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 ال /نعم  متطلبات أساسية العتماد البرنامج (1)

 نعم البرنامج؟في مجال تخصص  مشاركأستاذ أستاذ أو  على درجةأساتذة بالقسم على األقل ثالثة  هل يتوفر

 نعم هما، وإرفاق تقريريهما بالنموذج؟بملحوظات على محكمين اثنين اختارهما القسم، وتم األخذعرض البرنامج هل 

 نعم ؟المقررات المختارة منهادريس األخرى، على ت علميةإرفاق موافقة األقسام الهل تم 

 

 ؟الخاصة( مدفوعة التكاليف )البرامج لبرامجلبتحديد التكاليف الدراسية  المتضمن والتعليم المستمر محضر عمادة خدمة المجتمع هل أرفق

 ال

 إليهحاجة المجتمع و أهمية البرنامج (2)

  تكتب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط مثال : حلول لمشكالت أو تلبية لخدمات إلخ 

 حاجة المجتمع للبرنامج من خالل معلومات رسمية وإحصاءات وخطط تنموية إلخ يجب 

ر في تخصص للحصول على درجة الماجستي الخارجيإلبتعاث كبديل ل داخل المملكة الدراسات العلياألطباءاألسنان لاللتحاق بتوفير فرصة  .1

 .اصحاح وتجميل األسنان

 للدراسات العليا في الكلية.في هذا التخصص استجابة للزيادة في أعداد الطالب المقبولين  توفير الخبرة التدريسية والكوادر األكاديمية .2

 السعودي. التنمية الصحية للمجتمع رفع كفاءة يعتبر هذا البرنامج إثراءا  للتخصص في المملكة مما يساهم في .3
 األسنان.المساهمة في سد العجز بمؤسسات المملكة الصحية في تخصص اصحاح و تجميل  .4
 .والبحث العلمي األسنانعلوم اصحاح وتجميل الستفادة من التقنيات الحديثة في تأهيل الكوادر والخبرات ل .5

 أهداف البرنامج( 3) 

 :هداف البرنامجأ

أهداف موضوعية تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون 

من خالل المقررات الدراسية، وأن تحقق تظهر قابلة للقياس، و

 اآلتي: 

 األهداف التعليمية. .1

 األهداف البحثية. .2

 كيف يمكن للبرنامج أن يخدم المجتمع؟ .3

 .  األهداف المهارية.4

Program Objectives: 

Program objectives should be stated clearly, and 

should be measurable and achievable through all 

courses as the following: 

1. Educational objectives 

2. Scientific research objectives 

3. Serving society objectives 

4. Skills objectives 

 األهداف 

   

 إنشاء برنامج تدريبي موجه ووقائي على مستوى الفرد والجماعة مع تزويد المجتمع بمستوى عاِل وفعال في العناية بصحة .1

 األسنان وجمالها.

تطوير الخبرة البحثية التي تمكن الدارس من إجراء بحوث علمية مستقلة مع بناء قاعدة علمية بحثية للمساهمة في إيجاد  .2

 الحلول المناسبة في مجال إصحاح وتجميل األسنان.

 إصحاح وتجميل األسنان. في مجال علمية الحديثة وإثراء الجانب المعرفيال اكساب الطالب المفاهيم .3

 التجميلية.ديثة في مجال الحشوات الوظيفية وتزويد أطباء األسنان الدارسين بالمهارات الح .4

 .إصحاح وتجميل األسنان تدريب الطالب على نقد وتحليل النتائج وكتابة التقارير العلمية في مجال .5

Objectives 

1.   To create a preventive training program for individuals and groups to provide the community 

with a high and effective level of oral hygiene dental care. 
 

2. To develop research experience which enables the candidates to perform an independent scientific 

researches with a scientific research base to contribute finding appropriate solutions in the field of 

Operative and Esthetic dentistry. 
 

3. To provide students with advanced scientific concepts in the field of Operative and Esthetic 

Dentistry. 
 

4. To provide candidates with the skills and recent comprehensive information in the field of 

functional and esthetic restorations. 
5. To train candidates in critical appraisal, analysis and scientific writing in  the field of Operative 

and Esthetic Dentistry. 
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 (Bench Marking( مرجعية البرنامج )4)

  للبرنامج ( من الترتيب العالمي، بحيث يكون برنامجا  مرجعيا  50البرنامج المقترح بآخر في جامعة عالمية ال يقل تصنيف برنامجها عن الـ ) مقارنةيجب

 المقترح.

   

 
  

 :معلومات البرنامج المرجعي 

 الواليات المتحدة األمريكية –انديانا  الجامعة:

 طب األسنان الكليـــة:

 ماجستير في علوم اصحاح األسنان العلميــة:الدرجــة 

 طب األسنان التخصص العــام:

 اصحاح األسنان التخصص الدقيق:

 وحدة 60عددالوحدات الدراسية اإلجمالية: 
 

   
 في البرنامج شروط إضافية للقبول (5)

 لباب الخامس المعنون بـ"القبول ا، والمذكورة في الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة التي لم َتنص عليها الالئحةالشروط  تذكر فقط

 والتسجيل" والمتوفرة على موقع العمادة اإللكتروني.

 جداجيد  المطلوب التقدير

 ةـصات المطلوبـالتخص

 للدرجة المتقدم إليها

 

 بكالوريوس طب األسنان

درجة اللغة المطلوبة 

TOEFL / IBT  الحصول على درجة    IELTS=6.0  أو ما يعادلها 

 اجتياز السنة التدريبية بعد التخرج )طبيب إمتياز ( أخــرىروط ــش

 الرسوم الدراسية (6)

 الخاصة فقط(المهنية )خاص بالبرامج 

  التكلفة اإلجمالية  إجمالي عدد الوحدات الدراسية  تكلفة الوحدة الدراسية الواحدة

 البرنامج في وزارة الخدمة المدنية / الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ( تصنيف7)

      مصنف 

 غير مصنف ■     

 اإليضاح:

( الجهات المستفيدة وظيفيا  8)       

 تحديد الجهات بدقة دون عموميات، ألهمية ذلك في تصنيف البرنامج يراعى 

  

 كليات طب األسنان  .1

 .القطاعات والمراكز الطبية بوزارة الصحة .2

 أقسام طب األسنان بمستشفيات وزارة الدفاع والطيران .3

 .أقسام طب األسنان بمستشفيات رئاسة الحرس الوطني .4

 مستشفيات القطاع الخاص .5
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 برامج الدراسات العليا الحالية المعتمدة في القسم( 9)

 

 اليوجد

 

 

 

 

 

 

 ؟برامج مشابه أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة الملك عبدالعزيز هل توجد( 10)

  تذكر تفاصيل البرنامج. (بنعم)في حالة اإلجابة 

 

 نعم 

 ال ■

 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 الكليـــة:    

 القسم:    

 اسم البرنامج:    

 

 

 ؟المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوىشابهة للبرنامج المقترح في جامعات م ( هل توجد برامج11) 

 

 نعم ■

 ال 

 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 جامعة الملك سعود بالرياضالجامعة:     

 كلية طب األسنانالكليـــة:     

 اصحاح األسنانالقسم:     

 درجة الماجستير في إصحاح األسناناسم البرنامج:     
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 في جامعات المملكة إن وجد المقترح عن غيره من البرامج المشابهة لبرنامجالسمات المميزة ل (12)

 .يختلف عنوان برنامج الدراسة المقترح عن غيره حيث إنه يشمل كل من إصحاح األسنان باإلضافة إلى تجميل األسنان 

  األسةةنان باإلضةةافة إلةةى دراسةةة الدراسةةة بالبرنةةامج المقتةةرح أكثةةر شةةمولية حيةةث أنهةةا تجمةةع بةةين دراسةةة المقةةررات الخاصةةة ب صةةحاح

 المقررات الخاصة بتجميل األسنان.

  يختلف برنامج الدراسة المقترح عن غيره حيث إنه يحتوي على مقرر علةم تسةوس األسةنان كمقةرر منفصةل نظةرا للتطةور الكبيةر فةي

 هذا العلم في السنوات األخيرة.

 

 األسباب الداعية لتطوير البرنامج الحالي (13)

 طلب تطوير برنامج فقط()يعبأ عند 

 

 

 

 

 

 

  

 الخبرة العلمية للقسم( 14)

 أعداد الملتحقين حاليا   تاريخ بداية البرنامج البرنامج
خرجين خالل الخمس سنوات متعدد ال

 األخيرة

 طالبة 32٩طالب/  238 806 ه 140٧/1408 بكالوريوس

    دبلوم عالي

    ماجستير

    دكتوراه
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 )يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(   هـ 1438/   143٧ الدراسي:للعام أعضاء هيئة التدريس بالقسم  ( جدول15) 

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
 سنة الحصول على

 الدكتوراه
 الجنسية

 مصري م1٩8٩ جامعة القاهرة / مصر سنانإصحاح األ ستاذأ فاضل صبحي عثمان 1

 مصري م1٩٩3 جامعة القاهرة / مصر سنانإصحاح األ ستاذأ هشام عبد الوهاب محمد مصطفى  2

 سعودي م2000 جامعة بوسطن / الواليات المتحدة سنانإصحاح األ ستاذأ عبدالغني ابراهيم ميرة 3

 سعودي م2003 جامعة بوسطن / الواليات المتحدة سنانإصحاح األ ستاذأ معتز أحمد غلمان 4

 سعودي م2005 جامعة انديانا / الواليات المتحدة سنانإصحاح األ ستاذأ محمد خليل يوسف 5

 مصري م200٩ جامعة طوكيو للطب وطب األسنان/اليابان سنانإصحاح األ ستاذ مشاركأ أحمد سمير بكري  6

 سعودي م2010 جامعة جوتنبرج / السويد سنانإصحاح األ ستاذ مشاركأ هالل محمد سنبل ٧

 سعودي م2012 الواليات المتحدة /جامعة انديانا  إصحاح األسنان  ستاذ مشاركأ هاني محمد يحي نصار 8

 سعودي م2013 األسنان /اليابانجامعة طوكيو للطب وطب  اصحاح األسنان  ستاذ مشاركأ تركي عبدالسالم بخش ٩

 مصري م2008 جامعة قناة السويس / مصر سنانإصحاح األ ستاذ مساعدأ خالد عبد الوهاب أحمد علي 10

 سعودي م2007 جامعة بوسطن / الواليات المتحدة سنانإصحاح األ ستاذ مساعدأ باسم  محمد أبو زنادة 11

 سعودي م2018 جامعة بنسلفينيا / الواليات المتحدة سناناألإصحاح  ستاذ مساعدأ بسام نور الدين زيدان 12

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٧ 

 

 )يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(   هـ 1438/   143٧: للعام الدراسيبالقسم  عضوات هيئة التدريس ( جدول16)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

 سعودية م1٩٩2 جامعة لندن / المملكة المتحدة سنانإصحاح األ ستاذأ هناء محمد جمجوم 1

 مصرية م1٩٩8 / مصر جامعة القاهرة سنانإصحاح األ ستاذأ بو السعودأحنان كمال الدين  2

 مصرية م1٩٩٩ / مصر جامعة القاهرة سنانإصحاح األ أستاذ المجدداليا مصطفى محمد أبو  3

 سعودية م2006 / المملكة المتحدة جامعة مانشسيتر سنانإصحاح األ ستاذ أ هنادي يوسف مرغالني 4

 مصرية م200٧ / مصر جامعة القاهرة سنانإصحاح األ ستاذ أ عبير إبراهيم محمد أبو النجا 5

 سعودية م2011 جامعة نيوكاسل/المملكة المتحدة سنانإصحاح األ استاذ مساعد  رزانا عبدهللا البخاري 6

 سعودية م2011 جامعة سلجرنسكا/ السويد سنانإصحاح األ استاذ مساعد الء ابراهيم محمد مناعآ 7

 سعودية م2011 جامعة نيوكاسل/المملكة المتحدة سنانإصحاح األ استاذ مساعد فاتن عبدالرحمن حسين 8

 مصرية م2015 جامعة قناة السويس / مصر سنانإصحاح األ استاذ مساعد هبة بهجت عبد المحسن  ٩

 سعودية م2016 جامعة طوكيو للطب وطب األسنان /اليابان سنانإصحاح األ استاذ مساعد الء عبد االحد تركستانيآ 10

 سعودية م201٧ الواليات المتحدة / جامعة انديانا سنانإصحاح األ استاذ مساعد فنان عمر الزينأ 11

 سعودية م201٧ الواليات المتحدة / جامعة بوسطن سنانإصحاح األ استاذ مساعد بوزنادةأسمر حاتم  12

 سعودية م201٧ الواليات المتحدة /جامعة نوفا  سنانإصحاح األ استاذ مساعد مي زهير المرزوقي 13

 سعودية م201٧ / المملكة المتحدة كينجزكوليدججامعة  سنانإصحاح األ استاذ مساعد شارة إسماعيل سجيني 14

 سعودية م201٧ المانيا /جامعة هانوفر سنانإصحاح األ استاذ مساعد حنين عصام يسلم 15
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    هـ   1438/   143٧ :للعام الدراسي بالقسم المعيدونالمحاضرون و جدول( 17)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة العلمية المرتبة االسم م

 عمرو بن أحمد أحمد أزهري  1
/جامعة جامعة الملك عبدالعزيز معيد

  الواليات المتحدة / نوفا
 هـ1433

 مبتعث

 عبد الرحمن عبد اللطيف الغامدي 2
جامعة الملك عبدالعزيز / جامعة  معيد

  الواليات المتحدةبوسطن/ 
 مبتعث هـ1434

 أحمد عبد العزيز ملوح 3
جامعة جامعة الملك عبدالعزيز /  معيد

  الواليات المتحدةنوفا / 
 مبتعث هـ1434

 أيمن أحمد بنجر 4
جامعة الملك عبدالعزيز / جامعة  معيد

 الواليات المتحدةتافتس / 
 مبتعث هـ1434

 سعودي هـ1435 جدة -جامعة الملك عبدالعزيز معيد رضوان عبدهللا 5

 

