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 معلومات المادة

 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

 مهارات اللغه االنجليزيه المصطلحات الطبيه 0130830

 رقم القاعة وقت المحاضرة نوع المادة

 02238 10:00-09:10حثم إجباري     اختياري      متطلب تخصص    متطلب كلية  √  متطلب جامعة     

 

 هيئة التدريس معلومات عضو

 رقم المكتب االسم
رقم 

 الهاتف
 لكترونيالبريد اإل الساعات المكتبية

  32417 هبه حتامله
 حثم82:33-8:33

 نر82:11 -88:881
hhatamlah@philadelphia.edu.jo 

 

 في تدريس المادة م المستخدمالتعل نمط

 النسبة المئوية نمط التعلم

%3 التعلم الوجاهي  
%011 إللكترونيالتعلم ا  

 

 المادةوصف 

 وصف المادة 

المصطلحات الطبية هي دراسة مبادئ بناء الكلمات الطبية لمساعدة الطالب على تطوير 

المفردات الطبية المستخدمة في مجال الرعاية الصحية. يحصل الطالب على أسس شاملة في 

والبادئات والالحقات. تركز المصطلحات الطبية األساسية من خالل دراسة الكلمات الجذرية 

الدراسة على النطق الصحيح والهجاء واستخدام المصطلحات الطبية. تتم مناقشة الكلمات المتعلقة 

بعلم التشريح وعلم وظائف األعضاء حتى لو لم تكن هناك معرفة سابقة لهذه الموضوعات لدى 

 الطالب

 

 المادةمخرجات تعلم 

 لمادةاتعلم مخرجات  الرقم
مخرج تعلم رمز 

 المرتبط للبرنامج

 المعرفة

K1 تبيان المفاهيم واألسس الرئيسة  بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب فادر على

 .في السلوك اإلداري الرصين ومنهجيات التفكير العلمي السليم

 

2PK 

 المهارات
S1  التواصل مع اآلخرين بشكل فعال  علىبعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب فادر

وكفء باللغتين العربية واإلنجليزية سواء من خالل المحادثات الشفوية أو إعداد التقارير والعروض 

 التقديمية. 
1PS 

 الكفايات  

√

√

* 
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C1  

تطوير الكفاءة المهنية من خالل بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادرعلى 

  التعلّم مدى الحياة وتطبيقها من منظور عالمّي وفي سياقات متنوعالمواظبة على 

Cp2 

 

 مصادر التعلم

 , دار النشر اليازوري, د.عماد الخطيب و اخرون 4102دليل المصطلحات الطبيه, سنة  الكتاب المقرر

 اعداد مدرس الماده محاضرات اضافيه من المراجع الداعمةوالكتب 

 2332الطبيه د.عارف ابو حويج و اخرون, مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع, المختصر في المصطلحات 

 2338أساسيات علم المصطلحات الطبه لكافة المهن الطبيه, مفيد محمد حنون, دار البركه للنشر و التوزيع,

 2332المعجم الطبي االنجليزي, ترجمه, د. ناصر فضل هللا ناصر الدين, دار و مؤسسة رسالن, 

 /http://globalrph.com/midterm/a .1 لكترونية الداعمةالمواقع اإل

2. http://globalrph.com/medical-terms-introduction/ 

 

 أخرى           افتراضية    منصة تعليمية             مختبر   قاعة دراسية                 البيئة المادية للتدريس

 

