
 جامعة دمشق 

 المعيد المتوسط لطب األسنان 

 مفردات منياج مقرر المواد السنية 

 فرع ) مساعد في تعويض األسنان ( –السنة األولى 
 عدد الساعات األسبوعية 

 ( 2نظري ) 
 

 تصنيف المواد السنية : -1

 غير متبمورة . –نصف متبمورة  –المواد الصمبة : متبمورة  -

 –درجة التجمد  –درجة االنصيار  –الثقل النوعي  –الكثافة  –المظير  –الخواص الفيزيائية : الحالة  -2
 –الناقمية الحرورية  –السعة الحرورية  –الحريرة  –الحرارة النوعية  –درجة الغميان  –حرارة االنصيار 

القوة  –المقاومة النوعية  – الناقمية الكيربائية –عامل التمدد الحروري  –عامل الناقمية الحرورية 
 الكمون . –المحركة الكيربائية 

 نتائجو . –صفاتو  –التآكل : أنواعو  -3

 –حد المرونة  –المرونة  –حد التناسب  –االجياد  –الجيد وأشكالو  –القوة  الخواص الميكانيكية : -4
القساوة وطرق  –سياب االن - -التعب والكمل –المقاومة القصوى  –المقاومة المنحمة  –عيار المرونة 

مقاومة  –مقاومة الحواف  –المدونة  –االنطالاق  –االنسحاب  –المتانة  –الصالبة  –قياسيا 
 الصدمات .

 الكمد . –ثبات الشكل  –امتصاص الماء  –تغير  األبعاد  –الخواص الخاصة : زمن التصمب  -5

 ردود فعل النسج الحية اتجاه المواد السنية . –مدة التخزين  –الخواص العامة : سيولة االستعمال  -6

 مواد الطبع : صفاتيا تصنيفيا . -7

 خواص الجبس . –أنواع الجبس  –المستحضرات الجبسية : التركيب  -8

 استعماالتيا . –أنواعيا  –تركيبيا  –الشموع : منشؤىا  -9

 استعماالتيا . –خزاصيا  –أنواعيا  –مركبات الطبع : التركيب -11

 المزايا والمساوئ . –طرق االستعمال  –مواد الطبع الردودة أو الجيالتينيات : التركيب -11

 طريقة االستعمال . –المزايا  –مواد الطبع غير الردودة ) االلجينات ( : التركيب -12

 طريقة االستعمال . –المزايا  -المواد المطاطية : التركيب -13



 ريقة االستعمال .ط –المزايا  -السيميكون :التركيب -14

 طريقة االستعمال . –المزايا  -معجون أوكسيد التوتياء واألوجينول :التركيب -15

 طرق الكسي . –أنواعيا  –خواصيا  –المواد الكاسية : التركيب -16

 المواد المستعممة في الصقل والتمميع .-17

 مراحمو .و  –لتفاعل آلية ا –أنواع الراتنج مواصفاتو  –الراتنج االكريمي : التركيب -18

 
 جامعة دمشق 

 المعيد المتوسط لطب األسنان 

 الصحة العامة مفردات منياج مقرر 

 فرع ) مساعد في تعويض األسنان ( –السنة األولى 
 عدد الساعات األسبوعية 

 (1نظري )  
 وأىميتيا :مقدمة عن الصحة العامة  -

 القسم األول : 

األدوية  –تشخيصيا  –أمراضيا  –تركيبيا  –أشكاليا  –أنواعيا  –الجراثيم الممرضة : ) تصنيفيا  -1
 الصادة ليا (

 أمراضيا ( –تركيبيا  –الحمات الراشحة : ) أنواعيا  -2

 طرق مكافحتيا ( –أمراضيا  –الطفيميات : ) أنواعيا -3

النظافة  –ة السوائل المطير  –األشعة  –الرطبة  –الحرارة الجافة  –التعقيم : ) الطرق العامة في التعقيم  -4
 والتطيير في مخابر طب األسنان (