 

 

 هـ 1438/   143٧ :للعام الدراسيبالقسم  اتوالمعيد اتالمحاضر( جدول 18)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

1 
جامعة الملك عبدالعزيز / جامعة   معيدة  والء مجدي عبدالحميد

 كندا /تورنتو

 مبتعثة هـ1426

2 
جامعة الملك عبدالعزيز/ جامعة  معيدة نجالء نعمة هللا التركستاني

 الواليات المتحدة /ميتشجين 

 مبتعثة هـ1432

3 
جامعة الملك عبدالعزيز/ جامعة  معيدة عبير خالد طاشكندي

 الواليات المتحدة /بوسطن 

 مبتعثة هـ1432

4 
جامعة الملك عبدالعزيز/جامعة  معيدة هالة ذا النون

 الواليات المتحدة/نوفا 

 مبتعثة هـ1434

5 
جامعة الملك عبدالعزيز/جامعة  معيدة مروه محمد باوزير

 الواليات المتحدة/نوفا 

 مبتعثة هـ1434

6 
جامعة الملك عبدالعزيز/ جامعة  معيدة حنان كمال فلمبان

 الواليات المتحدة /ميتشجين 

 مبتعثة هـ1434

 سعودية هـ1435 جدة -جامعة الملك عبدالعزيز معيدة هاشم رزان ٧

 سعودية هـ1435 جدة -جامعة الملك عبدالعزيز معيدة خولة فيضي 8

 سعودية هـ1436 جدة -جامعة الملك عبدالعزيز معيدة تسنيم العصيمي ٩

 سعودية هـ143٧ جدة -جامعة الملك عبدالعزيز معيدة رزان الحربي 10
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 هـ  1438/   143٧     :للعام الدراسيبالقسم  اإلداريونو الفنيون ( جدول19) 
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

 فني تركيبات اسنان 36 دبلوم تركيبات اسنان عمر مظفر كينار  1

 فني تركيبات اسنان 30 دبلوم تركيبات اسنان زياد بكر النابلسي 2

 فني تركيبات اسنان 23 دبلوم تركيبات اسنان رقود شيريس بنتونادق  3

 فني تركيبات اسنان 1٧ دبلوم تركيبات اسنان عبد القادر احمد خباز 4

 فني تركيبات اسنان 15 دبلوم تركيبات اسنان راندي سلفادور ازول  5

 فني تركيبات اسنان 15 دبلوم تركيبات اسنان حازم محمود ابو قوطه 6

 فني تركيبات اسنان 11 دبلوم تركيبات اسنان بادي عبادي األزهري 7

 فني تركيبات اسنان 8 دبلوم تركيبات اسنان باسم نوري التركي 8

 فني تركيبات اسنان ٧ دبلوم تركيبات اسنان ادوور يوسن سانتوس 9

 فني تركيبات اسنان ٧ دبلوم تركيبات اسنان روديل فيفو ماقليندج 10

 فني تركيبات اسنان 5 دبلوم تركيبات اسنان فوزي مرغالنيإيهاب  11

 فني تركيبات اسنان 4 دبلوم تركيبات اسنان مرعي ناصر الشهراني 12

 فني تركيبات اسنان 4 دبلوم تركيبات اسنان فهد محمد السعدي 13

 فني تركيبات اسنان 4 دبلوم تركيبات اسنان سالم صالح العنزي 14

 فني تركيبات اسنان 4 دبلوم تركيبات اسنان قنديريان يوسف سمر  15

 فني تركيبات اسنان 3 دبلوم تركيبات اسنان احمد علي الوهبي  16

 فني تركيبات اسنان 3 دبلوم تركيبات اسنان حسن عثمان محبوب 17

 فني تركيبات اسنان 3 دبلوم تركيبات اسنان امجد صديق بنجر 18

 فني تركيبات اسنان 2 تركيبات اسناندبلوم  اوتمر حسين اسيد 19

 فني تركيبات اسنان 2 دبلوم تركيبات اسنان رتشرد ماريو سمولدي  20

 فني تركيبات اسنان 2 دبلوم تركيبات اسنان سعد حامد الشمري 21

 فني تركيبات اسنان 2 دبلوم تركيبات اسنان حمزة هايل العبدلي 22

 فني تركيبات اسنان 2 تركيبات اسناندبلوم  احمد عبدهللا العافي  23

 فني تركيبات اسنان 2 دبلوم تركيبات اسنان عمر ميشد الظفيري  24

 فني تركيبات اسنان 1 دبلوم تركيبات اسنان سعود مساعد الرشيدي  25

 فني تركيبات اسنان 1 دبلوم تركيبات اسنان علي حسن الزهراني  26

 فني تركيبات اسنان 1 اسنان دبلوم تركيبات سامي عوض العمري  27

 فني تركيبات اسنان 1 دبلوم تركيبات اسنان بندر بدر فاضل 28

 فني تركيبات اسنان 1 دبلوم تركيبات اسنان فواز حسن البكري  29

 فني تركيبات اسنان 1 دبلوم تركيبات اسنان فايز حامد العوفي  30

 

 

 هـ 1438/   143٧ :الدراسيللعام بالقسم  اتاإلداريو الفنيات( جدول 20)
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

 مسئوله معمل المحاكاه  23 بكاريوس طب اسنان ميال جروسيكو أديفينو 1

 فني تركيبات اسنان  15 دبلوم تركيبات اسنان معزز عدنان تليتي  2

 معمل األبحاثمسئوله   6 بكاريوس كيمياء حيوي  زينب عبدالمهيمن دباغ 3

 مساعد طبيب أسنان  5 دبلوم فني اسنان ورده محمد سعيد  4

 فني تركيبات اسنان  3 دبلوم تركيبات اسنان نصره حسين معين 5

 فني تركيبات اسنان 3 دبلوم تركيبات اسنان مارتيز دبلوس انجليس  6

 مساعد طبيب اسنان 2 مساعد طبيب اسنان دعاء محمد  المولد 7

 سكرتيرة القسم 5 تنظيم وتطوير اداريبكالوريوس  حسين علي الغامديشروق  8
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  تخدم البرنامجمعامل القسم الحالية التي سوف ( 21)

 اسم المعمل م

  

 )عدد الطالب( السعة

 

 80 معمل المحاكاه بشطر الطالب 1

 80 معمل المحاكاه بشطر الطالبات 2

 20 معمل ابحاث  بشطر الطالبات 3

  30 معمل األنسجة 4

  50 معمل الكمبيوتر 5

 50 التقنيات المتقدمة في أبحاث طب األسنان ملمع 6

 

 

 

 

 

 المقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامجمعامل ال( 22)

 اسم المعمل م
 التاريخ المتوقع

 لبدء التشغيل

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

 

 

 

Labs  

Capacity 

(No. of Students) 

  

Labs Name 

 

Item 

80 Phantom lab (Male section) 1 

80 Phantom lab (Female section)  2 

20 Research lab (Female section) 3 

30 Histopathology Lab 4 

50 Computer Lab 5 

50 Advanced Technology Dental Research laboratory 6 

http://dentistry.kau.edu.sa/Pages-معمل-علم-الأنسجة.aspx
http://dentistry.kau.edu.sa/Pages-معمل-علم-الأنسجة.aspx
http://dentistry.kau.edu.sa/Pages-معمل-الكمبيوتر.aspx
http://dentistry.kau.edu.sa/Pages-معمل-الكمبيوتر.aspx
http://dentistry.kau.edu.sa/Pages-معمل-الأبحاث.aspx
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Suggested Labs 

Start Date Labs Name Item 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

 

 

 

  )يعبأ في حالة تطوير البرنامج(في مقررات البرنامج طلوبة ( التعديالت الم23) 

 مقررات تم اإلبقاء عليها مقررات تم إلغاؤها مقررات تم استحداثها

 الوحدات اسم المقرر الوحدات اسم المقرر الوحدات اسم المقرر

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  مجموع الوحدات  مجموع الوحدات

 
  مجموع الوحدات
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 طور ( تعديالت أخرى في البرنامج الم24)

 يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط()

 

 طورالبرنامج المالدراسية بين البرنامج الحالي و ( مقارنة عدد الوحدات25)

 )يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط( 

 وحدات إجبارية 
وحدات الرسالة أو  وحدات اختيارية 

 المشروع البحثي
 المجموع

 خارج القسم داخل القسم

      البرنامج الحالي

      البرنامج المطور 

 وفقا  لالئحة العلميةالمتطلبات الدراسية للدرجة ( 26)

 ( وقواعدها التنفيذية8يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في المادة ) راسات العليا وقواعدها التنفيذية من الالئحة الموحدة للد

 .بجامعة الملك عبدالعزيز

  من مقررات البرنامج 25ال تقل عن بحيث  أن يتضمن البرنامج موادا  اختيارية من داخل وخارج القسميجب %. 

  ون من خارج الكلية.يككون من خارج القسم، ويفضل أن يعالقة بالتخصص، ويجب أن  ذومن بين المواد االختيارية،  مقرر حركون هناك ييجب أن 

 

 عدد وحدات المقررات اإلجبارية

 

 عدد وحدات المقررات االختيارية

 رـحمقرر  خارج القسممقررات من  مقرات من داخل القسم

43 6 3  

 عدد الوحدات اإلجمالية أوالمشروع البحثي  الرسالة عدد وحدات

8 60 
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  (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 27)
  البحثي أو الرسالةالمقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع مرتبة وفقا للتالي: المقررات كتابة يجب 

رمز و رقم 

 المقرر

 Course 

Code 
 Course Title اسم المقرر 

 نوع المقرر

Course 

type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر

ن
(T

h
.)

 

ي 
مل

ع
P

r.
)

)
 

ي 
ير

سر

(
C

li
n

ic
a

l
)

 

ال
د 

تم
مع

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

(43)  عدد وحدات المقررات اإلجبارية   

   2 - 2 1 اجباري Applied Head and Neck Anatomy التشريح التطبيقي للرأس والرقبه ANTD 800 800ت ش س

   2 - 2 1 اجباري Oral and Maxillofacial Pathology أمراض الفم والوجه والفكين ODSC 801 801ع ف ت 

802ع ف ت    ODSC 802 وتشخيص الفم األشعة Oral Diagnosis and Radiology 1 - - 1 اجباري   

803أ ف م    OBIO 803 أحياء الفم Oral Biology 1 - - 1 اجباري   

   2 - 2 1 اجباري Biostatistics اإلحصاء الحيوي DPHE 804 804ص ح ع 

   1 - - 1 اجباري Medical Education and Clinical Teaching Skills التعليم الطبي ومهارات التدريس العملية EDTD  807 80٧ ت ط س

80٩ح ا س   REST 809 علم تسوس األسنان Cariology 1 - - 1 اجباري   

810ح ا س    REST 810 ( 2علم تسوس األسنان) Cariology (2) 80٩ح ا س  2 - - 2 اجباري REST809 

820ح ا س   REST 820 مواد طب األسنان الحيوية Dental Biomaterials 2 - - 2 اجباري   

83٩ت ف ك   OMFP 839 أساسيات علم إطباق األسنان Fundamentals of Occlusion 1 - - 1 اجباري   

806ص ح ع   DPHE 806 طرق وتصميم البحث Research Methods and Design 2 - - 2 اجباري   

830ح ا س    REST 830  إصحاح وتجميل األسنان(التقنيات قبل اإلكلينيكية( 
Preclinical Techniques 

(Operative and Esthetic Dentistry) 

 اجباري
1 4 - 3   

831ح ا س    REST 831 ( 1عيادة إصحاح األسنان) Operative Dentistry Clinic (1) 830ح ا س  4 8 - - اجباري  REST 830 

832ح ا س    REST 832 ( 2عيادة إصحاح األسنان) Operative Dentistry Clinic (2) 831ح ا س  6 12 - - اجباري  REST 831 

833ح ا س    REST 833 ( 3عيادة إصحاح األسنان) Operative Dentistry Clinic (3) 832ح ا س  6 12 - - اجباري  REST832 

834ح ا س    REST 834 (1)  تحليل إجراءات إصحاح األسنان Analysis of Operative Procedures (1) 1 - - 1 اجباري   

835ح ا س    REST 835 (2) تحليل إجراءات إصحاح األسنان Analysis of Operative Procedures (2) 834ح ا س  1 - - 1 اجباري REST834 

836ح ا س    REST 836 ( 1تجميل األسنان) Dental Esthetics (1) 1 - - 1 اجباري   

83٧ح ا س    REST 837 (2) تجميل األسنان Dental Esthetics (2) 836ح ا س  1 - - 1 اجباري REST836 

840ح ا س    REST 840 خطة العالج إلصحاح األسنان Treatment Planning for Operative Dentistry 1 - - 1 اجباري   

841ح ا س    REST 841 ( 1الحلقات الدراسية بمجال اصحاح وتجميل األسنان) Seminar in Operative & Esthetic Dentistry (1) 1 - - 1 اجباري   

842ح ا س    REST 842 ( 2الحلقات الدراسية بمجال اصحاح وتجميل األسنان) Seminar in Operative & Esthetic Dentistry (2) 841ح ا س  1 - - 1 اجباري REST 841 
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  (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 27)
 يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي: المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة 

رمز و رقم 

 المقرر

 Course 

Code 
 Course Title اسم المقرر 

 نوع المقرر

Course 

type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر

ن
(T

h
.)