 الجدول الزمني للقاء الطلبة والمواضيع المقررة

 المرجع المهام أسلوب التعلم* الموضوع سبوعاأل

1 

شرح رؤية ورسالة الكلية، والخطة واهداف 

معايير ضمان الجودة ومخرجات تعلم المادة وتطبيق 

وسياسات االعتماد، ومشاركة الكلية في برنامج 

 االعتماد الوطني

سياسات االعتماد   

ذات العالقة 

بالطالب، والخطة 

 الدراسية

2 

  تعريف عام عن الماده 

  التركيب االساسي للكلمهBasic 
word structure 

 محاضرات 
  تعلم تشاركي

لكتاب ا تقديمية عروض
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

3 

  الجمل المؤلفهcombining 

 اللواحق Suffixes  

  )البوادي )البادئهprefixes 

 جمع المصطلحات  Plural 

 محاضرات.
  تعلم تشاركي

لكتاب ا تقديمية عروض
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

4 

 مصطلحات الجسم كامله

 االعضاء 

 االجهزه 

 تجاويف الجسم 

 اجزتء الظهر التشريحيه 

 محاضرات
   تعلم تشاركي

لكتاب ا تقديمية عروض
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

5 

 : الجهازالعصبي

 لمحه تشريحيه 

 اختصاصات العلوم العصبيه 

 االستقصاءات المساعده 

 

 محاضرات
   تعلم تشاركي

لكتاب ا تقديمية عروض
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

6 

 العالج العصبي

 االعراض و الفحص العصبي 

 االمرا العصبيه 

 مصطلحات متفرقه 

 محاضرات 
  تعلم تشاركي

 

فترة اجراء 
 االمتحان األول

 
 

لكتاب ا تقديمية عروض
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

7 
 الجهاز الحركي :

 العظام, العضالت,  هلمحه تشريحي(

 
 

لكتاب ا تقديمية عروض
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 

      

http://globalrph.com/midterm/a/
http://globalrph.com/medical-terms-introduction/
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 الجهاز العضلي(حركات 

 االعراض و العالمات 
 
 

مناقشة االمتحان 
االول 

واالجابات 
النموذجية 

ونتائج الطلبة 
ونقاط القوة 

والضعف في 
 اجابات الطلبة.

 

  الداعمة

8 

 الجهاز الحركي :

 

  االستقصاءات 
 االصابات 

  االمراض 

 العالج 
  متفرقهمصطلحات 

 
 محاضرات 
  تعلم تشاركي

 

لكتاب ا تقديمية عروض
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

9 

 :الحهاز التنفسي

 لمحه تشريحيه 

 االعراض و العالمات 

  االستقصاءات 

  االمراض 

 العالج 

 مصطلحات متفرقه 

  

  

امتحان عملي 
  قصير

 

لكتاب ا تقديمية عروض
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

10 

 دوري:الجهاز ال

 :الدم و الجهاز الليمفاوي 

 لمحه تشريحيه 

 االعراض و العالمات 
 

   محاضرات

  حوارات صفية

  تعلم تشاركي

 

لكتاب ا تقديمية عروض
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

11 

 دوري:الجهاز ال

  االستقصاءات 

  االمراض 

 العالج 

 صطلحات متفرقه 

 
فترة اجراء 

 االمتحان الثاني
 

لكتاب ا 
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

12 

 الجهاز الهضمي:

 لمحه تشريحيه 

 االعراض و العالمات 

  االستقصاءات 

  االمراض 

 العالج 
 مصطلحات متفرقه 

مناقشة االمتحان 
الثاني 

واالجابات 
النموذجية 

ونتائج الطلبة 
ونقاط القوة 

والضعف في 
 اجابات الطلبة.

لكتاب ا 
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

13 

 الجهاز البولي:

 لمحه تشريحيه 

 االعراض و العالمات 

  االستقصاءات 

 

   محاضرات

  
لكتاب ا تقديمية عروض

المواقع  و المقرر
اإللكترونية 

  الداعمة

14 

 الجهاز البولي:

  االمراض 

 العالج 

 مصطلحات متفرقه 

  

  حوارات صفية

  تعلم تشاركي

لكتاب ا تقديمية عروض
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

لكتاب ا تقديمية عروض  تعلم تشاركيمصطلحات اداريه مستخدمه في  15
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المواقع  و المقرر المستشفيات
اإللكترونية 

  الداعمة

16 

لكتاب ا  محاضرات  مراجعه شامله 
المواقع  و المقرر

اإللكترونية 
  الداعمة

 محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.: التعلماليب تشمل أس*

 

 

 مساهمة المادة في تطوير مهارات الطالب

 لوجياواستخدام التكن

 المستخدمه في تصنيف االمراض و المصطلحات الطبيه داخلتكنولوجيا التكليف الطلبه بواجبات تتطلب الية 

 المستشفيات تبعا لكل جهاز من اجهزة جسم االنسان.