 المناعة : ) المقاحات والمصول (  -5

 –االنفمونزا  –شمل األطفال  –االيدز  –اليرقان االلتيابي  –األمراض االنتانية  –العدوى : ) االلتياب  -6
 الوقاية من األمراض المعدية (

 القسم الثاني :

 –اليرمونات  –الفيتامينات  –السكاكر  –الدسم  –البروتينات  –تصنيف الغذاء  –التغذية : ) أىميتيا  -1
 الماء (  –الشوارد المعدنية 



أمراض  –مصادر الغذاء  –المدخرات الغذائية  –الراتب الغذائي  –التغذية الخموية : ) التمثل وتضاده  -2
 عالقة التغذية بالصحة العامة ( –السكري  –التغذية 

 القسم الثالث :

األمراض التي  –الوقاية من تموث الماء  –الفحوص المخبرية والحيوية  –تنقيتو  -الماء: ) مصادره -1
 تنتقل عن طريق الماء(

األمراض التي تنتقل  -تموث اليواء-اإلشعاعات الكونية –الضغط الجوي  –حرارتو  –اليواء) مكوناتو  -2
 عن طريق اليواء(

 الشروط الصحية.–السكن  -3

 لبيئة.إصالح ا –البيئة  -4

 مستوى الصحة في المجتمع. -5

 المراكز الصحية المختمفة -6

 القسم الرابع:

 الجياز العصبي( –الجياز الحركي  –جياز التنفس  –جياز الدوران  –صحة األجيزة: ) جياز اليضم  -1

 الذوق( –الشم  –السمع  -البصر –صحة الحواس:) حفظ صحة الحس  -2

 الكشف المبكر عن السرطان . –األورام السميمة والخبيثة  -3

 األمراض المينية والتحسسية في مخابر صناعة األسنان والوقاية منيا. -4

 جامعة دمشق 

 المعيد المتوسط لطب األسنان 

 تشريح الفم واألسنان مفردات منياج مقرر
 فرع ) مساعد في تعويض األسنان ( –السنة األولى 

 عدد الساعات األسبوعية 
 (1نظري ) 

 العظمي والعضمي لمتجويف الفموي.الييكل  -1

 الدراسة التفصيمية لمتجويف الفموي ويشمل :  -2

 المسان. –مثة ال –الدىميز  - أ

 المصطمحات والتعابير المستخدمة لدراسة األسنان.  - ب

 ترقيم األسنان ورموزىا . - ت

 األسنان المؤقتة وبزوغيا .  - ث



 بزوغيا . –األسنان الدائمة  - ج

 واألوضاع المختمفة لمفكين وحركاتيا.اإلطباق والمفصل الفكي الصدغي  - ح

 فكرة عن تطور األسنان وبنيتو. - خ

 دمشق  جامعة

 المعيد المتوسط لطب األسنان 

 رسم ونحت األسنان مفردات منياج مقرر
 فرع ) مساعد في تعويض األسنان ( –السنة األولى 

 عدد الساعات األسبوعية 
 (3نظري ) 

 
 مقدمة عن الرسم ومفيوم المساقط . -1

 األسنان المؤقتة . أبعاد -2

 أبعاد األسنان الدائمة. -3

 رسم أسنان القوس الدائم. -4

 رسم أسنان القوس المؤقت . -5

 نحت األسنان والمواد المستعممة في النحت. -6

 نحت األسنان العموية والسفمية. -7

 جامعة دمشق 

 المعيد المتوسط لطب األسنان 

 التيجان والجسور مفردات منياج مقرر
 فرع ) مساعد في تعويض األسنان ( –السنة األولى 

 عدد الساعات األسبوعية 
 (1نظري ) 

 فصل أول:

 مقدمة عن الصناعة الثابتة . -1

 مقدمة تشريحية عن :  -2

 الدعامات - أ
 السروج - ب



 المثة الحرة - ت

 الميزاب المثوي  - ث

 اإلطباق:  -3

 تعريف اإلطباق الطبيعي - أ
 تعريف اإلطباق حد لحد   - ب

 تقدم الفك األسفل - ت

 العضة المغمقة - ث

 المفتوحةالعضة  - ج

 فصل ثاني:

 تحضير المثال الجبسي:      

 الجبس المستعمل :  -1

 الجبس العادي - أ

 الجبس الحجري  - ب

 الجبس المحسن - ت

 صب الطبعة وطرقيا :  -2

 يدوية  - أ

 آلية - ب

 المالحظات الواجب مراعاتيا  - ت

 وضع األوتاد النحاسية  -3

 أنواع األوتمد  - أ

 طرق وضع األوتاد - ب

 األجيزة المستخدمة  - ت

 صنع القواعد الجبسية  -4

 نشر األمثمة الجبسية وطرقيا  -5

 تحرير الكتف ) تحضير الدعامات  -6

 عزل األمثمة الجبسية والمواد المستعممة في العزل -7



 

 

 دمشق  جامعة

 المعيد المتوسط لطب األسنان 

 التيجان والجسور مفردات منياج مقرر
 فرع ) مساعد في تعويض األسنان ( –السنة األولى 

 عدد الساعات األسبوعية 
 ( 6)  عممي

 (  1فصل ) 

 صنع األطواق النحاسية : -1

 ثالثة أطواق نحاسية  - أ

 ثالثة أطواق فضة . - ب

 تمحيم ثالثة أطواق معًا . - ت

 .صنع تاج مؤلف من طوق  -2

 صب تاج معدني كامل . -3

 صب تاج مختمط خمفي . -4

 (  2فصل ) 

 بناء مثبتة من االكريل البارد . -1

 باستعمال وجو جاىز . –ب   بالطبخ الكامل  –صنع تاج جاكيت : أ  -2

 صنع جسر خمفي مختمط ثالث قطع . -3

 صنع جسر أمامي مختمط ست قطع باستعمال الوجوه الجاىزة . -4

 جامعة دمشق 

 المعيد المتوسط لطب األسنان 

 التعويض المتحرك لألسنان ) جزئية (مفردات منياج مقرر 
 فرع ) مساعد في تعويض األسنان ( –السنة األولى 

 عدد الساعات األسبوعية 



 .مقدمة تاريخية عن تعويض األسنان وأىميتو وتطوره  -

 لمحة موجزة عن تشريح الفم واألسنان من وجية التعويض المتحرك لألسنان الجزئي . -

 القسم األول : 

 صب األمثمة . -1

 صنع الطايع االفرادي . -2

 صنع االرتفاع الشمعي . -3

 نقل العضة الى المطبق . -4

 طرق صنعيا ( . –: ) أنواعيا  الضامات السمكية -5

 القسم الثاني :

 تصنيف الدرد الجزئي . -1

 استطبابات األجيزة الجزئية . -2

 وسائل التثبيت في األجيزة الجزئية . -3

 مقاومة األجيزة لقوى المضغ . -4

 دراسة وتخطيط األمثمة ) المخططات ( . -5

 القسم الثالث :

  عناصر األجيزة الجزئية الييكمية :  -1

 الكبرى .الوصالت  -

 الوصالت الصغرى . -

 السروج . -

 انتقائيا ( . –أنواعيا  –المثبتات المباشرة ) تصنيفيا  -

 المثبتات غير المباشرة . -

 فاصالت الجيد . -

 وصالت االحكام . -

 تصميم األجيزة الييكمية . -2

 الخطوات العممية لتخطيط األمثمة . -3



 ( . تحضير المثال الرئيسي لمنسخ ) الشموع المستخدمة قبل النسخ -4

 األدوات الالزمة (. –نسخ المثال: ) المادة الناسخة  -5

 تقسية المثال (. –صب المثال بالمادة الكاسية ) المواد الكاسية  -6

 مزيالت التوتر السطحي ( . –أوتاد الصب  –تشميع الجياز الييكمي ) النماذج الشمعية الجاىزة   -7