 

ي 
مل

ع
P

r.
)

)
 

ي 
ير

سر

(
C

li
n

ic
a

l
)

 

ال
د 

تم
مع

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

(   6مقررات االختيارية من داخل القسم   )عدد وحدات ال  

821ح ا س   REST 821  2مبادئ علوم المواد الحيوية Principles of Biomaterials Science II 820ح ا س  3 - 2 2 اختياري REST 820 

822ح ا س   REST 822 
 طرق اختبار المواد الحيوية

 )الميكانيكا الحيوية(

Testing Methods in Biomaterials 

(Biomechanics) 
   3 - 4 1 اختياري

823ح ا س    REST 823 الحلقات الدراسية في المواد الحيوية Seminars in Biomaterials 3 - - 3 اختياري   

(   3مقررات االختيارية من خارج القسم   )عدد وحدات ال  

805ص ح ع   DPHE 805 مقدمة في علم الوبائيات Introduction to Epi 2 - 2 1 اختياري   

80٧ص ح ع   DPHE 807 العلوم السلوكية Behavioral Science 1 - - 1 اختياري   

808 ص ح ع  DPHE 808 أخالقيات الصحة والقانون Public Health Ethics and law 1 - - 1 اختياري   

   1 -  1 اختياري Practice Management in Orthodontics إدارة عيادة تقويم األسنان ORD 822  822 ت ق و

 أحياء الفم والمناعة وتسوس االسنان END 808 808  ل أ س
Oral Microbiology and Immunology and 

Cariology 
   1 - - 1 اختياري

(8) وحدات الرسالةعدد    

8٩٩ح ا س    REST 899 الرساله Thesis 8 - - - رسالة   
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 .(واألهداف المرتبطة ببعضها البعض أمام المقررات (وضع عالمة )فضالً ت) .المقررات الدراسية ألهداف البرنامجاألهداف من خالل ( جدول تحقيق 28)

 أهداف البرنامج               

 رموز وأرقام المقررات 
 ( سابقا  3أرقام األهداف المذكورة بالبند )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           800ت ش س

           801ع ف ت 

           802ع ف ت 

           803أ ف م 

           804ص ح ع 

           807 ت ط س

           809ح ا س  

           810ح ا س  

           820ح ا س 

           839ت ف ك 

           894ص ح ع 

           830ح ا س  

           831ح ا س  

           832ح ا س  

           834ح ا س  

           835ح ا س  

           836ح ا س  

           837ح ا س  

           840ح ا س  

           841ح ا س  

           842ح ا س  

           821ح ا س 

           822ح ا س 

           823ح ا س 

           805ص ح ع 

           806ص ح ع 

           807ص ح ع 

           808ص ح ع 

           822ت ق و 

           808ل أ س  

           899ح ا س  
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(28) Achieving Program Objectives Through Courses.  (Please Check () the related Courses with Program Objectives). 

Objectives mentioned in item numbers (3) previously 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
                        Program Objectives 

Course Code 

          ANTD 800 

          ODSC 801 

          ODSC 802 

          OBIO 803 

          DPHE 804 

          EDTD  807 

          REST 809 

          REST 810 

          REST 820 

          OMFP 839 

          REST 830 

          REST 831 

          REST 832 

          REST 834 

          REST 835 

          REST 836 

          REST 837 

          REST 840 

          REST 841 

          REST 842 

          REST 821 

          REST 822 

          REST 823 

          DPHE 805 

          DPHE 806 

          DPHE 807 

          DPHE 808 

          ORD 822 

          END 808 

          REST 899 



 

 1٧ 

 

 

 

 

 

 

 

الدراسية المقرراتتوصيف   (29) 

 

 اآلتية: الثالثة يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر 

ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المهاري،  األهداف .1

 والبعد الوجداني.

 .الموضوعات .2

 .وسائل التقويم .3

 

 

Course description should include the following 

three elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, 

Skills dimension and emotional dimension 

 2. Topics. 

3. Assessment methods. 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 التشريح التطبيقي للرأس والرقبه 800ت ش س 

 األهداف:
 : الدراسات العليا قادر على انبنهاية هذا المقرر يصبح طالب 

منطقة الغدة ، و التركيب العظمى للجمجمة، بمرجعية الوصالت العضلية، واالعصاب بالجمجمة واالوعية الدموية للرأس والرقبة الوجه يراجع -
تشريح الرقبة، المثلثات ، و والبلعوم واللساناألساسيات التنموية من الجمجمة والوجه واألنف، والحنك ، و النكفية بالتركيز على عضالت تعابير الوجه

المناطق الصدغيه والتحت صدغية مع التركيز على عضالت المضغ، وعمل ، و ووصالتهم، غرف االوعية، المسطحات الوجهية، وجزور الرقبه
  .وتركيب المفصل الصدغ فكى

التركيب الرخوي لتجويف الفم، اللسان، سقف ، و سان ) الذوق (بعض األعضاء الحسية المهمه بالرأس مثل التجويف االنفى) الشم( والل يشرح -
النزح اللمفاوي بالرأس والرقبة، مع التركيز على انتشار ، و الحلق، الحنجرة، والمنطقة التحت فكى، ومنطقة الحنك كما شوهد عند تشريح الرأس

وعمل االعصاب الرأسية وتالزمها المباشر والغير مباشر مع  تركيب، تركيب وتصنيف وتنظيم وعمل مكونات الجهاز العصبى المركزى، و االنبثاث
تركيب وعمل الجهاز العصبى الطرفى في حالتى الجسدى والذاتى مع التركيز على االعصاب ، و ساق الدماغ والضروري عند أداء الكشف العصبى

 .الرأسية
 الموضوعات: 

المثلثات المختلفة ، و الترتيب العام للفافة وعضالت واوعية الرأس والرقبة، و لجمجمةا، و تطور الوجه التشوه الخلقى، وسقف الحلق، والتجويف االنفى
، اللسان،العضالت، االعصاب، االوعية الدموية واللمفاوية، و التجويف الفموى، و المفصل الصدغى الفكى، و المناطق النكفية والتحت صدغية، و للرقبة

، المعالم العامة للدماغ والحبل الشوكى، و القنوات اللمفاوية للرقبة والرأس وخصائصها، و العظمى ومحتوياتهالحجاج ، و التجويف االنفى والجيوب االنفيةو 
 وتوصيالتها المركزية والطرفية. V,VII,IX,XII)االعصاب الدماغية ) و 

 وسائل التقويم:
الحضور:  الصلصال وبعض المناطق المشرحة وقتياعرض تركيب العظام المجهزة في عينات من ، و الشاملة لهذة الموضوعاتالمحاضرات 

حضور وعدم الغياب والتي تحتاج الى فهم للتركيبات التشريحية ، يتطلب من الطالب ان يقدم اعلى قدر من ال هحيث ان هذا المقرر له أهدافه وتقيمات
 .عن المحاضرات

 %40التقييم المستمر 
عند نهايه المقرر يتوجب على الطالب للجلوس لتقديم اختبار . وهو  دريس/ وتوزيع المهامسيشمل العمل بالمقرر الت) %60االختبار النهائي 

 (عبارة عن اسئله مطوله، واسئلة اختيارات متعددة
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Course Code Course Title Credits Prerequisite 

ANTD 800 Applied Head and Neck Anatomy 2  

 

Objectives: 

At the end of this course the postgraduate student should be able to  

- Revise the osteology of the skull, with reference to muscular attachments, cranial nerves and blood 

supply of head and neck. The face and parotid region, with emphasis on the muscles of facial 

expression. The developmental basis of the skull, face, nose, palate, pharynx and tongue. The anatomy 

of the neck; triangles and their contents, visceral compartment, facial planes, root of the neck. The 

temporal and infratemporal regions, with emphasis on muscles of mastication and temporomandibular 

joint structure and function.  

- Explain the anatomy of some of the special senses of the head as the nasal cavities (smell), and 

tongue (taste). The soft structures of the oral cavity, tongue, palate, pharynx, larynx, submandibular 

and pterygopalatine regions as observed in the bisected head. The lymphatic drainage of head and 

neck, with emphasis on spread of metastases. The structure, classification, organization and function of 

the components of the central nervous system. The structure and function of the cranial nerves and 

their direct and indirect associations with the brainstem essential for performing a neurological 

examination. The structure and function of peripheral nervous system, both somatic and autonomic, 

with emphasis on cranial nerves. 

 

Topics: 

Development of face, palate and nasal cavity – congenital defects. The skull. General arrangement of 

fasciae, muscles and viscera of Head and Neck. Various triangles of the neck. Submandibular and 

parotid regions. Temporomandibular joint. Oral cavity. Tongue; musculature, innervation, blood supply 

and lymph drainage. Nasal cavity and paranasal sinuses. Bony orbit and orbital contents. Lymphatic 

drainage of the head and neck and its clinical implication. General features of brain and spinal cord. 

The cranial nerves (V, VII, IX and XII); central and peripheral connections. 

Teaching Methods: 

Lectures covering the topics. Demonstration of structures on bones, plastinated specimens and freshly 

dissected regions. 

 

Evaluation Methods: 

Attendance: As this course has objectives and assessment that requires an understanding of anatomical 

structures, students will be required to achieve a satisfactory level of attendance at lectures. 

Coursework will include Teaching/Assessment assignments. Written examination in the form of essay 

and multiple choice questions and practical examination will be done at the end of the course. 

   Continues Assessment 40% 

   Final Exam 60% (Written examination in the form of essay and multiple choice questions and practical 

examination will be done at the end of the course) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 أمراض الفم والوجه والفكين 801ع ف ت 

 األهداف:
 :ن يكون قادرا علىأرض من هذا المقرر هو مساعد الطالب على غن الأ
 و الدراسات التي قد تكون مفيدة لعمل التشخيصأقائمة للخطوات عمل  - 
  مناقشة طرق التعامل مع المرض المناسبة والتى قام بتشخيصه - 
تشخيص مقارن ، و عرض وبطريقة مهنية كيفية التعرف وتشخيص المرض وتقدير طريقة التعامل المثلى الصابات الفم العامه وحول الفم -

 .يخ والعرضللحالة مبنى على التار 
 الموضوعات: 

، االصابات الحميدة للخاليا السطحية، و التهابات الفم، و امراض لب السن، واصابات الفم وحول الفم، و تسوس االسنان، و مقدمة المراض الفم
، تشوهات االسنان، و المتوسطةاالصابات السرطانيه للخاليا ، و االصابات الحميدة للخاليا المتوسطة، و االصابات السرطانية للخاليا السطحيةو 
 ة.خراج الغدد اللعابي، و امرض الغدد اللعابية، و امراض العظام، و خراج في منبت السن، و تحوصل في غير منبت السن، و تحوصل منبت السنو 

 وسائل التقويم:
المقارنات االكلينيكية لعلم و  ءة.سوف تعطى هذه المواضيع للطالب في محاضرات بعد ان يكون طالب الدراسات العليا قد اعطى مهمات للقرا

سوف يشمل تقويم الطالب بعمل اختبار يشمل على اسئلة متعددة األجوبة ومضاهات انسجه تقام في العياده ، و االنسجة سوف تناقش اثناء الدرس
           .وذلك لكل وحدة

 %30 1وحدة #      
 %35 2وحدة #      
 %35 3وحدة #      
       

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 Oral and Maxillofacial Pathology ODSC 801 

Objectives: 

At the end of this course the postgraduate student should be able to  

- list the procedures or studies that would be helpful in establishing a diagnosis.  

- Discuss the appropriate management of the disease that is diagnosed.  

- Demonstrate proficiency in recognition and diagnosis and knowledge of appropriate management for 

common oral and perioral lesions. Formulate a differential diagnosis of the condition based upon 

presentation and history. 

Topics: 

Introduction to Oral Pathology, Dental Caries, Pulp Diseases& Periapical Lesions & Osteomyelitis, Oral 

Infections, Benign Epithelial Lesions, Malignant Epithelial Lesions, Benign Mesenchymal Lesions, 

Malignant Mesenchymal Lesions, Abnormalities of Teeth, Odontogenic Cysts, Non-odontogenic Cysts, 

Odontogenic Tumors, Bone Disease, Salivary Gland Diseases, Salivary Gland Tumors. 

      Teaching Methods: 

These topics shall be covered in lectures after the graduate students have been given reading assignments 

on them. Clinical-pathologic correlation of cases will be discussed during the course. 
Assessment Methods 

Evaluation criteria and procedures will consist of written multiple-choice examinations and clinical 
pathologic correlation (CPC) for each module. 

