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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ة الحلة الجامعة  كلي المؤسسة التعليمية .1

 قسم االشعة و السونار القسم العلمي  / المركز .2

 المصطلحات الطبية اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعيا نظري أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 9/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ن المصطلحات الطبية و ضرورة التعرف عليها تعريف و مقدمة ع

 التعرف على اجزاء الهيكل العظمي و عضالت الجسم باللغة اإلنكليزية و الالتينية 

 التعرف على مصطلحات االطراف و البطن و الصدر باللغة اإلنكليزية و الالتينية

للغة اإلنكليزية و التعرف على المصطلحات الالتينية للرأس و العنق و العمود الفقري با

 الالتينية

 التعرف على المصطلحات االنكليزية للجملة العصبية باللغة اإلنكليزية و الالتينية

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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التعرف على اجزاء الجسم و عالقتها ببعضها و مصطلحات وظائفها باللغة اإلنكليزية و 

 الالتينية

 غة اإلنكليزية و الالتينيةالتعرف على المصطلحات الطبية لجميع اجزاء الجسم و ملحقاته بالل

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية   -أ

 الوعي و ادراك اهمية المصطلحات الطبية في مجال االشعة و السونار-1أ

 التعرف على مبادئ المصطلحات الطبية  -2أ

 االشعة و السونار  وصف تفصيلي لكافة المصطلحات الطبية الضرورية في موضوع -3أ

 تطبيق المصطلحات الطبية عمليا في المستشفيات-4أ

 تنظيم المعلومات المعرفية و يحتفظ بها و يستخدمها في عمله  -5أ

 يتواصل مع المتستجدات الحديثة في المجال الطبي لالشعة و السونار  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 رة في معرفة و نطق المصطلحات الطبية يكتسب الطالب مها – 1ب

 ان يكون الطالب قادر على التعامل مع جسم االنسان بشكل دقيق  – 2ب

ان يكون الطالب قادر على متابعة دراسة مكونات جسم االنساسن الدقيقة في مجال  – 3ب

 االشعة و السونار و المفراس و الرنين 

 مل جسم االنسانان يكون الطالب قادر على فهم اليات ع    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية -1

  data showاستخدام الداتا شو  -2

 استخدام وسائل االيضاح داخل القاعة  -3

  interactive lectureالمحاضرة التفاعية  -4

 المناقشة بعد انتهاء المحاضرة  -5

 استخدام طريقة العصف الذهني من خالل االسئلة السريعة -6
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 ئق التقييم طرا     

  quizالكوز  -1

 االمتحانات الشهرية و النهائية ) السنوية (  -2

 السيمنارات  -3

 التقارير االسبوعية و الشهرية  -4

 الحضور  -5

 النشاط الصفي -6

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 العمل بروح الفريق الواحد -1ج

 االلتزام باخالقيات المؤسسة التعليمية -2ج

 المهن الطبية و الصحية و احترام معاناة المريضااللتزام باخالقيات -3ج

 تعزيز الروح المعرفية   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظرية  -1

 تدريب الطلبة في المسشفيات و عيادات االشعة و السونار و المفراس و الرنين  -2

 اعتماد المحاضرات الفديوية لزيادة المعرفة الشعاعية  -3

 

 التقييم طرائق    

 االمتحانات الشهرية و النهائية  -1

 Quizااالمتحانات اليومية القصيرة  -2
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المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 الشخصي (.