 كسر النموذج الشمعي . -8

 األدوات الالزمة ( . –الخالئط المعدنية  –صب األجيزة بالخالئط المعدنية ) المعادن  -9

 المواد واألدوات الالزمة ( . –الصقل والتمميع  –التشريد الكيربائي  –انياء الييكل المعدني ) الترميل -11

 القسم الرابع :

 تنضيد األسنان . -1

 تشميع الجياز . -2

 المراحل العممية لطبخ الجياز . -3

 انياء الجياز . -4

 فشل األجيزة الجزئية المتحركة . -5

 1ةاصالح األجيزة الجزئية المتحرك -6

 جامعة دمشق 

 المعيد المتوسط لطب األسنان 

 التعويض المتحرك لألسنان ) جزئية ( مفردات منياج مقرر
 فرع ) مساعد في تعويض األسنان ( –السنة األولى 

 عدد الساعات األسبوعية 
 ( 1)  عممي

 أمثمة لطبعات مطاطية لدرد كامل عموي وسفمي .صب  -1

 صب أمثمة لطبعات مطاطية ألسنان كاممة عموية وسفمية . -2

 صب أمثمة لطبعات مواد غروية ألسنان كاممة عموية وسفمية . -3

 صنع طابع افرادي عموي وسفمي . -4

 صنع ارتفاع شمعي عموي وسفمي . -5

 عشر ضامات . صنع ضامات سمكية مختمفة عمى مثالين عموي وسفمي بعدد -6



 تشميع جياز كامل ىيكمي عموي . -7

 تشميع جياز كامل ىيكمي عموي . -8

 ستة أجيزة جزئية مختمفة . -9

 خمسة أجيزة ىيكمية شمعية مختمفة .-11

 جامعة دمشق 

 المعيد المتوسط لطب األسنان 

 التعويض المتحرك لألسنان ) كاممة ( مفردات منياج مقرر
 فرع ) مساعد في تعويض األسنان ( –السنة األولى 

 عدد الساعات األسبوعية 
 ( 1)  نظري 

 لمحة تشريحية . -1

 الحفرة الفموية . -2

 الطوابع أنواعيا . -3

 الطبعة األولية . -4

 الطابع االفرادي . -5

 تعميب الطبعة . -6

 الصفائح القاعدية . -7

 االرتفاعات الشمعية . -8

  1المطابق وأنواعيا  -9

 1األسنان االصطناعية -11

 1انتقاء األسنان لعمل جياز كامل -11

 1تنضيد األسنان -12

 1الطبيعي  - أ

 1المعكوس -ب

 1الحاالت الشاذة -ج



 1تشميع الجياز الكامل --13 

 1االنزال بالبوتقة  -14

 1إذابة الشمع وتجييز البوتقة -15

 1حشي االكريل -16

 1طبخ الجياز -17

 1تشذيب وتمميع الجياز -18

 1األجيزة السنية  االسباب المخبرية لفشل-19

 1اصالح الجياز المكسور -21

 1تبطين الجياز الكامل -21

 1الجياز الكامل المباشر أوالفوري -22

 1التعويضات الوجيية الفكية -23

 جامعة دمشق 

 المعيد المتوسط لطب األسنان 

 التعويض المتحرك لألسنان ) كاممة ( مفردات منياج مقرر
 فرع ) مساعد في تعويض األسنان ( –السنة األولى 

 
 عدد الساعات األسبوعية 
 

   (4عممي)                                                        
 الفصل األول : - أ

 0صب الطبعات  -1

 0الطابع االفرادي)طرق تحضيره(  -2

 0الصفائح القاعدية  -3

 0االرتفاع الشمعي  -4



 0تركيب العضة عمى المطبق  -5

 0الطبيعي تنضيد األسنان  -6

 0التشميع  -7

 0االنزال بالبوتقة  -8

 0إذابة الشمع وتحضير البوتقة لحشي االكريل  -9

 0 عجن االكريل وحشي البوتقة -10

 0تصميب االكريل  -11

نياء الجياز  -12  0تشذيب وا 

 :الفصل الثاني  - ب

 0جياز عادي التنضيد  -1

 0جياز عمى مرحمتين  -2

 0جياز ذو عضة معكوسة  -3

   مفردات منياج مقرر صحة الفم واألسنان

 عدد الساعات األسبوعية                        فرع)مساعد في تعويض األسنان(–السنة الثانية 
              (2نظري )                                                                 