Module #1 30% 

Module #2 35% 

Module #3 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  1 الفم األشعة وتشخيص ٨۰۲ع ف ت 
 األهداف:

 :في نهاية المقرر يصبح الطالب قادر على أن 
 ،صوير اإلشعاعي في عيادات األسنانالت لألسنان وكيفية عمل برنامج وقائي عند ممارسة يناقش مخاطر التصوير اإلشعاعي  -
التشخيصي  اإلشعاعي للتصوير يصف الطرق المتقدمة، أساسيات التصوير اإلشعاعي الرقمي وكيفيته في طب األسنان يناقش - 

 ، (MRI)وأشعة الرنين المغناطيسي  (CTفي الحاالت المعقدة ومنها األشعة المقطعية ثالثية األبعاد واألشعة المقطعية )
 ، ى التشريح المقطعي للفكينيتعرف عل -
يتعرف على عالمات بعض ، و في طب األسنان المشهورة يصف ضرورات وموانع ومميزات وحدود وسائل التصوير اإلشعاعي -

لتهابات وأمراض النمو اإلفي الصور اإلشعاعية ووصفها، مثل أمراض الجيوب األنفية وأمراض العظام و  أمراض الفم والوجه والفكين
 ،ك الصدغيواضطرابات الف

اإلشعاعي التشخيصي التصوير  يقارن بين وسائل، و بين التصور اإلشعاعي والتصوير اإلشعاعي الرقمي في طب األسنان يقارن - 
يربط بين عالمات الصور اإلشعاعية لبعض أمراض الفم ، و المختلفة بحسب الحالة من حيث الضرورات والموانع والمميزات والحدود

 والعالمات واألعراض السريرية. والوجه والفكين
 

 الموضوعات: 
األشعة المقطعية وأشعة ، معاملة الصور الرقميةعي الرقمي و التصوير اإلشعا، مخاطر اإلشعاع وطرق الوقاية في طب األسنان

دئ قراءة وتفسير الصور مبا، لوائح طلب ووصف التصوير اإلشعاعي، (CBCTاألشعة المقطعية ثالثية األبعاد )، طيسيالرنين المغنا
 اضطرابات الفك الصدغي.، أمراض النمو، اإللتهابات، أمراض العظام، أمراض الجيوب األنفية، اإلشعاعية

 

 وسائل التقويم:
 محاضرات وقراءة ومناقشة جماعية. يتوجب على كل طالب/ـة تقديم أحد الموضوعات حسب جدول المواضيع والمحاضرات

 %(:40تقويم مستمر )
 %(.20اختبار نصفي: أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية قصيرة )

 %(.20عروض دراسية يلقيها الطالب/ـة  )
وسوف يشمل المادة العلمية والمحاضرات التي يعرضها أعضاء هيئة التدريس وكذلك العروض التي  %(:60التقويم النهائي )
 يلقيها الطالب.

 %(.45: أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية قصيرة وطويلة )ياختبار كتاب
 %(.15اختبار عرض للشرائح )
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 1 Oral Diagnosis and Radiology ODSC 802 

Objectives: 

At the end of this course the graduate student should be able to  

- Describe radiation risks of dental x-ray procedures and how to implement a radiation safety 

program in dental practice,  

- Describe the fundamentals of digital imaging and how it is integrated into the practice of dentistry 

- Describe advanced imaging techniques appropriate for the diagnosis of patients with complex 

abnormalities including techniques such as CBCT, computed tomography (CT) and magnetic resonance 

imaging (MRI),  

- Demonstrate knowledge of cross-sectional anatomy of the mandible and maxilla, Describe the 

indications, contra-indications, advantages, and limitations of different common dental radiographic 

examinations,  

- Recognize and describe radiographic signs of some maxillofacial diseases including paranasal 

sinuses diseases, bone diseases, inflammatory conditions, developmental anomalies, and TMD. Compare 

and contrast between digital and film-based imaging in the practice of dentistry.   

- Compare different imaging modalities used in the diagnosis and management of patients with 

complex abnormalities regarding indications, contra-indications, advantages, and limitations.  Correlate 

radiographic signs of some maxillofacial diseases to their clinical presentation. 

 

Topics: 

Radiation Risk and Protection in Dentistry. Digital Imaging and Image Processing. CT and MRI in 

Dentistry. Cone Beam Computed Tomography (CBCT). Radiographic Prescription Guidelines. Review 

of Principles of Radiologic Interpretation. Sinuses Diseases. Bone Diseases. Inflammatory Conditions. 

Developmental Anomalies. Temporo-Mandibular Dysfunction/Disorders (TMD). 

Teaching Method: 

Lectures, reading assignments, and group discussions. Each student will have to present a topic 

according to the lecture schedule. 

 

Evaluation Methods: 

Continuous Assessment (40%): 

Midterm Exam: MCQ’s & short essay questions (20%). 

Student Presentations (Assignments) (20%). 

Final Assessment (60%): It will cover material presented by the course faculty and students’ 

presentations. 

Written Exam: MCQ’s & short/long essay questions (45%). 

Slide Exam: (15%). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  1 أحياء الفم ٨۰۳م أ ف 
 األهداف:

  الب الدراسات العليا قادر على انبنهاية هذا المقرر يصبح ط 
 ، سية في أخذ القرارات اإلكلينيكيةيحدد أهمية األبحاث العلمية األسا -
تفهمه لمبادء القرارات اإلكلينيكية يبحث في المراجع وعرض ة، ية مع مختلف المجاالت اإلكلينيكييدخل األبحاث العلمية األساس-

 المبنية على األدلة في طب األسنان.
 

 الموضوعات:
يحتوى المقرر على " وحدات إكلينيكية متداخلة " ليس من الضرورى أن تعرض في كل عام كما هي بل في كل عام يتم اختيار 

 . وحدات اعتمادا على اهتمام ورغبة طلبة الدراسات العليا
لتئام الجروح في الصحة والمرض همية النسيج الخارجي للخاليا، أية حركة االسنان، البزوغ والسقوطفسيولوج :وضةالوحدات المعر  ، وا 

، هميته على صحة الفمأالتدخين و ، ذية في الصحه والمرضغهمية الت، أم احياء السرطان ونتائج العالجاتالتكنولوجيا المتقدمة في حالة عل
حياء للب السن علم األ، ومستقبلها في طب األسنان الحديث التجديد وتكنولوجيا النانو ) متناهية في الصغر(، اللعاب كآداة تشخيصية

 وكيفية التشخيص بطريقة صحيحة.
 

 وسائل التقويم:
 عالقة ة شاشات العرض لمناطق مختارة ذاتسوف يبدء المقرر بمحاضرات استهاللية. مهمات للقراءة، يتبعها عروض الطلبة بواسط

 بالوحدات المعروضة، او مهمات منزلية وحلقات نقاش.
 .%(20 المهمات المنزليةو ، %20 ، الحلقات الدراسية%20 المشاركة) :% على التقييم المستمر60
 يؤخذ الى المنزل. الذيختبار النهائي % اال40
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 1 Oral Biology OBIO 803 

 

Objectives: 

At the end of this course the postgraduate student should be able to 

- Recognize the importance of basic science research in clinical decisions,  

- Integrate basic science research with different clinical disciplines, Search the literature and 

demonstrate his understanding to the concepts of evidence-based-clinical decision in dentistry. 

 

Topics: 

The course provides “clinically integrated modules” that are not necessarily introduced each year as 

such. Each year the modules usually get selected depending on the graduate students group interest and 

enthusiasm.  

The presented modules: Physiological of tooth movement; eruption and shedding, the importance of 

extracellular matrix and wound healing in health and disease, the advances technology in cancer biology 

and treatments outcome, the importance of nutrition in health and disease, Smoking and its effect on oral 

health, Saliva as a diagnostic tool, Regeneration and Nano-technology; is it the future of the new 

dentistry, the biology of dental pulp; how to diagnose it right. 

Assessment Methods: 

  Teaching Methods 

These topics shall be covered in introductory lectures, reading assignments, and followed by student 

PowerPoint presentation to a selected area related to the presented module, or take home assignments 

then in class group discussion. 

 

 

Evaluation Methods 

60%  : continuous assessment (class participation 20%, seminars 20%, take home assignments 20%). 

40% Take home final exam. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 اإلحصاء الحيوي ٨۰٤ع  ح ص
 

 األهداف:
 الطالب قادر على أنفي نهاية المقرر يصبح 

درجات الحرية ، داللة إحصائية،  عرف المصطلحات التالية األصلية لالحصاءات : اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي، ي  -
 ،يصف خصائص منحنى المعياري العادي، و مستوى الداللة ، واختبارات من التدابير أهمية تكوين الجمعيات، حدودي ، غير حدودي

يضع قائمة ، و على تدابير مختلفة من النزعة المركزية والتشتت وفقا ل خصائصها والبيانات ، ومزايا والقيود و الحساباتيتعرف  - 
 بخطوات اختبار الفرضيات.

 .تفسير نتائج تحليل البيانات، و يختبر االفتراضات من االختبارات اإلحصائية :المهارات االدراكية
 يعمل في مجموعات تعاونية لتحديد عينات مختلفة والتوزيعات أخذ العينات التصميم. :ل المسئوليةمهارات التعامل مع االخريين وتحم

، يحرير البيانات باستخدام الكمبيوتر، و يدخل البيانات باستخدام الكمبيوتر :مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية
 .يحلل البيانات باستخدام الكمبيوترو 

 
 الموضوعات:                                                                                 

، مقاييس التشتت، مقاييس النزعة المركزية، ألساليب االحصائية الوصفية، اوالرسوم البيانية العرض الجدولى، مقدمة وبعض المفاهيم
، الداللة اإلحصائية، خطوات اختبارات الفروض ) مقدمة اختبارات الفروض، االحصائى االستدالل، توزيع الطبيعى والتوزيعات األخرىال

تحليل ، للعينات المزدوجة Tإختبارات ، للعينات المستقلة Tإختبارات ) امتريةالطرق االحصائية البار (، مستوى المعنوية، درجات الحرية
إختبار ويلكوكس لالزواج ، إختبار مان ويتنى، نسبة الترجيح، ختبار مربع كاىا) الطرق االحصائية الغيربارامترية(، (ANOVA)التباين 
 (.االرتباط واالنحدار، المتماثلة
 

 وسائل التقويم:
 ، ونشاطات يوصى بها جلسات تدريب عملى باستخدام الحاسوب الشخصى.عن طريق المحاضرات، ومهماتيدرس الموضوع     

  طالب لإلختبار الكتابي في نهاية المقررسوف يجلس ال، درجة 100درجة المقرر: 
 .%40التقييم المستمر 

ستخدام إعملى لتحليل البيانات ب واختبار يشتمل على أسئلة اختيار من متعدد وحل مسائل احصائية ) %60االختبار النهائي 
 ي(اسوب الشخصالح
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 Biostatistics  DPHE 804 

Objectives:  

At the end of this clinical course the graduate student should be able to  

 - Define the following terms indigenous to statistics: descriptive statistics, inferential statistics, 

degrees of freedom, statistical significance, level of significance, tests of significance measures of 

association, parametric, non-parametric.  

- Describe the characteristics of standard normal curve. Recognize different measures of central 

tendency and dispersion according to their characteristics, indications, advantages, limitations and 

computations. List the steps of hypothesis testing. 

Cognitive Skills: Test assumptions of statistical tests, Interpret the results of data analysis. 

Interpersonal Skills & Responsibility: Work in groups collaboratively to select different samples and 

design sampling distributions. 

Communication, Information Technology, Numerical: Enter data using computer, Edit data using 

computer, Analyze data using computer. 
 

Topics: 

Introduction and definition of terms, Tabular and Graphical presentation, Descriptive statistical 

techniques, Measures of central tendency, Measures of dispersion, Normal and other distributions, 

Statistical Inference, Introduction to Hypothesis testing, Steps of hypothesis testing, Statistical 

significance, Degrees of freedom, P-value, Parametric statistics, t-test for independent samples, t-test for 

correlated samples, Analysis of variance (ANOVA), Non-parametric statistics, Chi square test (X
2
), 

Odds ratio, Mann-Whitney U-test, Wilcoxon matched –pairs signed-ranks test, Correlation and 

regression 

Teaching Methods 

   These topics shall be covered in lectures, assignments, and recommended activities in computer 

practical sessions. 
 

Evaluation Methods 
 

Continuous assessment of the graduate’s activities throughout the course represents part of the 

evaluation. 

       Continues Assessment 40% 

       Final Exam 60% (At the end of the course, there shall be a written examination (MCQs and Problem 

solving + Practical data analysis using personal computer). 

        
 



 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  1 يةملالتدريس العالطبي و مهارات التعليم  ٨۰٧ت ط س 
 األهداف:

  نأطالب الدراسات العليا قادر على  بنهاية هذا المقرر يصبح
  يسمي معايير معلم الفعال.، يدرج مستويات مختلفة من كل مجال التعلم -

يخطط ، مختلف المجاالتالعمل الدولية في يكتب أهداف التعلم ومنظمة ، ن ويشابة نماذج المناهج المختلفةيقار  المهارات االدراكية:
 أهداف التعلم.الية اختبار وفقا لوزن الموضوع و بفع

 .توليد اهتمام الطالب، اختيار طريقة التدريس المناسبة :مهارات اتعامل مع االخريين وتحمل المسئولية
 تطبيق القيم األخالقية عند تقديم، يتقييم النهج  تقييم مختلفة في سياق السرير : مهارات التواصل و تقنية المعلومات والمهارات العددية

 .محاضرة
 .توظيف مختلف مهارات التواصل غير اللفظي: المهارات الحركية النفسية

 الموضوعات:                                                                                 
سـتعمال  ،ات والـتعلم، طـرق التـدريس والـتعلمعناصر التوجيه، النظريتطور المنهج، بقة لالمحاضرات على مناقشات متع يتحتو      التقيـيم وا 

 الوسائل العلمية والبصرية.
 وسائل التقويم:

التقيـيم ، سـيكون هنـاك إختبـار تحريـري فـي نهايـة المقـرر، سوف يغطي الموضوع بإلقاء محاضـرات، مهـام القـراءة، ونشـاطات يوصـى بـه
 يم المحاضرات السريرية بطريقة المحاكاه واالعمال االخرى المتعلقة بالمقرر.المستمر الداء الطالب اثناء تقد

 .%40التقييم المستمر 
 )أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية( .%60االختبار النهائي 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 
1 

Medical Education and Clinical 

Teaching skills 
EDTD 807 

Objectives: 

At the end of this course the postgraduate student should be able to  

- List the different levels of each learning domain, Name the criteria of an effective teacher. 

Cognitive Skills: Compare and contrast different curriculum models, write learning objectives and 

ILO in different domains, effectively plan a test according to subject weight and learning objectives. 

Interpersonal Skills & Responsibility: Choose the appropriate teaching method; generate student 

attention, Communication, Information Technology, and Numerical: Evaluate different assessment 

approaches in clinical context, apply ethical values when delivering a lecture. 

Psychomotor: Employ different Non-verbal communication skills. 

