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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي 

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 
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 ةاجلامع  ابن خلدونكلية   : ة الكلي

 شعة والسوانر تقنيات اال: القسم العلمي
 مصطلحات طبية  : )املادة الدراسية( اسم املقرر الدراسي

 االول  املرحلة: 
 

 2021/     11/      4   اتريخ ملء امللف :  
 

 :     التوقيع
 د.وسام عبد اللطيف   :   اسم استاذ املادة

 2021/     11/     14:   لتاريخا

 :     التوقيع
 م.د مروة حممد اسم رئيس القسم :

 2021:   /    /  لتاريخا
-  - -  -  -  -  -  -  -  - -  - -  -  -  -  -  -  -  - -  - -  -  -  -  -  -  -  - -  - 

 يف القسم  ضمان اجلودة واألداء اجلامعي  جلنة دقـق امللف من قبل  
    

 :التوقيع
 : يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة    جلنة عضو  اسم  

 2021/    /      :التاريخ

 استمارة وصف املقرر الدراسي 

 2022-2021للعام الدراسي 
 كلية ابن خلدون اجلامعة 
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 الدراسي صف المقررو

 

 الجامعة كلية ابن خلدون  المؤسسة التعليمية  .1

 ة والسونار تقنيات االشع    علمي القسم ال .2

 مصطلحات طبية  )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 الكتروني )عند بعد(  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 نظري  1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/    11/    14        تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:أهداف المقرر .8
 ت الطبية ومصادره التاريخية التعرف على أساسيات علم المصطلحا .1
 معرفة االجزاء الرئيسية التي تستخدم في بناء المصطلح الطبي واهم قواعد التركيب  .2
 القدرة على تعريف واستخدام االختصارات الطبية الشائعة  .3
 التعرف على جذور المصطلحات الخاصة بجسم االنسان  .4
 ة. التعرف على اهم البوادئ التي تستخدم في المصطلحات الطبي  .5
 التعرف على اهم اللواحق التي تستخدم في المصطلحات الطبية   .6
 التعرف على اهم المصطلحات الطبية الخاصة باجهزة الجسم المختلفة  .7
 معرفة الطب البديل وانواعه وتطبيقاته   .8

 

 
 

 
 
 
 
 
 

إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .9
 هداف المعرفية األ -أ

 الصحية  التخصصات  ضمن الطبية المصطلحات  ميةاه معرفة-1 أ  
 الرئيسية  المصطلح اجزاء على التعرف-2 أ
 المختلفة  االجزاء تغيير خالل من المصطلحات  تركيب  فهم  -3 أ
 الطبية  التخصصات  بتسمية الخاصة المصطلحات  معرفة-4 أ
 المختلفة  الجسم اجهزة في المصطلحات  وتطبيقات  استخدام معرفة -5 أ
 واستخدامته  البديل الطب  انواع  معرفة-6 أ

 
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االولية  اجزائه الى المصطلح تحليل خالل من المصطلحات  بين  المقارنة  - 1 ب 
 الوصف  حسب  الطبية  المصطلحات  تركيب  – 2 ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 عبر الوسائل بالكوكل ميت والكالس روم       اإللكترونيم المحاضرات النظرية منصات التعلم استخد ا -1

 مشاهدة الفيديوهات المحمولة على المنصات اإللكترونية -2

 اإللقائيّة  الطريقة 1.

 الحوارية  لطريقة2.
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 طرائق التقييم       

 

 الواجب البيتي  -1

 االمتحانات اليومية  -2

 التقارير  -3

 الحضور اليومي  -4

 محاضرات المشاركة في ال -5

 المهارات وسرعة إنجاز المهام  -6

 درجة االمتحانات الشهرية -7

 

 
 القيمية   األهداف الوجدانية و -ج

 االستاذ والطلبة. باب الحوار بين  فتح -1

 يعرف الطالب طريقة المناقشة البناءة والموضوعية من خالل طرح األسئلة العلمية -2

 ية المحاضرة او قبل البدء بالمحاضرة االمتحان الشفهي بعد نها اعتماد أسلوب  -3

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القدرة على نقل األفكار  -1

 فتح آفاق جديدة للطالب وتوضيح العالقات العامة بين الجانب العملي والنظري  -2

 القدرة على تكوين فرق البحث والعمل الجماعي  -3

 جابي مع األستاذ استخدام وسائل االتصال الحديثة للتفاعل اإلي -4

 تعزيز الثقة بالنفس من خالل عرض التقرير ومناقشته -5

 
 طرائق التقييم     

 