 :القسم األول 

    0العامة( مقدمة عامة عن صحة الفم واالسنان )أىميتيا وعالقتيا بالصحة -

 0لمحة تشريحية وظيفية عن الفم واألسنان  -1

 0العبولي ( –القالعي –القرحي –التيابات الفم )النزلي  -أمراض الفم :أ-2

     0التيابات الفم -ب              

 0المعالجة ( –األعراض –السالق )األسباب -ج                    

   0المعالجة (–األعراض –األسباب   ) النكاف-د     

 0الوقاية (–المعالجة –الكشف المبكر –سرطان الفم )األسباب  -ه    



 األسنان :أمراض -3

 0الوقاية (–المداواة –األعراض –األسباب العامة والموضعية –نخر األسنان )نظريات النخر  - أ

 0الخراج السني  - ب

 0عوارض بزوغ األسنان -ج

 0أمراض ماحول السن -د     

 0الوقاية (–المعالجة  –بخر الفم )األسباب -ه   

 0كسور الفكين –أمراض الفم الجراحية  -و   

 القسم الثاني قسم صحة الفم  :

 0أىداف صحة الفم -1    

 0تثقيف المريض وتوعيتو -2

 0معاجين األسنان –القمح –تسويك األسنان  -3

 0الفموري التسمم –آلية التأثير -الطرق العامة والموضعية–الفمور  -4

 0التغذية واألمراض الفموية  -5

 0الىثار السمبية لمتعويضات السنية  -6

 0األمراض التحسسية(–االصابة الطارئة نتيجة ممارسة المينة والوقاية منيا )األمراض المينية  -7

الوقاية الجماعية والمسح –وقاية الحامل والمرضع –التخطيط الوقائي –التخطيط لصحة الفم واألسنان  -8
 0الشامل في طب الفم واألسنان الصحي 

 تنظيم خدمات صحة الفم واألسنان . -9

 0لمساعدين في تعوض االسنانواجبات ا-10

 

 جامعة دمشق

 .المعيد المتوسط لطب األسنان



 مفردات منياج مقرر المواد السنية

فرع )مساعد في تعويض األسنان (                         عددالساعات –السنة الثانية 
 (1ي )األسبوعية نظر 

 1تصنيف الخالئط المعدنية –آلية التبمور –لتركيب – الخالئط:التعريف-1

 0الحرورية المعالجة–الخواص الميكانيكية –االبنية المعدنية –الخالئط الذىبية :التركيب  -2
المعالجة  –الخواص الفيزيائية والميكانيكية  –انواعيا  –خالئط الكروم كوبالت:التركيب  -3

 الحرورية.

المعالجة  –الخواص الميكانيكية  –التركيب  –معادن الفوالذ غير القابمة لمصدأ: التعريف  -4
 الحرورية.

 خالئط أخرى. -5

 اوقاية. –أشكال  –التآكل المعدني: األسباب  -6

 طرق استعماليا. –معادن التمحيم: أنواعيا -7

   المواد المصمبة.-8           

 مواد المقسية.ال-9            

 المواد المزيمة لمتوتر السطحي.-10            

 المواد العازلة.-11            

المواد المنظفة بالذبذبات  –المواد المنظفة بالتيار الغمفاني  –مواد إنياء الخالئط: )المرممة --12        
 فوق الصوتية (.