 

Topics: 

Didactic Component: The lectures will include an in depth discussion of curriculum development, 

elements of instructional theory and learning, methods of teaching and learning, evaluation and the use 

ofscientific and audio-visual resources. 

Assessment Methods: 

Teaching Methods 

These topics will be covered in lectures, reading assignments, and recommended activities. 

 

 Evaluation Methods: 

There shall be a written test at the end of the course, Continuous assessment of the student’s 

performances at the clinical teaching sessions. 

Continues Assessment 40%. 

Final Exam 60%. (multiple choices questions and essays) 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 1 لحيويةا طب األسنان مواد ٨۲0 ح ا س

ف المقرر
صي

و
ت

 

 

 يؤهل المقرر الطالب إلى أن:  األهداف:

 ، يصف الصفات الطبيعية والكيميائية للمركبات -

 ، يناقش معالجة وإستعمال المواد المركبة -

 ، تعرف على الالصق الزجاجي كمادة إلصحاح األسناني، يناقش األنوع المختلفة من الصق األسنان وإستعماالته -

 ، بتقنيات مواد االسنانيعمل قائمة  -

اختيار االختبار المناسب ، اختيار مادة الحشو المناسبة حسب الحالة، يقييم اإلختبارات المختلفة المستعملة في إختبار مواد األسنان -

 الختبار خواص المواد .

 

اصحاح والتي تستعمل في  لحيويةا طب األسنان مواد يمد المقرر طلبة الدراسات العليا بالمعلومات المتقدمة عن الموضوعات: .1

 .وتجميل األسنان

                                                          

 )أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية( اختبار تحريري وسائل التقويم:

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 Dental Biomaterials I REST 820 

 

1- Objectives: 

This course will enable the student to  

- Discuss manipulation and uses of composite materials.  

- Discuss different types of dental cements and its uses.  

- Recognize uses of glassionomer cements as a restorative material & list dental mechanics. 

- Evaluate different tests used in testing dental materials. Select the suitable restorable dental 

material according to each case. Select the suitable test used to test properties of the material. 

- Discuss dental alloys 

- Discuss different types of cermaics and different fabrication techniques 

2- Topics: 

This course is providing postgraduate students with nacnavda information in biodental materials 

used in Operative & Esthetic dentistry.  

 

3- Assessment Methods:  Written Examination (multiple choices questions and essays) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  1  أساسيات علم إطباق األسنان ٨۳٩ ت ف ك

 
 يساعد هذا المقرر الطالب ل األهداف: .2

فموي وفكي صحي ويعمل بشكل صحيح وفهم االعتبارات البيولوجية والميكانيكية  فهم المتطلبات التشريحية والوظيفية لنظام -

 إلطباق األسنان 

 التعرف على المسببات و الوصف للحاالت السريرية لتمكين الطالب من تشخيص ومعالجة حاالت االضطرابات الصدغية.-

 

جيا الجهاز الفموي الفكي، أساسيات علم جهاز المضغ و ثالثة أجزاء رئيسية: التشريح الوظيفي وفسيولو يشمل المقرر الموضوعات: .3

 وتشخيص وعالج اضطرابات الفك.
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 )أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية( اختبار تحريري وسائل التقويم: .4

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 1 Fundamentals of Occlusion OMFP 839 

 

1. Objectives:  This course helps the student to  

- Understand the anatomical and functional requirements of a healthy and properly functioning 

stomatognathic system and to understand the biological and mechanical considerations of static and 

dynamic occlusal contacts.  

- Recognize the etiology, clinical picture, be able to diagnose and manage cases of 

temporomandibular disorders. 

 

2. Topics: The course includes three main parts: functional anatomy and physiology of the 

stomatognathic system, basics of gnathology and occlusion, and diagnosis and management of 

temporomandibular disorders. 

 

3. Assessment Methods: Written Examination (multiple choices questions and essays) 
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 األهداف:
 الب الدراسات العليا قادر على بنهاية هذا المقرر يصبح ط 

شرح التهديدات العامة ، التجريبية والشبه تجريبية المستعملة في البحثشرح العديد من التصاميم ، شرح الغرض من تصميم البحث -
لبشري ، شرح األخالقيات والقوانين التي يجب على الباحث أن يتقيد بها قبل البدء في عمل البحث والتي يكون العنصر، للصحة الخارجية

 هو المستهدف والمسؤليات التي يتطلع بها الباحث الرئيسي.
 : اكيةالمهارات االدر 

يخطط الباحث خطوات العمل بطريقة سليمة عن طريق ، تحديد تلك العوامل التي تدل على عالقة عرضية فيما بين المتغيرات -
عمل إقتراح البحث بطريقة منظمة، والذي يمثل المشكلة التي سوف يبحث عنها بطريقة واضحة، ومناقشة ، خطوات متسلسلة تنظم العمل

 وجدها أثناء البحث في الكتب. األبحاث المشابهة التي 
تحديد الطرق التي سوف يتبعها للحصول على المعطيات الدقيقة، ويشرح كيفية تنظيم والتعامل مع تلك المعطيات وتحليلها حتى  -

  يصل إلى اإلجابة عن أسئلة البحث.
 العلمية لحلها بكل دقة.شرح أفكاره بطريقة واضحة ومختصرة وبطريقة تطلعنا على مشكلة البحث والطريقة  -

 الموضوعات:                                                                                 
، الصحة الخارجية، الصحة الداخلية، كي، والبحث المتعلق بعلم األوبئةتصميمه للبحث المعملي، واإلكليني، داللته :تصميم البحث  

، المقدمة، الملخص، صفحة العنوان) كتابة إقتراح العمل في البحث، خالقية المتعلقة بأبحاث صحة الفمالقانونية واألالمهام ، المسببات
تصاميم ، وصف العينات) المواد والطرق(، مراجعة الكتب واألبحاث، تعريف عملي، الفرضيات، نبذة عن المشكلة، أهمية المشكلة

 التذيل والمراجع.، الملحق(، المواد والميزانية، الجدول الزمنى، حليل والمعالجات االحصائيةالت، خطط جمع المعلومات، الطرق، البحث
 وسائل التقويم:

 قراءة بعض الكتب المختارة والحلقات الدراسية.   
خياراته لمشاكل البحث.     إختبار كتابي والتقييم لعرض الطالب لمقترحاته وا 
 .%40التقييم المستمر    
 )أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية(.%60النهائي االختبار    

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 
2 

 طرق وتصميم البحث

Scientific Research Methods 
806ص ح ع   

DPHE 806 
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Objectives: 

      At the end of this course the postgraduate student should be able to  

- Explain the functions of a research design, describe several experimental and quasi-experimental 

models used in research, Explain the common threats to internal validity, Explain the common threats 

to external validity, discuss ethical and legal considerations that the researcher should consider before 

instituting research involving human subjects and the responsibilities of the principal investigator. 

Cognitive Skills:  

- Identify those factors, which indicate a causal relationship between variables, Plan the research 

process efficiently through a systematic set of procedures, construct a well-designed research proposal, 

which presents the problem to be researched clearly and discuss the related research discovered in the 

review of literature.  

- Delineate precisely methods that will be followed to obtain relevant data and to indicate how these 

data will be organized and analyzed to answer the research question.  

- Express ideas in a clear and concise manner in a way that communicates the research problem and the 

scientific approach for solving it with accuracy and precision. 

 

Topics: 

Research Design (Functions, Designs for laboratory, clinical and epidemiological research, Internal 

validity, External validity, Causality), Legal and ethical concerns in oral health research,  Research 

proposal writing (Title page, Abstract, Introduction, Significance of the problem, Statement of the 

problem, Hypothesis, Operational definitions, Review of the literature, Materials and Methods (Sample 

description, Research design, Methods, Data collection plan, Analysis and statistical treatment, Time 

schedule, Materials and budget), Appendices. 

      Teaching Methods 

      Reading of selected literature and seminar 

 

Evaluation Methods: 

     Written examination and evaluation of the student’s presentation of a proposal for a selected 

research problem. 

Continues Assessment 40% 

    Final Exam 60% (multiple choices questions and essays) 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  3 (إصحاح وتجميل األسنان) التقنيات قبل اإلكلينيكيّة ٨۳۰  ح ا س

ف المقرر
صي

و
ت

 

 هي  لهذا المقرراألهداف األولية : األهداف -1

 وذلك من خالل اجهزة المحاكاة  الخاصة باصحاح األسنانالخطوات العالجية أساسيات وتقنيات  عرض -

 الخاصة باصحاح األسنان باستخدام اجهزة المحاكاةالخطوات العالجية أساسيات وتقنيات تطبيق  -

في  على محاضرات وتطبيقات معملية لمختلف مراحل العالج باستخدام نماذج المحاكاة السنية يشمل المقرر الموضوعات: -2

 .الترميمات المباشرة و/أو التقنيات العديدة للترميمات الغير مباشرة عمل

 التقويم:وسائل - 3
  % اختبارعملي٧0

 )أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية( اختبار تحريري% 30 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 

Preclinical Techniques (Operative and 

Esthetic Dentistry) 
REST 830 

1- Objectives:  The primary objectives of this course is to  

- Present the basic principles, techniques and rational of operative procedures on dental 

simulators  

- Apply the basic principles, techniques and rational of operative procedures on dental 

simulators  

2- Topics: All of the tasks that will be practice in the laboratory must be performed according to 

specific criteria taught during lectures and using manikin heads in performing direct and indirect 

restorations  

3- Assessment Methods:  

70% Practical Examination 

30% Written Examination (multiple choices questions and essays) 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 830ح ا س   6  )1   ( عيادة إصحاح األسنان ٨۳۱ ح ا س

ف المقرر
صي

و
ت

 

 يهدف الى: األهداف 1-

 المختلفة وتطبيقاتها األسنان وتجميل باصحاحالخاصة الخطوات العالجية تقديم  - 

 يركز هذا المقرر على  الموضوعات: -2

 التقليدية والمتطورة لتشخيص التسوس، الطرق -

 تقييم مخاطر التسوس  -

 كيفية اقتراح خطة العالج للحاالت السريرية المختلفة  -

 تطبيق بروتوكول التحكم في التسوس  -

 التقليدية والغير تقليدية والمعقدة باستخدام الترميمات المباشرة و/أو التقنيات العديدة للترميمات الغير مباشرة.عالج آفات التسوس  -

 سريرياختبار  وسائل التقويم:- 3

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

REST 830 6 Operative Dentistry Clinic (1) REST 831 

1- Objectives:  The primary objectives of this course is to perform operative and esthetic procedures 

and its applications 

2- Topics: This course is focused on  

- The clinical and advanced methods of caries diagnosis,  

- Caries risk assessment and Caries Management by Risk Assessment  

- How to propose the treatment plan for different clinical caries 

- Implementation of caries control protocol in addition to  

- Treatment of traditional and non-traditional and complicated lesions by using direct restorations 

and/or various techniques of indirect restorations. 

- Vital pulp therapy 

- Evidence-based material selection 

- Restorations failures 

- Bonding and adhesion 

3- Assessment Methods: Clinical Examination C
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 ٨۳۱ ح ا س 6  )2   ( عيادة إصحاح األسنان ٨۳۲   ح ا س

ف المقرر
صي

و
ت

 

  يهدف الى: األهداف -1

 تحديد وحل مشاكل األسنان التجميلية المختلفة من خالل التشخيص الصحيح،-

  .صياغة خطة العالج واختيار األدوات المناسبة والمواد-

 يختص هذا المقرر  الموضوعات: -2

 بعالج آفات التسوس الغير تقليدية واألكثر تعقيداً -

  عالج تلف األسنان األمامية والخلفية الناتج عن التسوس

عالج الخلل الجمالي لألسنان باستخدام الترميمات المباشرة و/أو التقنيات العديدة للترميمات الغيرر مباشررة المتاحرة حرديثاً فري مجرال -

 اصحاح وتجميل األسنان .

 اختبار سريري وسائل التقويم:- 3 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

REST 831 6 Operative Dentistry Clinic (2) REST 832 

1- Objectives:  This course is focused on  

- The identification and resolution of different cosmetic dental problems through proper diagnosis 

- Formulation of treatment plan and selection of appropriate instruments and materials 

2- Topics: This course is concerned with  

- The treatment of non-traditional and more complicated carious lesions 

- The treatment of non-carious damage of anterior and posterior teeth  

- Treatment of esthetic dental disorder by using the recently available direct and/or indirect 

techniques in the field of restorative dentistry and esthetic. 

- New advances in restorative materials e.g. bioactive materials and nanotechnologies 

- Composite bonding and smear layer modifications   

3- Assessment Methods: Clinical Examination C
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  1  )1 (إجراءات إصحاح األسنان تحليل  ٨۳٤    س اح 

ف المقرر
صي

و
ت

 

 عملية.التعليمية والمناهج الكفاءة في التحقيق الى هذا المقرر  يهدف: األهداف -1

 ، بما في ذلك: العالجيةإتقان جميع اإلجراءات بيهتم هذا المقرر  الموضوعات: -2 

 تصميم الحشو -

 ار السليم واستخدام مواد الحشواالختي-

 مختلفة.ال هأدوات ومتنوعة الحشو التقنيات  الخاصة بطرق العالج وتحليل االعتبارات اإلكلينيكيّة-

 اختيار من متعدد وأسئلة مقالية()أسئلة  تحريرياختبار  وسائل التقويم:- 3 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 1 Analysis of Operative Procedures (1) REST 834 

1- Objectives:  This course is concentrated to attain demonstration of competence in didactic and 

practical aspects. 

2- Topics: This course is focused on mastering all operative procedures including:  

- Restoration design,  

- Proper selection and use of restorative materials,  

- Clinical considerations for restorative treatment planning and analysis of various restorative 

technique as well as the different tools. 