 عبر الوسائل بالكوكل ميت والكالس روم    م المحاضرات النظرية منصات التعلم اإللكترونياستخد *ا

   

 مشاهدة الفيديوهات المحمولة على المنصات اإللكترونية* 

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 القدرة على نقل األفكار  -1

 بين الجانب العملي والنظري ة ة للطالب وتوضيح العالقفتح آفاق جديد  -2

 القدرة على تكوين فرق البحث والعمل الجماعي  -3

 عرض التقرير ومناقشتهتعزيز الثقة بالنفس من خالل  -4
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات((  بنية المقرر  - 1 .10

 الساعات  األسبوع 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
تحقيق اهداف )معرفية او  

ية او وجدانية والقيمية  مهارات

   ة(مهارات عاماو 

لموضوع اسم الوحدة / أو ا  

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 نظري  1 2 ,1

معرفة الطالب  

بالمادة العلمية  

وادراك المهارات  

العلمية والذهنية  

 والمهنية 

Structural analysis: basic 

rules of medical word 

building 
تعليم  

الكتروني+  

عملي في  

 المختبر 

كورسات 

يومية  

وامتحانات  

شهرية وفصلية  

مع تقارير  

لمية لكل  ع

 طالب.

3 = = 

Major suffixes : suffixes 

denoting a state or 

condition 

= = 

4 = = 

Major suffixes : suffixes 

denoting a state or 

condition 

= = 

5 = == 
Major suffixes : suffixes 

denoting medical actions = = 

6 =  
Prefixes : Prefixes of 

numbers & measures = = 

7 =  
Prefixes : Prefixes of color 

  

8 =  
Prefixes : Prefixes of 

direction & position   

9 =  
Prefixes : Prefixes of size 

,time & place   

10 =  
Prefixes : Prefixes of size 

,time & place   

11   
Prefixes : Prefixes of 

negation   

12   
Prefixes : Prefixes of type 

  

13   
Roots 
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14   
Word terminals 

   

15   
Conditions 

  

 

 

 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2.  10

 الساعات  األسبوع 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
تحقيق اهداف )معرفية او  

ية او وجدانية والقيمية  مهارات

   ة(مهارات عاماو 

سم الوحدة / أو الموضوع ا  

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

16   
Terms concerning the 

body as a whole   

17   
Terms concerning the skin 

& its appendages   

18   
Terms concerning the GIT 

  

19   
Terms concerning the 

respiratory system   

20   
Terms concerning the 

cardiovascular system   

21   
Terms concerning the 

blood & lymphatic system   

22   
Terms concerning the 

musculoskeletal system   

23   
Terms concerning the 

urogenital system   

24   
Terms concerning the 

endocrine system   

25   
Terms concerning the 

CNS   

26   
Terms concerning the 

special senses   

27   
Terms concerning the 

oncology   
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28   
Specialty related terms 

  

29   
Specialty related terms 

  

30   
Final examination               

  

 
 

 البنية التحتية   .11

 Fundamental nursing : ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 

 بها يوصى التي والمراجع الكتب
Medical Terminology for Health Professionals - 

6th edition 

-Mosby’s Medical Dictionary. Elsevier, 
Mosby/Saunders. 

 : ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 http://www.studentconsult.com/ 

https://quizlet.com/759301/medical‐terminology‐ 

350‐flash‐cards/ 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

  

 . الطب  كليات  في  به معمول  هو  كما الطب  اساسيات  يسمى دراسي مقرر من جزء  المصطلحات  مادة جعل

 

 

 اللجنة العلمية في القسم:

 

 التوقيع:

 :اعضو 

 التاريخ: 

 التوقيع:

 :اعضو 

 التاريخ: 

 التوقيع:

 :ارئيس

 التاريخ: 

 
 


