌاري غ  س

 7 يتطهة اختٍااي غ س 

 3 2صراٌة ساٌاي فً انتاكٍثا  انسٍُة  ب  967غ س 

 2 2انتاكٍثا  انسٍُة انًتقرية   966غ س 

 9 لمجموعا 

 
 الفصل الثالث

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساقرمز 

 3 3 ٍثا  انسٍُةانتاكصراٌة ساٌاي فً  ج 661ط س 

 3 لمجموعا 

 



 
 
 
 
 

 السنة الثانٌة
 

 الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساقرمز 

 2 علم غرس األسنان 616ط س 

 3 4التركٌبات السنٌة تدرٌب سرٌري فً  أ 662ط س 

 2 متطلب اختٌاري ط س

 9 المجموع 

 
 

 الفصل الثانً

 لمعتمدةالساعات ا اسم المساق المساق رمز

 3 5 التركٌبات السنٌة فً تدرٌب سرٌري ب 662ط س 

 3 رسالة ماجستٌر ج 677ط س 

 6 لمجموعا 

 
 

 الفصل الثالث

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 3 6 التركٌبات السنٌةتدرٌب سرٌري فً  ج 662ط س 

 3 رسالة ماجستٌر ج 677ط س 

 6 لمجموعا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 السنة الثالثة
 
 

 الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 3 6 التركٌبات السنٌة فً تدرٌب سرٌري أ 663ط س 

 3 رسالة ماجستٌر ج 677ط س 

 6 المجموع 

 
 
 

 الفصل الثانً

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 3 8 التركٌبات السنٌةتدرٌب سرٌري فً  ب 663ط س 

 1 رسالة ماجستٌر د 677ط س 

 3 لمجموعا 

 
 
 

 الفصل الثالث

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساقرمز 

 1 7 التركٌبات السنٌةتدرٌب سرٌري فً  ج 663ط س 

 1 رسالة ماجستٌر د 677ط س 

 0 لمجموعا 

 
 
 
  

 
    