- Periodontal considerations 

- CAD/CAM 

- Implant dentistry 

3- Assessment Methods:  Written Examination (multiple choices questions and essays) 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 ٨۳٤ ح ا س 1  (2 ) إجراءات إصحاح األسنانتحليل  ٨۳٥    ح ا س

ف المقرر
صي

و
ت

 

  .على نحو فعال لتوفير الرعاية المناسبة للمرضى توجيه الطالبالى هذا المقرر  يهدف: األهداف -1

الوقت نفسره تعلريم الطرالب وفي  يجب على الطالب اتقان التكنولوجيات المتقدمة في مجال طب األسنان الترميمي. الموضوعات: -2

 كيفية المحافظة على الحشوات السنية المعدنية وغير المعدنية.

 )أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية( اختبار تحريري وسائل التقويم:- 3 

 



 

 3٧ 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

REST 834 1 Analysis of Operative Procedures (2) REST 835 
1- Objectives:  This course is constructed to guide students to effectively provide proper patient 

care. 

2- Topics: Students should master: 

- Advanced technologies in the field of restorative dentistry. 

- Maintenance of metallic and non- metallic dental restorations. 

- Treatment of advanced cases 

- Multidiscplinary considerations in management of esthetic cases 

3- Assessment Methods:  Written Examination (multiple choices questions and essays) 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــررعنوان 

  1 (1)   تجميل األسنان ٨۳٦    ح ا س

ف المقرر
صي

و
ت

  .ملونة لتحسين المظهر الجماليالخلفية الستخدام مواد حشو أسنان على  الطالب الى حصولهذا المقرر  يهدف: األهداف -1 

وحشروات األسرنان التجميليرة  اتوبنراء القشرر األسرنان بردداء تبيريضتجميليرة اللمعالجرة لالوصول إلى الحرل األمثرل  الموضوعات: -2

 .ةوغير مباشر بطريقة مباشرة على حد سواءالخلفية 

 )أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية( اختبار تحريري وسائل التقويم:- 3 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 1 Dental Esthetics (1) REST 836 

1- Objectives:  This course is constructed to attain students a background for using tooth colored 

restorative materials to improve esthetic appearance.  

2- Topics: Students should optimize the esthetic treatment by performing bleaching, and 

constructing laminate veneers and posterior restorations both directly and indirectly. Also, the 

students will be able to discuss causes of tooth discoloration, principles of color and shade selection, 

and smile design. 

3- Assessment Methods:  Written Examination (multiple choices questions and essays) C
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

(2تجميل األسنان ) ٨۳٧    ح ا س ٨۳٦ح ا س  1   

ف المقرر
صي

و
ت

 

 . حل المشاكل التجميلية لألسنانالى التدكد من قدرة الطالب على هذا المقرر  يهدف: األهداف -1

عن طريق تحديد التشخيص المناسب، وصياغة خطط العالج، واختيار األدوات والمواد يتم تحقيق هذا الهدف   الموضوعات: -2

 المناسبة.

 )أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية(اختبار تحريري  وسائل التقويم:- 3 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

REST 836 1 Dental Esthetics (2) REST 837 
1- Objectives:  This course is constructed to make sure that each student has the ability to resolve 

the cosmetic dental problems.  

2- Topics: Each student should be able to achieve this objective by determining the proper 

diagnosis, formulating treatment plans, and selecting the appropriate instruments and materials. 

Also, the students will be exposed to minimaly invasive restorative treatment, multi-layering 

techniques, and esthetic crown lengthening. 

3- Assessment Methods:  Written Examination (multiple choices questions and essays) C
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  1 علم تسوس األسنان ٨0٩ح ا س 

ف المقرر
صي

و
ت

 

دراسة لتسوس األسنان والنظريات األساسية والتطبيق اإلكلينيكي لهذه النظريات على تسوس الى هذا المقرر  يهدف: األهداف -1

 األسنان

 يؤهل المقرر الطالب إلى أن:  الموضوعات -2 

المناعرة الذاتيرة  قطراع مرنمخترارة لمهاجمرة التسروس وهرل هنراك الجرزاء األيناقش علم األوبئة بالنسبة لتسوس األسنان مشتمالً على -

  مرضللمعرضون الالسكان ، ووأمراضها

 يقيم دور البكتريا الدقيقة الموجودة بالفم، الطعام وترسبات األسنان في األسباب المسببة للمرض-

 يصف إختبارات فجوات التسوس المختلفة وتقييم دورها في االتنبؤ بالتسوس، يصف علم التشريح المرضى لتسوس األسنان -

 يناقش المعاملة الوقائية والعالجية لتسوس األسنان. - 

 )أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية(اختبار تحريري  وسائل التقويم:- 3 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 1 Cariology REST 809 

1- Objectives:  The course is designed to provide the graduate student with the history and theories 

of the etiology of dental caries as well as the applied aspects.   

2- Topics: This course will enable the student to 

 - Discuss the epidemiology of dental caries; including the selective sites for caries attack and 

special population groups at risk for the disease.  

- Evaluate the role of oral microflora, diet and dental deposits in the pathogenesis of the disease. 

- Describe the histopathology of dental caries. Describe the various caries activity tests and evaluate 

their role in caries prediction. Discuss the preventive and therapeutic management of dental caries. 

3- Assessment Methods:  Written Examination (multiple choices questions and essays) C
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 ٨0٩ ح ا س 2 (2علم تسوس األسنان  ) ٨10 ح ا س

ف المقرر
صي

و
ت

 

 ض تسوس األسنان بشكل حرفي ومتخصص.التعامل مع مر علىان يصبح الطالب قادرا الى هذا المقرر  يهدف: األهداف -1

 يؤهل المقرر الطالب إلى  الموضوعات -2 

 األسنان للتقليل من انتشار تسوس األسناناستخدام المواد والتقنيات المعدلة إلصحاح  -

 التنبوء بحدوث تسوس األسنان لتقرير البرامج الوقائية للسيطرة على التسوس. - 

 )أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية( .اختبار تحريري وسائل التقويم:- 3 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

REST 809 2 Cariology (2) REST 810 

1- Objectives:  The course designed for the graduate student to be professional in dealing with 

caries disease.  

2- Topics: Each postgraduate student should be able to  

- Use the improved restorative materials and techniques to reduce the spread of dental caries and 

meanwhile.  

- Predict the occurrence of caries to establish preventive programs for caries control.  

3- Assessment Methods:  Written Examination (multiple choices questions and essays) 

 C
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  1 إلصحاح األسنانخطة العالج  ٨٤۰ح ا س    

ف المقرر
صي

و
ت

 ان الى هذا المقرر  يهدف: األهداف -1 

 المرضىللمرضى الذين تم فحصهم خالل جلسات عالج  العديدةالخطط العالجية تحليلية في تقييم المهارات اليكتسب الطالب  -

  الشاملة.
  الموضوعات -2 

من منظور العالج  المتباينةلوضع خطط العالج المختلفة والبدائل التي تناسب الحاالت المرضية  عدة طرقالطالب  يقترح   -

 ألنسب خطة عالجية للمريض لتفاعال مع اقسام الكلية المختلفة للوصو الشامل والمتكامل

 )أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية( .اختبار تحريري وسائل التقويم:- 3 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 1 Treatment Planning for Operative Dentistry REST 840 

1- Objectives:  The course is designed for the postgraduate student to  

-Develop analytic skills in assessing the various treatment plans for patients seen during the 

comprehensive patient management sessions.  
2- Topics: Each postgraduate student should 

-  propose different treatment plans and alternatives that suits the different cases to treat patients in 

the form of comprehensive care in an integration with different faculty departments 

3- Assessment Methods:  Written Examination (multiple choices questions and essays) 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  1 (1) الحلقات الدراسية بمجال اصحاح وتجميل األسنان ٨٤۱ ح ا س

ف المقرر
صي

و
ت

 

 ان الى هذا المقرر  يهدف: األهداف -1

 مهارات قراءة المقاالت العلمية المنشورة يكتسب الطالب  -

 استخالص نتائج الدراسات المختلفة  -

 نقد طرق البحث المختلفة -
يتضمن هذا المقرر مختارات مسبقة من مقاالت األعداد الحالية )المنشورة حديثا( في مجلة إصحاح األسنان،مجلة  الموضوعات -2 

ان والمجلة األمريكية لطب األسنان التجميلي يتم استعراضها اسبوعياًويقوم طب األسنان الالصق،مجلة تجميل وإصحاح األسن

الطالب بالمشاركة مع أعضاء هيئة التدريس بالمراجعة النقدية لهذه المقاالت ومناقشة مدى صلتها السريرية بمجال إصحاح وتجميل 

 .األسنان

 مناقشة شفهية وسائل التقويم:- 3 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 1 Seminar in Operative & Esthetic Dentistry (1) REST 841 

1- Objectives:  The course is designed for the postgraduate student to  

- Develop skills in reading published articles,  

- Assessing various results   

- Criticize different methodology. 
2- Topics: Preselected articles from the current issues (newly published) in the Journal of Operative 

Dentistry, Journal of Adhesive Dentistry, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry and the 

American Journal of Esthetic Dentistry will be reviewed weekly. The students in participation with 

faculty members critically review these articles and discuss their clinical relevance to restorative and 

esthetic treatment. 

3- Assessment Methods:  Oral Presentation 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

(2) الحلقات الدراسية بمجال اصحاح وتجميل األسنان ٨٤۲  ح ا س ٨٤۱  ح ا س 1   

ف المقرر
صي

و
ت

 

 
 ان الى هذا المقرر  يهدف: األهداف -1

 مهارات قراءة المقاالت العلمية المنشورة يكتسب الطالب  -

 استخالص نتائج الدراسات المختلفة  -

 نقد طرق البحث المختلفة -

   ومشروع الرسالة القدرة على اعداد وتجهيز تصور واضح عن البحث الخاص به-
يتضمن هذا المقرر مختارات مسبقة من مقاالت األعداد الحالية )المنشورة حديثا والتي لم تناقش قبل في السنة  الموضوعات -2 

مجلة إصحاح األسنان،مجلة طب األسنان الالصق،مجلة تجميل وإصحاح األسنان والمجلة األمريكية لطب األسنان األولى( في 

التجميلي يتم استعراضها اسبوعياًويقوم الطالب بالمشاركة مع أعضاء هيئة التدريس بالمراجعة النقدية لهذه المقاالت ومناقشة مدى 

 .نانصلتها السريرية بمجال إصحاح وتجميل األس

 مناقشة شفهية وسائل التقويم:- 3 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 
REST 841 1 Seminar in Operative & Esthetic Dentistry (2) REST 842 

1- Objectives:  The course is designed for the postgraduate student to 

Develop skills in reading published articles,  

- Assessing various results   

- Criticize different methodology. 
 - Design his own research. 

2- Topics Preselected articles from the current issues (newly published and not discussed before in 

the first year) in the Journal of Operative Dentistry, Journal of Adhesive Dentistry, Journal of 

Esthetic and Restorative Dentistry and the American Journal of Esthetic Dentistry will be reviewed 

weekly. The students in participation with faculty members critically review these articles and 

discuss their clinical relevance to restorative and esthetic treatment. 

3- Assessment Methods:  Oral Presentation 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ٨20  ح ا س 3 2 الحيوية المواد مبادئ علوم ٨21  ح ا س

ف المقرر
صي

و
ت

 

 :األهداف .1

 في نهاية هذه الدورة، سوف يكون كل طالب قادرا على:

 وصف طبيعة المعادن والسبائك وتعريف علم المعادن. 1

 وصف الرسم البياني لحالة المعادن. 2

 وصف كيفية تقوية المعادن والسبائك. وصف تصلب المعادن و3

 تلخيص الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمعادن والسبائك  . 4

 شرح المبادئ األساسية لعمليات التشويه والتآكل. 5

 تصنيف السيراميك في طب األسنانو  تعريف. 6

 اشرح الخواص الميكانيكية والحرارية لسيراميك األسنان. 7

 شرح طرق تقوية السيراميك. 8

 وصف طبيعة وتركيب البوليمرات .٩

 شرح كيمياء البلمرة والبلمرة المساندة -.10

 ربط طبيعة البوليمرات بخواصها الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية .11

 التعرف على األساس التقني والعلمي الستخدام المواد البوليمرية والتكنولوجيات ذات الصلة في طب األسنان .12

ستجابة الخاليا في المختبر واألنسجة في الجسم الحي ألنواع مختلفة من المواد الحيوية المستخدمة في طب المعرفة األساسية  ال

 األسنان والطب. 

مع األسطح، وآثار الكيمياء  يةفي الخاليا واالنسجه الح و تفاعل البروتينات المستخدمه الحيوية للمواد سطحاالكيمياء . 13-

 ا واألنسجة ، وغيرها من الموضوعات.خاليالالسطحية والمجهرية على 

 :المقرر يغطي . الموضوعات: 2

 وخصائص المعادن وكذلك معايير التطبيقات العملية.  تركيب. 1

 لتطبيقات العملية.سيراميك األسنان وكذلك معاييرا وخصائص تركيب. 2

 في الطب وطب األسنانوخصائص البوليمرات المستخدمة تركيب و كيمياء. 3

ه وكيفية تعديل االسطح باستخدام التقنيات المختلفه لمالئمة الحيوي الخاليا مع االسطح تفاعلو الخصائص السطحية للمادة. 4

 االنسجه الحيويه 

 

 طرق التدريس.3

 )المشاريع البحثية الصغيرة(.واألنشطة الموصى بها. المعامل سيتم تغطية هذه المواضيع في المحاضرات، مهام القراءة،

 

 وسائل التقويم:. 4

 ٪60االمتحان التحريري

 ٪40عملي 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 
REST 821 3 Principles of Biomaterials Science II REST 821 
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1. Objectives  

           By the end of this course students will be able to: 
1. Define metallurgy and describe the nature of metals and alloys 

2. Demonstrate alloy phase diagrams 

3. Describe how metals and alloys solidify and explain strengthening mechanisms 

4. Summarize physical and mechanical properties of metals and alloys. 

5. Explain basic principles of tarnish and corrosion processes 

6. Define and classify bioceramics 

7. Discuss behaviour of dental ceramics  

8. Describe the strengthening methods of dental ceramics  

9. Describe nature and structure of polymers 

10. Explain chemistry of polymerization and copolymerization  

11. Discus performance criteria for dental resins  

12. Correlate the nature of polymers to their chemical, physical and mechanical properties 

13. Explain the response of cells in vitro and tissues in vivo to different types of biomaterials used in dentistry 

and medicine.  