 

 جامعة دمشق

 المعيد المتوسط لطب االسنان

 منياج مقرر الخزف السنيمفردات 

 فرع مساعد في تعويض األسنان –سنة ثانية 



 عدد الساعات االسبوعيو                                                       

 (1نظري) 

 لمحة تارٌخٌة.-1

 الطفالٌن  -3حجر الصوان  -2بلك الصحراء -1تركٌب الخزف السنً: -2

 التركٌب الكٌمٌائً-1من حٌث: 

 وجوده فً الطبٌعة-2          

 صفائحه-3          

 وظٌفته -4          

 المسٌل --5         

        المواد الملونة-6      

 أنواع الخزف: الخزف المنخفض درجة االنصهار -3

 الخزف المتوسط درجة االنصهار                 

 الخزف العالً درجة االنصهار               

 الخزف السنً: المٌزاتخواص  -4

 المساوئ                                

 األسنان الخزفٌة الصناعٌة. -استعماالت الخزف السنً: أ -5

 ذات الثموب-1                                                  

 األسنان اآللٌة-2                                                   

 0األوجه الخزفٌة ذات المسامٌروأنواعها -1األسنان الخزفٌة التشرٌحٌة:  –ب 

 0األوجه الخزفٌة عدٌمة المسامٌر                                            

 الترمٌمات الخزفٌة :-ج

 0أنواعها :الحشوات الخزفٌة  -1

 0التٌجانى المؤلتة  -2

 0الجسور الخزفٌة  -3

 :*مراحل صنع الترمٌمات الخزفٌة



صنع –الصب –التشمٌع –تحرٌر الكتف –فصل الدعامات –وضع األوتاد – صب الطبعات

–الماطع –الحاد  –جسم السن  –الظلٌل  –انتخاب الخزف –انتماء اللون  –المالب البالتٌنً 

 0ومراحله –خبز الخزف –طرق تكثٌف الخزف –طرق المزج –تجهٌز الخزف –اللثوى 

 0والتوصٌات الالزمة –للجسور –للتٌجان –عدد الخبزات الالزمة فً المخبز -6

 0المعادن المستعملة للخزف -7

 0االحتٌاطات الواجب  مراعاتها فً خبز لبخزف -8

 0تغٌٌر اللون –الفماعات  -التصدع–كٌفٌة اصالح الترمٌمات الخزفٌة:الكسر -9

 0االفران المستعملة فً الخبز -00

 0معاٌٌر أفران الخزف --00       
 
 جامعة دمشق 

 .المعيد المتوسط لطب األسنان

 مفردات منياج مقرر المواد السنية                           

فرع )مساعد في تعويض األسنان (                         –السنة الثانية 
 ( 3عملً )عددالساعات األسبوعية

 

 0لألسنان األمامٌة والخلفٌة  عمل لوالب لصدٌرٌة -0

 0بناء الموالب المصدٌرٌة     من الجبس  -2

 0بناء جسر علوي او سفلً        ثالث لطع على لوالب لصدٌرٌة  -3

االكرٌل –الشمع األصفر –تحضٌر هٌكل معدنً لدعامات  أمامٌة وخلفٌة باستعمال الشمع االزرق  -4

 0االدابتا -البارد

 0بناء سن أمامً من الخزف  -5

 0لطع من الخزف ء جسر من ثالث بنا -6

 جامعة دمشق 

  المعيد المتوسط لطب األسنان

 

 منهاج مفردات ممرر تموٌم األسنان ومبادئ االطباق                                

 )مساعد فً تعوٌض األسنان (–السنة الثانٌة فرع  



 (2عددالساعات االسبوعٌة نظري )

 0الباب األول : مبادئ األطباق 

 0األطباق الطبٌعً-1

 0تماس سطحً -2

 0تماس راس حدبة مع حفرة أو مٌزاب أومسافة بٌن سنٌن  -3

 0تالمس االرتفاعات مع المنخفضات  -4

    1 مع الميازيب تالمس االرتفاعات-5

 حركات الفك االسفل
 0 حركات جانبية -1

االطباق –التماس األولي –العالقة المركزية –أوضاع الفك االسفل االساسية ك وضع الراحة  -2
 0وضع الراحة–أكثر وضع أمامي –المركزيمموضع االكثر خمفية لمفك 

