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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ةلة الجامعالحية كل المؤسسة التعليمية .1

 قسم طب االسنان المركز العلمي /القسم  .2

 المصطلحات الطبية اسم / رمز المقرر .3

  األخيرتينللسنتين  ة المحاضرات سابقا والكترونيقاع أشكال الحضور المتاحة .4

 بفصلين سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة نظري 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

حرف االوكيفية نطق الكلمة وطبي وفهمه ة المصطلح القراء كيفية األولىتعليم طلبة المرحلة 

صلي للكلمة الالتينية وهي ك  معرفة كيفية اشتقاق المصطلح من الجذر االوكذل بصورة دقيقة

ع مقط افةضإية ليمهم كيفعوت أخرىذ من لغات أخووجود بعض المصطلحات الماالغلب و

متداول عالميا في مجال وقيقا دمعين في بداية الكلمة او نهايتها ليكون مصطلحا واضحا و

 بطة بهاتمرال األخرىالعلوم الطبية والعلوم 

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

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

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

 قراءة المصطلح الطبي  كيفية -1أ

 المصطلح الطبي فهم-2أ

 نطق الكلمة واالحرف بصورة دقيقة وكيفية -3أ

 فية اشتقاق المصطلح من الجذر االصلي للكلمة الالتينيةكي -4أ

يكون مصطلحا واضحا ودقيقا كيفية إضافة مقطع معين في بداية الكلمة او نهايتها ل -5أ

 ةبطتى المرومتداول عالميا في مجال العلوم الطبية والعلوم االخر

 

  مقرر.الخاصة بال يةاراتمهالاألهداف   -ب 

 التمكن من التحدث بلغة االطباء من حيث استخدام مصطلحات خاصة بهم. - 1ب 

    اكتساب المعرفة الكاملة بمصطلحات طب االسنان - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 األخيرتينن ية ومحاضرات الكترونية للسنتيمحاضرات نظري في القاعة الدراس

 

 

    طرائق التقييم      

 

 

 

 امتحان نهائي+نصف السنة و+اول وفصل ثاني  متحانات فصلا
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 هداف الوجدانية والقيمية األ -ج

 برنامج باور بوينت )عرض بيانات( باستخداممحاضرات  -

  منها. لإلفادةارشاد الطلبة لبعض المواقع االلكترونية  -

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 النظرية.االمتحانات 

 االمتحانات الشفوية. -

 االمتحانات السريعة -

 

 

 

 

 

 

األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

 مهارات التعلم خالل التعلم القائم على حل المشاكل. - 1د

 اال حصرية. المبادئاكتساب - 2د

 ب على التوضيح والحوار.قدرة الطالتطوير  - 3د

     تشجيع الطالب على المعرفة بالمصطلحات الطبية و عمله كطبيب اسنا ن - 4د
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 بنية المقرر .11

التعلم مخرجات  الساعات األسبوع

 بةالمطلو

اسم الوحدة / 

 أو الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1 • Define 

language, 

Medicine, 

Dentistry, and 

a term. • Basic 

Elements of a 

Medical Word. 

• Define the 

terms word 

root, 

combining 

vowel, 

combining 

form, prefix, 

and suffix. 1. 

State the rules 

for 

construction of 

the medical 

words. Roots 

of medical and 

dental words. 

ات المصطلح

 الطبية

محاضرة 

نظرية 

تستخدم 

برنامج 

عرض 

 تقديمي

االمتحانات 

النظرية 

و  القصيرة،

الفصلية, و 

نصف السنة و 

 النهائي
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2. Suffixes: 

Dental, 

Surgical, 

Diagnostic, 

...etc. 3. 

Suffixes: 

Adjective, and 

Noun. 4. 

Suffixes: 

Singular 

versus Plural. 

5. Prefixes: 

Adjective 

Metric, 

Numbers, 

Positions, 

Time, 

Directions and 

Colors • 

Divide 

medical words 

into their 

component 

parts. Use 

multiple 
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words' roots in 

2 1 Revision of 

listing and 

defining 

important 

prefixes that 

deal with, 

numbers, 

colors, 

positions, and 

directions. 

المصطلحات 

 الطبية

محاضرة 

 نظرية

تستخدم 

برنامج 

عرض 

 تقديمي

االمتحانات 

النظرية 

و  القصيرة،

و  الفصلية،

نصف السنة و 

 النهائي

3 1 Learn standard 

medical and 

dental terms: 

Direction of 

movement, 

position, and 

anatomical 

posture, and 

planes. Define, 

spell, and 

pronounce 

medical terms 

used in this 

lecture. 

المصطلحات 

 الطبية

محاضرة 

نظرية 

تستخدم 

برنامج 

عرض 

 تقديمي

االمتحانات 

النظرية 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة و 

 النهائي



  
 7الصفحة 

 
  

4 1 • Body 

structure and 

organization • 

Name and 

elements of 

the body 

systems: Cells, 

tissues, 

organs, and 

systems. 

المصطلحات 

 الطبية

محاضرة 

نظرية 

تستخدم 

برنامج 

عرض 

 تقديمي

االمتحانات 

النظرية 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة و 

 النهائي

5 1 Commonly 

used 

anatomical 

descriptive 

and directional 

terms, planes, 

and regions. 

Spell, define, 

and pronounce 

new terms in 

this lecture 

المصطلحات 

 الطبية

محاضرة 

نظرية 

تستخدم 

برنامج 

عرض 

 تقديمي

االمتحانات 

النظرية 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة و 

 النهائي

6 1 The 

Integumentary 

system • 

Definition and 

المصطلحات 

 الطبية

محاضرة 

نظرية 

تستخدم 

برنامج 

االمتحانات 

النظرية 

القصيرة, و 

الفصلية, و 
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parts of this 

system • 

Function and 

disorders. 

Spell, 

pronounce, 

and explain 

important 

common terms 

in this system. 

عرض 

 تقديمي

نصف السنة و 

 النهائي

7 1 Gastrointestina

l System • 

Definition and 

parts of this 

system. • 

Function and 

disorders. 

Spell, 

pronounce, 

and 

المصطلحات 

 الطبية

محاضرة 

نظرية 

تستخدم 

برنامج 

عرض 

 تقديمي

االمتحانات 

النظرية 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة و 

 النهائي

8 1 Oral and 

Dental 

terminology • 

Definition. • 

Main 

المصطلحات 

 الطبية

محاضرة 

نظرية 

تستخدم 

برنامج 

ض عر

االمتحانات 

النظرية 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة و 
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 البنية التحتية  .12

 Medical Terminology Simplified ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               بها   ـ الكتب والمراجع التي يوصىا

 ( .. المجالت العلمية , التقارير ,..) 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 لدراسي خطة تطوير المقرر ا .13

   

 

Branches of 

Dentistry • 

Teeth surfaces. 

 النهائي تقديمي

9 1 Common 

conditions that 

affect the oral 

cavity. Spell, 

pronounce, 

and explain 

important 

terms related 

to each branch 

in dentistry 

المصطلحات 

 الطبية

محاضرة 

نظرية 

تستخدم 

برنامج 

عرض 

 ميتقدي

االمتحانات 

النظرية 

القصيرة, و 

الفصلية, و 

نصف السنة و 

 النهائي
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