14. Explain surface chemistry of biomaterials, protein interaction with surfaces, effects of surface 

chemistryand microstructure on cell and tissue response, and other topics. 
 

2. Topics  
1. Comprehensive study of the structure and properties of metals as well as their criteria for practical 

applications.  

2. Comprehensive study of the structure and properties of dental ceramics as well   

as their criteria for biomedical applications.  

3. The chemistry, structure, and properties of polymers used in dentistry and medicine.  

4. 3 D printing, cell biomaterials interaction,  

5. Micro- and nano-scale surface patterning techniques,  

6. Bioactive scaffolds in tissue engineering,  

7. Topographical characterization of a biomaterial 

8. Surface modification of polymers to enhance biocompatibility 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 )الميكانيكا الحيوية( طرق اختبار المواد الحيوية ٨22  ح ا س

ف المقرر
صي

و
ت

 

 
 :األهداف. 1

 الصلبة. الحيويه واألنسجة الحيويه على المبادئ والتقنيات المستخدمة في دراسة المواد في هذا المقرر عريف الطالبيتسوف 

 .المستخدمه الختبار المواد الحيويه في طب االسنان األجهزة والمعداتكما سيتم التعرف على  

 . الموضوعات: 2

 على:الطالب قادركون وبحلول نهاية هذا المقرر و سوف ي

 توضيح وشرح أهمية اختبار المواد الحيوية. -1

 الحيوية لألسنان.تقييم أداء المواد  -2

 ز خصائص وسلوكيات األسنان الحيوية.يتمي -3

 استخدام المعايير الدولية الختبار المواد الحيوية. -4

 مواد طب األسناناستخدام اختيار وإجراء االختبارات التالية وفقا لطبيعة و متقنا فيأن يكون  -5

 . أساليب التدريس3

 مهام القراءة، واألنشطة الموصى بها. وسيتم تغطية هذه المواضيع في المحاضرات،

 . أساليب التقييم:4     

 100% مشروع البحث العملي وتقرير عن عرض

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 
 

3 
Testing Methods in Biomaterials  

(Biomechanics) 

REST 822 

1. Objectives: 

By the end of this course sudents will be able to: 

1- Explain the importance of testing biomaterials. 

2- Use international standards of testing biomaterials. 

3- Characterize dental biomaterials properties and behavior. 

4- Evaluate the performance of dental biomaterials. 

5- Be competent in selecting and performing different tests according to nature and application 

of dental material investigated.  

 

2. Topics: 

This course will introduce students to the principles and techniques used for testing different soft 

and hard materials as well as medical devices. This course will also provide an introduction to 

testing instrumentation and equipments. 

 

3. Teaching Methods 

These topics will be covered in lectures, reading assignments, and recommended activities. 

 

     4.Assessment Methods: 

      Presentation and report of practical research project 100% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 الحلقات الدراسية في المواد الحيوية ٨23  ح ا س

ف المقرر
صي

و
ت

 

 سيتمكن الطالب منبنهاية هذا المقرر  :األهداف .1

 االكلينيكية. . وصف مواد طب األسنان الوقائية واستخدماتها1

 أوالراتنجات أو المعادن القواعد آو السيراميك( الحشوات الفضيه. فهم طريقة اختيار المادة التحفظية المناسبة )مثال 2

 . وصف المواد المستخدمة لالتصاق والتثبيت.3

 دمة لصنع تركيبات األسنان.. فهم مواد طب األسنان المستخ4

 . شرح المواد المستخدمة لعالج عصب األسنان.5

 . وصف المواد المستخدمة في زراعة االأسنان واالنسجة المحيطة.7

 . وصف المواد المستخدمة في هندسة االنسجة.8

 . وصف المواد المستخدمة للقص والبرد والتلميع8

 الموضوعات:  .1
مواد اصحاح االسنان، والمود المستخدمه في المواد المستخدمة في طب األسنان السريري والطب بما في ذلك  هذا المقرر غطيي

 بيولوجية.الب ياخالمع الوالتفاعالت تركيبات االسنان وعالج الجذور المواد المستخدمه في مختلف تخصصات االسنان 

 :أساليب التدريس .2
 االنشطة الفصلية والنقاش الجماعي.عن طريق سيتم تغطية هذه المواضيع 

 أساليب التقييم: .3
 االمتحان التحريري

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 
 3 Seminars in Biomaterials REST 823 

 

1. Objectives: 

By the end of this course students will be able to:  

1. Describe the preventive dental materials and their clinical applications. 

2. Understand the decision making process for choosing the correct restorative material 

(e.g. resin composites, amalgam, base metal alloys or dental ceramics). 

3. Describe the materials used for adhesion and luting. 

4. Discuss the dental materials used to fabricate a dental prosthesis (impression materials, 

dental waxes, casting investments). 

5. Explain the materials applied in performing Endodontic treatment. 

6. Describe the materials used as dental and orofacial implants. 

7. Describe the materials used in tissue engineering. 

8. Explain the materials and processes required for cutting, grinding, finishing, and 

polishing. 

2. Topics: 

This course covers aspects of the materials used in clinical dentistry and medicine including 

restorative materials, prosthetic materials, endodontic materials……etc, and cell-biomaterial 

interactions. 

3.  Teaching Methods 

These topics will be covered in seminars, reading assignments, and recommended activities. 

 

1. Assessment Methods: 

           Written Examination    
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

٨۰٧ ص ح ع   1 العلوم السلوكية 

ف المقرر
صي

و
ت

 

 هذا المقرر يعرف اإلطار السلوكي للتقديم الفعال والمؤثر لخدمات الرعاية الصحية.: األهداف -1
تتضمن المناقشات التفاعلية مع الطلبة، الطرق الفعالة إلستعمال النماذج السلوكية لتعديل السلوك والتي تتعلق  الموضوعات -2 

 المريض.بالعالقات بين طبيب األسنان والمرضى ، وكذلك النماذج السلوكية لحسن التصرف والتعامل مع قلق وخوف 

 يار من متعدد وأسئلة مقالية()أسئلة اخت اختبار تحريري وسائل التقويم:- 3

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 1 Behavioral Science DPHE 807 

1- Objectives:  This course identifies the social/behavioral framework and its relationship to health 

delivery and oral health outcome measures.  

2- Topics The course covers social and bio-psychological theories and their relation to oral health, 

the effect of health care systems on health outcomes, social determinants of health and illness 

behavior, health promotion at the individual level, behavior change and management, assessment 

and management of pain, fear and anxiety, and management of dental stress and burnout. 3- 

Assessment Methods:  Written Examination (multiple choices questions and essays) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــررعنوان  رمز ورقم المـقرر

  1  أخالقيات الصحة والقانون ٨۰٨ ع ح ص

المجتمع. ومن خالل  وصحة األسنان في يقدم هذا المقرر نماذج أخالقيات المهنة المطبقة في محيط مهنة طب األسنان األهداف: .1

 التعرف على وتحليل مشاكل أخالقيات المهنة .المحاضرات ، ودراسات الحالة ، والمناقشات ، يتم مشاركة الطالب في 

يتضمن هذا المقرر مسئوليات المهنة ، ومبادئ األخالقيات ، عالقة المريض بطبيب األسنان ، وعالقة الطبيب  الموضوعات: .2

                                                                            بالمجتمع وحسن السلوك واألخالقيات في العلوم واألبحاث.

 )أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية( اختبار تحريري وسائل التقويم: .3

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 1 Health Ethics and Law  DPHE 808 

1. Objectives: This course introduces models of applied ethics used within the field of dentistry, dental 

public health, and research. With lectures, case studies, and class discussion, students engage in 

identification and analysis of ethical dilemmas. 

2. Topics: Topics include professional responsibility and ethical principles, the doctor-patient 

relationship, the dentist and the community, and ethical conduct in science and research. 

3. Assessment Methods: Written Examination (multiple choices questions and essays) 



 

 4٩ 

  

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر ورقم المـقرررمز 

  1  تقويم األسنان ةدارة عياإ ٨۲۲ وت ق 

 

لقد صمم المقرر حتي يمكن الطالب من القيام بالعمليات اإلدارية. ويعمل المقرر على تثقيف طالب الدراسات العليا وتعريفه  األهداف: .1

  واألنظمة الحكومية.على متطلبات المستهلك، وحاجياته 

 

يعمل هذا المقرر على إبقاء التوازن فيما بين العناية بالمريض والمتطلبات  التجارية وإبقاء العالقة المعنوية واألخالقية  الموضوعات: .2

 يتعرف على، منظمات االسنانيؤهل المقرر الطالب إلى أن: يعرف ، والمسؤليات المهنية جميعها متماشية وفي أفضل األوضاع

يحدد النجاح في العيادات ، يتعرف علي دور المحاسبة و التسويق، يشرح تصميم وترتيب العيادة، يشرح ممارسة المهنة، العالقات

يقارن بين نماذج مختلفة من ، يصمم مكتب األسنان، يتعرف علي القوانين المنظمة للمهنة، يحدد حاجات ومتطابات المستهلك، الخاصة

 يشرح النجاح في عيادة خاصة، تطبيق أساليب محاسبية مختلفة في طب األسنان، ب األسنانالعالقة بين المريض طبي

 

 )أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية( اختبار تحريري وسائل التقويم: .3

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 1 Practice Management in Orthodontics ORD 822 

 

1. Objectives: The course is designed to enable students to perform techniques of sound business 

management.  It educates the graduate students about consumer needs, demands and government 

regulations. 

 

2. Topics: This course helps the students to maintain a balance between patient care and business 

requirements while keeping moral, ethical, legal, and professional responsibilities in proper 

perspective. This course will enable the student to define the organized dentistry. Recognize dentistry 

and relationships. Describe the practice and business of dentistry. Describe dental office design and 

ergonomics. Recognize the role of accounting and marketing in dental practice. Outline success in the 

private practice of dentistry. Identify consumer needs and demands. Recognize governmental 

regulations related to dental practice.  Design dental office. Compare between different models of 

dentist patient relationship. Apply different accounting methods in dentistry. Explain success in the 

private practice 

 

3. Assessment Methods: Written Examination (multiple choices questions and essays) 
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ورقم رمز 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  1 وتسوس األسنان أحياء الفم والمناعة 808ل أ س 

ف المقرر
صي

و
ت

 

 األهداف: 1

بنهاية هذا المقرر يصبح طالب الدراسات العليا قادر على أن يراجع المظاهر األساسية لعدوى الفم وتشمل وسائل نقل المرض، 

الفايروس، التشخيص وعلم األوبئة، والتداخل بين المريض والمضيف على مستوى الخلية والجزء، وطبيعة الجزء معامل حدة 

 الستجابات المضيف واستجابات أمراض عدوى الفم، والعدوى الطبية ذات أهمية كبرى عند ممارسة طب األسنان.

على أن يناقش المناعة والخاليا الداخلية في استجابة عامل  علم المناعة: بنهاية هذا المقرر يصبح طالب الدراسات العليا قادر

المناعة، تركيب األجسام المضادة، وأدائها، استجابتها، وتدثيرها المنتظم، التفاعالت شديدة الحساسية، المناعة الذاتية وأمراض 

 المناعة الذاتية.

 الموضوعات:

يرية الرئيسية، األمراض الفطرية، األمراض الطفيلية الرئيسية، العوامل علم الميكروبات المجهرية الموجودة بالفم: األمراض البكت

المضادة للميكروبات والعالج الكيميائي، علم البيئة الميكروبات الفمية، طرق دراسة الكائنات الدقيقة بالفم، تقنية استعمار الفم، 

ليات الموجودة في تجويف الفم، علم األحياء خصائص جانب الجرام السالب، خصائص جانب الجرام الموجب، الفطريات والطفي

لتسوس األسنان، علم األحياء الدقيقة ألمراض اللثة، علم األحياء اللتهاب اللب، عدوى الغشاء المخاطي والتحت مخاطي، 

التحصين إيضاحات منهجية اللتهاب الفم، نقل العدى في األسنان، التحكم في األمراض المعدية، مرض الكبد الوبائي ب وبرنامج 

 للعاملين في صحة األسنان.

المناعة: المناعة الفطرية والمتكيفة، الخاليا المشاركة في االستجابة المناعية، الجهاز اللمفاوي، التعقيدات الرئيسية للتوافق 

، تنظيم النسيجي، عمل وتركيب األجسام المضادة، تفاعل األجسام المضادة ومولد الجينات، تعليق استجابة األجسام المضادة

العالج الخلوي، الحصانة للفيروسات والبكتيريا والفطريات، الحصانة إلى األوليات والديدان،  –االستجابة المناعية، الحصانة 

الحصانة لألورام، فرط الحساسية من النوع األول، فطر الحساسية من النوع الثاني، فرط الحساسية من النوع الثالث، فرط 

 المناعة الذاتية وأمراض المناعة الذاتية، الزرع والرفض.، IVالحساسية نوع 

 وسائل التقويم:

 حلقات مناقشة وواجبات أو فروض كتابية.

 اختبار تحريري.