 ينمى لى الطالب مهارات اجراء اشعة الصدر و الرأس و العظام -1د

ت حول المصطلحات الطبية في موضوع االشعة و السونار و الرنين اكتساب المعلوما -2د

 و المفراس

 زيادة الخبرة بالية عمل جسم االنسان -3د

 االتقان في عملية اجزاء االشعة و السونار   -4د
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 تقييمال

ساعة  2  -1

 نظري

يعرف الطالب على 

 الموضوع

Concepts of 

Medical 

Terminology  

يم همفا

 لطبيةت المصطلحاا

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -2

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Prefixes نظري بق     السوا Quiz  +

 حضور

ساعة  2  -3

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Suffixes نظري حق    اللوا Quiz  +

 حضور

ساعة  2  -4

 نظري

 Combining التشخيص و العالج 

Forms part 1  

  لمؤتلفةالصيغ ا

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -5

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Combining 

Forms part 2 

 لمؤتلفةالصيغ ا

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -6

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Cells, Tissues 

and Organs 

األنسجة و الخاليا و 

 Body + األعضاء

Structure  

 لجسماتركيب 

+  Quiz نظري

 حضور

+  Quiz نظري ضلمرا Diseaseيفهم الطالب ساعة  2  -7
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 Diagnosis + الموضوع نظري

and 

Treatment; 

Surgery  

و لتشخيص ا

 حةالجرج؛ العالا

 حضور

ساعة  2  -8

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Drugs نظري يةدوألا Quiz  +

 حضور

ساعة  2  -9

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

The 

Cardiovascular 

and Lymphatic 

Systems ز جها

ز لجهاو القلب ا

 اللمفاوي

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -10

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Blood and 

Immunity   م لدا

 لمناعةو ا

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -11

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

The 

Respiratory 

System 

 لتنفسي زالجهاا

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -12

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

The Digestive 

System 

 + لهضمي زالجهاا

The Urinary 

+  Quiz نظري

 حضور
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System 

 لبولي  زالجهاا

ساعة  2  -13

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

The Male 

Reproductive 

System  

لتناسلي زالجهاا

 للذكر

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -14

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

The Female 

Reproductive 

System   

لتناسلي زالجهاا

 The + لألنثى

Endocrine 

System  ز جها

 ءلصماد الغدا

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -15

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

The Nervous 

System  ز لجهاا

 لعصبيا

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -16

 نظري

هم الطالب يف

 الموضوع

The Senses     

 اسلحوا

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -17

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

The Skeleton  

 لعظميالهيكل ا

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -18

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

The Muscular 

System ز لجهاا

 The +  لعضليا

+  Quiz نظري

 حضور
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Skin لجلدا  

ساعة  2  -19

 نظري

هم الطالب يف

 الموضوع

Abbreviations  

 A :راتإلختصاا

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -20

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Abbreviations  

  B :راتإلختصاا

+ C 

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -21

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Abbreviations  

 + D:راتإلختصاا

E 

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -22

 نظري

يفهم الطالب 

 لموضوعا

Abbreviations  

 + F:راتإلختصاا

G + H  

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -23

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Abbreviations  

 I + J:راتإلختصاا

+ K  

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -24

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Abbreviations  

 + L:راتإلختصاا

M 

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -25

 نظري

يفهم الطالب 

 لموضوعا

Abbreviations  

 + N:راتإلختصاا

O 

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -26

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Abbreviations  

 + P:راتإلختصاا

Q 

+  Quiz نظري

 حضور

+  Quiz نظري  Abbreviationsيفهم الطالب ساعة  2  -27
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 بنية التحتية ال .11

 ال يوجد كتاب مقرر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ملزمة المصطلحات الطبية باللغة العربية و االنكليزي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 مصادر حسب مادة المقرر

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 مجالت العلمية ذات االختصاصال

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 االنترنيت

 

 

 

 

 + R:راتإلختصاا الموضوع نظري

S 

 حضور

ساعة  2  -28

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Abbreviations  

 + T:راتإلختصاا

U 

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -29

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Abbreviations  

 + V:راتإلختصاا

W + X + Z , 

Symbolsزلرموا  

+  Quiz نظري

 حضور

ساعة  2  -30

 نظري

يفهم الطالب 

 الموضوع

Specialties and 

specialists 

ت و لتخصصاا

 نألخصائيوا

+  Quiz نظري

 حضور
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 زيادة المصطلحات التلعيمية  -1

 القاء سيمنارات و البحوث من قبل الطلبة -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


