جامعة القادسية
كلية طب األسنان
فرع العالج التحفظي

م/وصف املقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا
عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

المؤسسة التعليمية
القسم العلمي  /المركز
اسم  /رمز المقرر
أشكال الحضور المتاحة
الفصل  /السنة
عدد الساعات الدراسية (الكلي)
تاريخ إعداد هذا الوصف

جامعة القادسية /كلية طب االسنان
فرع العالج التحفظي
مصطلحات طبية
حضور تعليمي كامل
سنوي ( ) 2016-2015
 1ساعة /االسبوع
2017/2/9

أهداف المقرر (عند االنتهاء من المقرر يجب على الطالب معرفة)
 .1التعرف على أساسيات علم المصطلحات الطبية ومصادره التاريخية
 .2معرفة االجزاء الرئيسية التي تستخدم في بناء المصطلح الطبي واهم قواعد التركيب
 .3القدرة على تعريف واستخدام االختصارات الطبية الشائعة
 .4التعرف على جذور المصطلحات الخاصة بجسم االنسان
 .5التعرف على اهم البوادئ التي تستخدم في المصطلحات الطبية.
 .6التعرف على اهم اللواحق التي تستخدم في المصطلحات الطبية
 .7التعرف على اهم المصطلحات الطبية الخاصة باجهزة الجسم المختلفة
 .8معرفة الطب البديل وانواعه وتطبيقاته
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مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
أ-1معرفة اهمية المصطلحات الطبية ضمن التخصصات الصحية
أ-2التعرف على اجزاء المصطلح الرئيسية
أ -3فهم تركيب المصطلحات من خالل تغيير االجزاء المختلفة
أ-4معرفة المصطلحات الخاصة بتسمية التخصصات الطبية
أ -5معرفة استخدام وتطبيقات المصطلحات في اجهزة الجسم المختلفة
أ-6معرفة انواع الطب البديل واستخدامته
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .
ب - 1المقارنة بين المصطلحات من خالل تحليل المصطلح الى اجزائه االولية
ب – 2تركيب المصطلحات الطبية حسب الوصف
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج-1القدرة على التواصل وطرح االفكار مع الطلبة بشكل فعال من خالل الحلقات النقاشية
ج-2التعرف على االمسؤلية المهنية المترتبة على اللفظ واالمالء الصحيح للمصطلح
ج -3تطوير التحليل واالستنتاج في معرفة معنى المصطلح من خالل تقسيمه الى اجزائه االولية
ج-4فهم االستخدامات الحالية للطب البديل
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د 1تخريج طبيب اسنان ملم باهم المصطلحات الطبية الشائعة لتمكنه من التفاهم مع باقي االختصاصات الطبية
د -2تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج لمواكبة التطور الحاصل في مجال االختصاص.

طرائق التعليم والتعلم
 .1الطريقة اإللقائيّة
 .2لطريقة الحوارية

طرائق التقييم
.1التقييم االولي (من خالل اعتماد اسلوب الحوار المباشرواالسئلة الشفوية)
.2التقييم الفصلي (اختبارات قصيرة واختبارات كتابية :خيارات متعددة واسئلة نصية والحلقات النقاشية)
.3تقييم نصف سنوي ونهائي ( اختبارات كتابية :االسئلة ذات الخيارات المتعددة واسئلة نصية)
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بنية المقرر
طريقة التعليم طريقة التقييم
اسم الوحدة  /أو الموضوع
االسبوع الساعات مخرجات التعلم المطلوبة
اختبار فصير
محاضرة
اساسيات علم المصطلحات الطبية نبذة تاريخية وتعاريف
1
1
اخنبار كتابي
محاضرة
جذور المصطلحات
اللواحق والبادئات والجذور
1
2
اختبار قصير
مصطلحات التخصصات الطبية محاضرة
ااالختصاصات الطبية
1
3
اختبار قصير
محاضرة
جهاز القلب واالوعية الدموية
مصطلحات جهاز الدوران
1
6
اختبار كتابي
محاضرة
مصطلحات طب االسنان
مصطلحات طب االسنان
1
10
مشروع نقاشي
محاضرة
الطب التقليدي والطب البديل
الطب البديل
1
15

المصادر
1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها

ب ـ المراجع االلكترونية  /مواقع االنترنيت.

اليوجد حاليا 
 Medical Terminology for Health Professionals
6th ed - A. Ehrlich, C. Schroeder (Cengage,
2009) BBS
 Medical Terminology for Health Professionals
6th edition
 Mosby’s Medical Dictionary. Elsevier,
Mosby/Saunders.
موقع التعليم االلكتروني لجامعة القادسية
http://qu.edu.iq/el/course/index.php?categoryid=75
مواقع نعليمية اخرى
http://www.studentconsult.com/
https://quizlet.com/759301/medical-terminology350-flash-cards/

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