 الباب الثاني:
 0أطباق األسنان المؤقتة  -1

 0االطباق المختمط -2

 0االطباق الدائم  -3

 0الصنف الثالث -الصنف الثاني  –الصنف االول -1سوء االطباق وتصنيفو: -4

 0العامة –أسباب سوء االطباق: الموضعية  -5

 0العادات الفموية السيئة وأثرىا في احداث سوء االطباق  -6

 0فوائد األمثمة الجبسية لمتقويم  -7

 0عناصرىا وميزاتيااألجيزة التقويمية الثابتة -8

 0األجيزة التقويمية المتحركة عناصرىا وميزاتيا  -9

 0ميزات ومساوء األجيز التقويمية الثابتة والمتحركة  -10

 0العضة المغمقة والعضة المفتوحة  -11

 0حركة االسنان التقويمية والعوامل المؤثرة عمى شدة الحركة  -12

 0التقويم الوقائي :حافظات المسافة المتحركة والمتحركة واستطباباتيا -13

 

 جامعة دمشق 



  المعيد المتوسط لطب األسنان

 

 منهاج مفردات ممرر تموٌم األسنان ومبادئ االطباق                                

 )مساعد فً تعوٌض األسنان (–السنة الثانٌة فرع  

 ( 4عممي ) عددالساعات االسبوعٌة
 0تقطيع األمثمة الجبسية  -1

 0عمل اتمضامات الصناعية  -2

 0عمل الضامات التقويمية  -3

 0النوابض المضاعفة -ج -نوابض الدفع-ب -نوابض الجر -النوابض :أ -4

 0صنع قوس ىول  -5

 0صنع كابح المسان  -6

 0امامية  صنع جياز رفع عضة -7

 0صنع جياز رفع عضة خمفية  -8

 0صنع جياز يحوي نابض دفع لسان عمى األسنان الستة االمامية  -9

 صنع جياز كابح لساني --10

 0صنع جياز بموسعة عمى الفك العموي -11

 0صنع جياز بموسعة لجر االرحاء وحشيًا عمى الفك السفمي -12

 0صنع جياز حافظة مسافة متحركة -13

 0صنع جياز حافظة مسافة ثابتة  -14

 0صنع جياز نوابض جر أنسية ووحشية مع قوس ىولي -15

 0كابح نمو لمذقن -16

 0صنع جياز راجستر-17

 

 جامعة دمشق 

  المعيد المتوسط لطب األسنان



السنة الثانٌة فرع )مساعد فً تعوٌض –منهاج ممرر التٌجات والجسور 
 االسنان( 

 ( 6عدد الساعات االسبوعٌة عملً )

 0تاج رٌتشموند  -0

 0جسر اصاق أمامً )روشٌت( -2

 0جسر مرن  -3

 0ثالثة أرباع التاج –جسر من ثالث لطع المثبتات فٌه حشوة انسٌة طاحنة وحشٌة  -4

 0جسر أمامً تجمٌلً مع جناح  -5

 0جسر تطرٌك مؤلت -6

 0تجمٌلٌة للمثبتات السابمة استعمال مادة البٌروبالست ومادة االٌفوكرون فً بناء الوجوه ال -7

 *وضع النماذج الشمعٌة فً البوتمة:-2

 0وضع األوتاد الشمعٌة -أ

 0شروط ومواصفات البوٌمة والمخروط - ت

 0وضعٌة النموذج فً البوتمة -ج

 0أوتاد التهوٌة-د

 0مزٌالت التوتر السطحً 3

 0تعرٌف -الكسً أ -4

المسحوق والرابطة  -2-الجبسٌةالمسحوق والرابطة -0أنواع المساحٌك الكاسٌة :-ب

 0الفوسفاتٌة 

 0التمدد التصلبً-ج

 0التمدد الرطوبً -د

 0التمدد الحراري-ه

 0مختلفة-معدنٌة خزفٌة واكرٌلٌة ج -معدنٌة  ب-التٌجان الكاملة:أ-0المثبتات :-ه

-الحشوات ذات الثالثة سطوح د -نصف التاج ج -ثالثة أرباع التاج ب -التٌجان الجزئٌة :أ-2