 درجة. 200درجة المقرر: 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 1 
Oral Microbiology, Immunology and 

Cariology  END 808 
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1. Objectives: 

ORAL MICROBIOLOGY: 

At the end of this course the postgraduate student should be able to fundamental aspects for oral 

infections, including their etiological agents, virulence factors, diagnosis and epidemiology, 

interactions between the pathogens and the host at the cellular and molecular levels, Molecular 

nature of the host response and response to oral infectious disease, medical infections of importance 

for the practicing dentists. 

 

IMMUNOLOGY: 

At the end of this course the postgraduate student should be able to discuss immunity and cells 

involved in the immune response- immunity to viruses, bacteria, fungi, protozoa, worms and tumors, 

antibody structure, function, response and regulatory effect, hypersensitivity reactions, 

autoimmunity and autoimmune disease. 

2. Topics: ORAL MICROBIOLIOGY: 

Major bacterial diseases, major mycotic diseases, major parasitic diseases, antimicrobial agents and 

chemotherapy, oral microbial ecology, methods for the study of oral microorganisms, mechanisms 

of oral colonization, characteristics of oral gram-negative species, characteristics of periodontal 

disease, microbiology of endodontic infections, infections of oral mucosa and sub mucosa, systemic 

manifestations of oral infections, transmissible infections in dentistry, infectious disease control, 

hepatitis B vaccination programs for dental health professionals. 

IMMUNOLOGY: 

Adaptive and innate immunity, cells involved in the immune response, the lymphoid system, major 

histocompatibility complex, antibody structure and functions, antigen- anti body reaction, 

compliment, the antibody response, regulation of the immune response, cell-medicated immunity, 

immunity to viruses, bacteria and fungi, immunity to protozoa and worms, immunity to tumors, 

hypersensitivity Type 1, hypersensitivity Type II, hypersensitivity type III, hypersensitivity type IV, 

autoimmunity and autoimmune disease, transplantation and rejection. 

Teaching methods 

Seminars and written assignments 
3. Assessment Methods: 

Written examination. 

1. Marks: 200 marks 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 مقدمة في علم الوبائيات 805ص ح ع 

ف المقرر
صي

و
ت

 

 يليت الوصفي والتحلايعمل الوبائ المقرر مقدمة في ذاه يعتبر

 الطالب بالمبادئ العامة لعلم األوبئة ، وعلم األوبئة فير تعمقررللهذه ا ميحددات الصحة والمرض في المجتمعات. تم تصموم

الدراسات  ميمكن هذا المقرر الطالب من المشاركة في تصميالسكان. س نيبالمرض ، ومحدد ات الصحة ولييتحللوصفي واال

 لى المواضيع:ويشتمل المقرر ع واألسنان.الفم  حةالمتعلقة بص ةينقدي للبحوث العلم مييوتق ةيوبائال

 األساسية لعلم األوبئةالمبادئ  -

 مقاييس انتشار األمراض -

 مقاييس ارتباط األمراض -

 تصميم الدراسات الوبائية -

 القضايا األخالقية في البحوث الوبائية -

 س: محاضرات وقراءات مخصصة ونقاش جماعي وتدريبات في الفصلتشمل طرق التدري

 طرق التقييم:

 صفية% مشاركة 10 -

 واجبات% 45 -

 % اختبار نصفي20 -

  % اختبار نهائي25 - -

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 Introduction to Epidemiology DPHE 805 

This course is designed to provide an overview of fundamentals (principles, theories, research, and 

techniques) of social and behavioral sciences in public health. Social and behavioral science 

theories and strategies in public health practice and policy will be discussed in relation to 

preventing oral disease and promoting oral health in the community. Students will be able to 

critically analyze a particular dental public health problem and to decide which social and 

behavioral science principles, theories, and research can and should inform dental public health. 

 
 § Psychosocial behavioral theories and their application in understanding the etiology and 

 planning interventions, and measurement issues. 

 § A review of community change concepts and theories and exposure to community organizing 

 techniques 

 § The role of economics and policies in decision-making about public heath 

 § Social network and social support 

 § Evidence-based approaches in the development and evaluation of social and behavioral 

 science interventions 

 § Implementation, dissemination and diffusion of public health interventions 

Teaching will be through lectures, readigs, class exercises, presentations, and discussions. 

 

Assessments: 
 10% Class participation 

 45% Assignments (written and oral) 

 20% Midterm 

 25% Final exam 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

899ح ا س    ٨ الرسالة      

ف المقرر
صي

و
ت

 سائل، وطريقة عرضها والدفاع عنهالقد صمم المقرر لمساعدة الطالب لتطوير مهاراته في البحث العلمي، وكتابة الر: األهداف -1 
ويشترط أن يؤدي البحث الي توليد معارف  باصحاح و تجميل األسنانيقوم الطالب بإجراء بحث ذي عالقة  :الموضوعات -2 

وذلك تحت إشراف  ،ةباستخدام أحدث الطرق البحثي اصحاح وتجميل األسنانالباحث في مجال  جديدة لدى فكريو وسلوكية ومهارات

الطالب في نهاية البحث بتقديم رسالة علمية متضمنة تصميم البحث  األبحاث وسيقومأعضاء هيئة التدريس ذوي كفاءة في مجال 

 وطرق عمله ونتائجه حسب اللوائح والقوانين.

 مناقشة الرسالة وسائل التقويم:- 3

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 8 Thesis REST 899 

1- Objectives:  The course is designed to help the student to develop skills in scientific research, 

dissertation writing, presentation, and defense.  

2- Topics This research should generate new knowledge in the field of Operative & Esthetic 

Dentistry using new and innovated updated technologies. Thesis generated from the research should 

be prepared and revised under the supervision of qualified faculty members and needs to be written, 

forwarded and discussed before graduation. 

3- Assessment Methods:  Thesis defense C
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 المرشحين من قبل القسم( تعليق القسم على آراء المحكمين 30)

 اإللكتروني الملفالبند داخل  هذا المحكمين المرشحين من قبل القسم في نهايةي إلكترونية بجودة عالية من تقرير رفق صورةت 

 المحكم األول المرشح من قبل القسم 

 مكين امين موسى خلف االســــــــــــــــم

 أستاذ ة ـــالمرتبة العلمي

 اصحاح االسنان التخصص الدقيق

 جامعة عين شمس / مصر الجــــــــــامعــة

 المحكم ملحوظاتما تم حيال 

 Master of Science in  “ ”إلى  ”Master of Science in Restorative Dentistry “  اقترح تغيير مسمى البرنامج -1

Operative and Esthetic Dentistry  .وقد تم األخذ بهذا المقترح حيث أن األسم المقترح هو المستخدم حاليا 

 بناء على اقتراح المحكم) REST 837)   Dental Esthetics (II)  ( 83٧( ) ح ا س  2اضافة مقرر  تجميل األسنان)  -2

ساعة تدريسية  12الى عدد ( ( 3( و)2( و)1تم زيادة عدد ساعات التدريب السريري لمواد التخصص ) عيادة اصحاح األسنان ) -3

 لكل مقرر على حدة
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 المرشحين من قبل القسمتابع تعليق القسم على آراء المحكمين 

 اإللكتروني الملفالبند داخل  هذا القسم في نهايةالمحكمين المرشحين من قبل إلكترونية بجودة عالية من تقريري  رفق صورةت  

 المحكم الثاني المرشح من قبل القسم 

 عال محمد ابراهيم فهمي االســــــــــــــــم

 أستاذ ة ـــالمرتبة العلمي

 اصحاح األسنان التخصص الدقيق

 جامعة مصر الدولية / مصر الجــــــــــامعــة

 المحكم ملحوظاتما تم حيال 

تمت اإلجابة على النقاط واالستفسارات التي تقدم بها المحكم والذي كانت تصب في خانة بعض التوضيحات الخاصة بالمواضيع 

 الخاصة ببعض المقررات.
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 الدوليين( تعليق القسم على آراء المحكمين 31)

 هذا البند في نهايةالدوليين داخل الملف اإللكتروني  المحكمين يرفق صورة إلكترونية بجودة عالية من تقريرت 

 المحكم الدولي األول المرشح من قبل عمادة الدراسات العليا 

 عمر الموافي  االســــــــــــــــم

 استاذ ة ـــالمرتبة العلمي

 اصحاح األسنان التخصص الدقيق

 جامعة تورونتو الجــــــــــامعــة

 الدولي المحكم ملحوظاتما تم حيال 

تمت اإلجابة على جميع النقاط واالستفسارات التي تقدم بها المحكم والذي كانت تصب في خانة بعض التوضيحات الخاصة  

 بالمواضيع الخاصة ببعض المقررات.

ض النقاط والتي كما تم توضيح أن بعض المقررات هي مقررات عامة بالكلية وأن البعض اآلخر مقررات اختيارية. كما تم التفصيل بع

ساعة تدريبية على  1000ساعة تدريبية أسبوعيا  )حوالي  20كان منها توضيح عدد ساعات التدريب االكلينيكي وهي عبارة عن 

 مدى سنوات البرنامج الثالث( 



 

 5٧ 

 

 

 

 

 الدوليينتابع تعليق القسم على آراء المحكمين 

 هذا البند في نهايةالدوليين داخل الملف اإللكتروني  المحكمين يرفق صورة إلكترونية بجودة عالية من تقريرت 
 

 المحكم الدولي الثاني المرشح من قبل عمادة الدراسات العليا 

 أفايات بنيرجي االســــــــــــــــم

 استاذ ة ـــالمرتبة العلمي

 اصحاح األسنان التخصص الدقيق

 كينجز كولج لندن ةــامعــــــــــالج

 الدولي المحكم ملحوظاتما تم حيال 

 تم االجابة على استفسارات المحكم وتوضيح اآلتي:

 بعض المقررات هي مقررات عامة على مستوى جميع برامج الدراسات العليا بالكلية -

 توضيح اختيار المجالت العلمية المحكمة التي سيتعرض لها الطالب -

 الحديثة المستخدمة في التعليم الطبيتوضيح أن أساليب التدريس بالمقررات ستكون وفق األساليب  -

 سنوات 3توضيح أن مدة البنامج هي  -
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 من القسم العلميبرنامج دراسات عليا  نموذج تحكيم
 A Review Form of a Graduate Studies Program  

 (Program Dataبيانات البرنامج )

                                                       Departmentالقسم العلمي                                                          Facultyالكلية 

  

                                  Type of studyلدراسة اأسلوب 

     

                                       Program Name         البرنامج اسم 

    

  

 (Reviewer Data) المحكمبيانات 

  Reviewer’s Name                                              المحكماسم                       Academic  Status       وظيفيةالدرجة ال

  

 Specialization                                              التخصص الدقيق                                             Affiliationجهة العمل 

  

    Country                                                                 الدولة  

  

 Phone                                                                      الهاتف E-mail                                          البريد االلكتروني

  

 (Reviewer's View) المحكمرأى 

  بإبداء الرأي في النقاط اآلتية باإلضافة لما يراه من نقاط أخرى: المحكمنرجو تكرم 
 Please state your opinion regarding the following points, and kindly add whatever points   you deem valuable: 

 .The suitability of the academic degree title .1 مسمى الدرجة العلمية.مدى مالءمة  .1

  

 جمالية للبرنامج.مة الوحدات الدراسية اإل مدى مالء .2
2. The suitability of the total academic units for the targeted 

program. 

 
 
 

مة توزيع الوحدات بين النظري والعملي لجميع مدى مالء .3

 المقررات.
3. The suitability of units' distribution between theoretical 

and practical, for all courses. 

  

 Achieving program objectives through courses .4 .الدراسيةلمقررات اأهداف البرنامج من خالل  مدى تحقيق .4

  

ومدى مطابقتها لمسميات ، توصيف المقررات الدراسية .5

 المقررات.
5. Courses description and its compliance with the   course 

titles. 

  

 .ةالعربية واإلنجليزي ى تطابق اسماء المقررات باللغتينمد .6
6. Compatibility between Arabic and English in course 

titles. 

  



 

 5٩ 

 

 

 

 

 

  

 مدى حداثة المادة العلمية للبرنامج مع المعمول به عالميا. .٧
7. Currency of scientific materials of the program to match 

what is universally common. 

  

  Strength points .8 نقاط القوة  .8

 

 
 

          Weakness points .9 نقاط الضعف .٩

 
 

 

 
 
 

 (Signatureالتوقيع ) (Dateالتاريخ ) Final Judgment                              لرأي النهائيا

 يحتاج الى تعديالت جوهرية

 إجراء تعديالت بسيطة بعديقبل 

 يقبل 

 



 

 

 

 

It needs major revision 

Accepted after minor revision 

Accepted  

  

 (Separate pages can be added if needed                 أن يرفق صفحات إضافية منفصلة إذا اقتضت الحاجة لذلك للمحكميمكن 
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 نموذج تحكيم عمادة الدراسات العليا                                            
  

                              A Review Form of a Graduate Studies Program      
 

  

Program Data 

Faculty Department 

  

Type of Study Program Name  

  

 Reviewer Data 

Academic Status Reviewer’s Name     

  

Affiliation Specialization 

  

 Country 

  

E-mail Phone 

  

Reviewer's View    
Please state your opinion regarding the following points, and kindly add whatever points   you deem valuable: 

1. The suitability of the Academic degree. 

 

2. The suitability of the total academic units for the targeted program. 

 

3.    The suitability of units' distribution between theoretical and practical, for all courses. 

 

1. Achieving program objectives through courses. 

 

5.    Courses description and its compliance with the course titles. 
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       5.     Currency of scientific materials of the program to match what is universally common. 

 

        6.    Strength points. 

 

7. Weakness points. 

 

Final Judgment Date Signature 

 

 

 

 

 

 

 

It needs major revision 

Accepted after minor revision 

Accepted  

            

 Separate pages can be added if needed 
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