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 الخطة الدراسية

 المرحلة الخامسة

 الخامس :المرحلة الدراسية

 االسنانصناعةماجستير :التخصص

 االسنانصناعة  :اسم المادة الدراسية باللغة العربية

 prosthodontics :اسم المادة الدراسية باللغة اإلنجليزية

 األهداف اآلتية :على تحقيق رسالته من خالل االسنان  صناعةعمل فرع ي :اهداف المادة

 .توعية طلبة طب االسنان الى دورهم االنساني من حيث عالج المرضى -1 

 تزويد الطلبة بالعلم لخلق اطباء واثقين من انفسهم علميا. -2 

 .وتطوير قابلياتهم تنمية قدرات أعضاء الهيئة التدريسية وتطويرها -3 

 صقل مهارات الطلبة من خالل توفير احدث اساليب المادة العلمية. -4 

تطوير البرامج التعليمية المعتمدة واالستفادة من التجارب الدولية في  -5 

حاجة المجتمع العراقي ألطباء التخصصات المتباينة، بما يتناسب ومتطلبات 

  .األسنان

تّدرس هذه المادة في المرحلة الخامسة ، كما تقوم مادة معالجة االسنان  :وصف المادة

يهدف الى وبدراسة )الحشوات ، حشوات الجذور ، التيجان والجسور( ، 
اطالع الطالب على اسباب نشوء التسوس وانواعه و كيفية معالجته اذا 

 .، والمتقدم كان من النوع البسيط
 

 38 :عدد الساعات النظرية

  :الساعات العمليةعدد 

 يحتاج هذا الرقم الى تأكيد من اللجنة االمتحانية 4 :عدد الوحدات

  عالء داخل ياسر :اسم التدريسي باللغة العربية

 Alaa Dakhil Yassir :اسم التدريسي باللغة اإلنجليزية

 مدرس مساعد :اللقب العلمي

 Alaad.algurabi@uokufa.edu.iq :عنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07811858508 :(WhatsApp) رقم الهاتف الجوال
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 :/ الجزء النظري المنهج المقرر

 Syllabus Hours  

1  

Retention of the denture 

1 

2 Posterior Palatal Seal (PPS) area 1 

3 Stability of Complete Dentures 1 

4  

Support of Complete Denture 

 

1 

5 Concept of Neutral Zone 1 

6 Occlusion in complete denture: 

a- Concepts of occlusion. 

b- Types of occlusion in complete denture. 

4 

7 Insertion of denture: 

a- Steps before insertion. 

b- Souse of discomfort. 

c- Testing retention and stability. 

d- Checking the occlusion. 

3 

8 Post insertion problems: 

a- Comfort. 

b- Function. 

c- Esthetics. 

d- Phonetics. 

3 

9 Immediate denture: 

a- Objectives and requirement. 

b- Advantage and disadvantage. 

c- Indication and contra- indication. 

d- Type and classification. 

6 
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e- The impression technique. 

f- Sequence of setting of teeth. 

g- Placement and post placement care. 

10 Single Complete Denture 

 

3 

11 Dental implantology: 

a- Types classification. 

b- Materials and methods. 

c- Cases presentation. 

4 

12 Characteristic for ideal material for dental 

implant. 

3 

13 Over – denture. 

Indications and types. 

3 

14 Precision attachment. 2 

15 Rebasing of complete denture. 2 

 

 

 :المنهج المقرر / الجزء العملي

 Syllabus 

1 Complete denture upper and lower two peices (One upper and one lower)  

Partial denture One peice 

2 Preliminary impression  

 

3 Final impression  

 

4 Registration of jaw relation 

 

5 Trial denture in patient mouth 

 

6 Finished denture in mouth 
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7 Adjustment  

8 Final evaluation 

 

 :المصادر

 :المراجع الرئيسية

[1] Deepak Nallaswamy- Textbook Of PROSTHODONTICS 

 [2] Prosthodontic Treatment for Edontulous Patients - zarb and 

bolender 12th ed 

[3] Prosthodontics in clinical practice 2002 

[4] Craig’s Restorative Dental Materials, 13 Edition 

 :المراجع المساعدة 

[1] Removable Prosthodontics Glance 2020 John Wiley and Sons 

Ltnce 

[2] clinicalcases in prosthodontics Edition fi rst published 2011 

[3] Essentials of Prosthodontics 