 

 

 

 والتواصل مهارات االتصال

توضيح وظيفة وشرح و  من أجهزة جسم االنسان بأعداد عروضات تقديميه مثال اختيار واحدتكليف الطلبه 

 ليتم عرضها على الطلبه خالل المحاضرات كل عضو من اعضاء الجهاز المختار مفصل عن

 

 

 العملي في المادةالتطبيق 

 

توضيح المصطلحات الطبية باللغتين العربية بالماده مثال ذات عالقة واقعية  ابحاثتكليف الطلبة بمجموعة 

  واالنجليزية لالعضاء في الجهاز المختاربشكل تفصيلي

 

 

 

 

   وتوزيع العالمات الطلبةساليب تقييم أ

 العالمة سلوب التقييمأ
 توقيت التقييم 

 الدراسي()األسبوع 

مخرجات تعلم المادة 

 المرتبطة بالتقييم

 1K السادس % 20 ولاالمتحان األ

 1S الثاني عشر % 20 االمتحان الثاني

   % 20 *أعمال فصلية

 K1, S1,C1 السادس عشر % 40 االمتحان النهائي

   %100 المجموع

 ...... الخامتحان قصير، مشروع، عرض تقديمي، قصيرة *تشمل: واجبات                          

 

 والتقييم التعلممواءمة مخرجات تعلم المادة مع أساليب 

 أسلوب التقييم** أسلوب التعلم* لمادةاتعلم مخرجات  الرقم
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 المعرفة   

K1 تبيان  بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب فادر على

اإلداري الرصين ومنهجيات التفكير المفاهيم واألسس الرئيسة في السلوك 

 .العلمي السليم

 

 

 اختبارات كتابيه محاضرات

 المهارات     
S1 التواصل مع  بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب فادر على

اآلخرين بشكل فعال وكفء باللغتين العربية واإلنجليزية سواء من خالل 

 المحادثات الشفوية أو إعداد التقارير والعروض التقديمية. 

 

 محاضرات و

 تعلم تشاركي
 اختبارات كتابيه

 الكفايات  

C1  

الكفاءة تطوير بعد االنتهاء من المقرر بنجاح يجب ان يكون الطالب قادرعلى 

المهنية من خالل المواظبة على التعلّم مدى الحياة وتطبيقها من منظور 

 عالمّي وفي سياقات متنوع

 

 محاضرات و

 تعلم تشاركي
 اختبارات كتابيه

 اليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.تشمل أس* 

 امتحان، مشروع فردي/ جماعي، واجبات منزلية، عرض تقديمي، المشاركة والمناقشة، امتحان قصير... الخ.  أساليب التقييم:ل م**تش

 المادةسياسات 

 متطلبات السياسة السياسة

 (.%01مة النهائية هو )الاألدنى للعوالحد ( %13األدنى للنجاح في المادة هو )الحد  النجاح في المادة

 االمتحاناتالغياب عن 

 معلن عنه بدون عذر مريض أو عذر قهري يقبل به  يكل من يتغيب عن امتحان فصل

 فيمتحان وتحسب الا في ذلكصفر  المة، توضع له عادةملعميد الكلية التي تطرح ا

 .النهائية عالمته

  معلن عنه بعذر مريض أو قهري يقبل به عميد الكلية  فصليكل من يتغيب عن امتحان

 وفيأسبوع من تاريخ زوال العذر،  خالل، عليه أن يقدم ما يثبت عذره المادةالتي تطرح 

 .أن يعقد امتحاناً تعويضياً للطالب المادةمدرس  علىهذه الحالة 

 بعذر مريض أو عذر قهري يقبل به عميد الكلية التي  ئيكل من تغيب عن امتحان نها

 .المتحانام من تاريخ عقد ذلك اأي خالل ثالثةعليه أن يقدم ما يثبت عذره  لمادةتطرح ا

 الدوام )المواظبة( 

أي ما يعاادل ، من مجموع الساعات المقررة للمادة( %81ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