 0الحشوات ذات أكثرمن ثالثة سطوح -حشوات ذات السطحٌن هال

 0أخد المٌاس -0مراحل صنع االطواق:-االطواق:-8

 0تحضٌر الصفٌحة2

 0تكٌٌف الصفٌحة -3

 0اللحام -4

 0التشذٌب  -5

 0التلمٌع -6

 0استعمال مادة اللحام -2ذاتً  -0أنواع اللحام -اللحام :أ-9

 لحام الذهب  -0مواد اللحام :-ب

 لحام الفضة -2



 0لحام النحاس-3

 0شعلة التلحٌم -00

 0المسٌالت -00

 0تلمٌع-ترمٌل ج-تشذٌب ب -النهاء والمواد المستعملة :أ-02

 فصل ثالث:

تاج –تاج بوتد متصل –تاج االكرٌل بوتد -2تاج االكرٌل العادي -0أنواعه : -التاج االكرٌلً:أ -0

 0بوتد منفصل 

 0تاج االكرٌل ذو الوجه الجاهز -2

 0تصلٌب االكرٌل باستعمال البوتمة-0التصلٌب:طرٌمة -ب

 0تصلٌب االكرٌل باستعمال االجهزة الحدٌثة -2

 -2اآللٌة  -0األجهزة المستخدمة فً الصب: -ازالة الشمع ج-ب0احماء البوتمة -الصب:أ -5

 0الوٌة

 0:   االنهاء والمواد المستعملة  ازالة المسحوق الكاسً -6

 -5الوصلة  -4الدمٌة  -3المثبتة -2الدعامة  -0ألسامها :  -ب0التعرٌف  -الجسور: أ -7

 0الموس اللسانً )للجسور المرنة( -7الجناح -6الدعامة المتوسطة 

 0الممتضٌات اآللٌة للجسور -ج

 0الممتضٌات التجمٌلٌة للجسور-د

 

-3التاج المصبوب -2طرق وسطح طاحن مصبوب -0االنواع:-التعرٌف ب -التاج المصبوب :أ-3

 0المعدنً التاج ذو الملب 

 

 0الحدود العنمٌة للترمٌم –الشروط الواجب مراعاتها فً الترمٌم الشرطً  -0مراحل العمل:-ج

 0الشمع األزرق-المواد المستعملة فً الترمٌم :أ-2

 الشمع االصفر -ب

 الشمع االخضر -ج

 االدابتا-د

 0االكرٌل البارد -ه

 

 

 

 

 جامعة دمشق 

 المعيد المتوسط لطب األسنان



 عوٌض المتحرن لالسنان )جزئٌة (منهاج ممرر التمفردات 

 فرع )مساعد فً تعوٌض األسنان(–السنة الثانٌة 

 

 (6عدد الساعات االسبوعٌة عملً )

 0ثمانٌة أجهزة لدنة مختلفة فً كل فصل-0

 0ثمانٌة أجهزة هٌكلٌة مختلفة فً كل فصل -2

 0جهاز هٌكلً جزئً مصبوب-3

 

 

 

 جامعة دمشق 

 لطب األسنانالمعيد المتوسط 

 مفردات منهاج ممرر التعوٌض المتحرن لالسنان )كاملة(

 فرع )مساعد فً تعوٌض األسنان(–السنة الثانٌة 

 

 ( 4عدد الساعات االسبوعٌة عملً )

 

 الفصل األول :

 0جهاز كامل تنضٌد عادي-0

 0جهاز كامل تنضٌد معكوس-2

 0جهاز كامل على مرحلتٌن-3

 0واحدة  مرحلةزهر( -جهاز كامل )شفاف-4

 الفصل الثانً:

 0أربعة أجهزة للمرضى-0

 0تبطٌن جهاز كامل  -2

 



 

 

 

 