. وإذا غااب الطالاب أكثار ماان سات محاضارات أياام )ن ر(، وسابع محاضاارات أياام )ح ث م(

( من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهاري يقبلاه عمياد الكلياة، 81%)

يحرم من التقدم لالمتحان النهاائي وتعتبار نتيجتاه فاي تلاك المادة)صافراً(، أماا إذا كاان الغيااب 

ر منساحباً مان تلاك بسبب المرض او لعذر قهري يقبلاه عمياد الكلياة التاي تطارح الماادة ، يعتبا

 المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب. 

 األكاديمية النزاهة

ويتم تطبيق العقوبات  ،اهتماًما خاًصا كاديميةاأل النزاهةا موضوع تولي جامعة فيالدلفي

النزاهة األكاديمية القيام بعمل ينتهك بمن يثبت عليه  المنصوص عليها في تعليمات الجامعة

 ، حقوق الملكية الفكرية.كاديمية(، التواطؤاالنتحال )السرقة األالغش،  :مثل

 

 التي يتم تقييمها في المادةمخرجات تعلم البرنامج 

 البرنامجتعلم مخرجات  الرقم
اسم المادة التي 

 تقيم المخرج
 أسلوب التقييم

مستوى األداء 

 المستهدف

2PK : 

 تبيان المفاهيم واألسس الرئيسة في السلوك اإلداري

 .الرصين ومنهجيات التفكير العلمي السليم

المصطلحات 

 الطبيه

من الطالب  %06 اختبارات كتابيه
يحققوا عالمة 

06% 
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1PS : 

التواصل مع اآلخرين بشكل فعال وكفء باللغتين 

العربية واإلنجليزية سواء من خالل المحادثات الشفوية 

 أو إعداد التقارير والعروض التقديمية. 

المصطلحات 

 الطبيه

من الطالب  %06 اختبارات كتابيه
يحققوا عالمة 

06% 

:Cp2 

 

تطوير الكفاءة المهنية من خالل المواظبة على 

التعلّم مدى الحياة وتطبيقها من منظور عالمّي وفي 

 سياقات متنوع

المصطلحات 

 الطبيه

من الطالب  %06 اختبارات كتابيه
يحققوا عالمة 

06% 
 

 

 

 في المادة مخرجات تعلم البرنامج وصف متطلبات تقييم

رقم 

 المخرج
 لمتطلب تقييم المخرج الوصف التفصيلي

:Kp2 عالمات اختيار من متعدد5 اختبارات  
1PS : عالمات اختيار من متعدد5 اختبارات  

Cp2 عالمات اختيار من متعدد5 اختبارات  
 

 

 في المادة مخرجات تعلم البرنامجسلم تقييم أداء متطلب تقييم 

 

 
 مؤشرات األداء 

 مستهدف مقبول  أقل من المقبول محكات األداء
المعارف المتضمنة 

 بالوحدات

غير قادر على فهم المفاهيم 
 الرئيسية

قادر على فهم المفاهيم  
 الرئيسية

للمحتههههو   وصههههفا مف ههههال لديهههه 
 المعرفي المتضمن بالوحدات

 

بشكل التواصل مع االخرين 

 فعال

على التواصل مع  غير قادر

 االخرين بشكل فعال

التواصل مع قادر على 

 االخرين بشكل فعال

التواصل مع قادر على 

 االخرين بشكل فعال

 

 

 

 

 


