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 الساعات األسبوعية عدد 
 

 املجموع  املناقشة  العملي  املحاضرات 
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 أهداف املقرر 
 

 . من تطبيقها في حياته  وتمكينه للمحادثات الطبية تعليم الطالب للمبادئ األساسية  .1

دراسة القواعد األساسية لبناء الكلمات الطبية عن طريق فهم الكلمات الجذرية والبادئات   .2

 والالحقات. 

 تعريف الطالب بأهم املصطلحات الطبية بما في ذلك أسماء أكثر االمراض واألدوية شيوعا.  .3

 . تطوير قدرات الطالب بحيث يستطيعون فهم املعنى للكلمات واستخدامها في جمل سليمة .4

 

 
 



 خمرجات التعلم املستهدفة

 

 والفهم: املعرفة   .أ 

 

 على استخدام التراكيب القواعدية السليمة.   بالطال يذكر أن  1أ.

 الكلمات. الطالب القواعد األساسية لبناء وضح أن ي 2أ.

 املصطلحات الطبية.  أهمالطالب   ذكر أن ي  3أ.

 الطالب قواعد اللغة التي قد يستخدمها في مجال تخصصه.شرح  أن ي  4أ.

 

 املهارات الذهنية  .أ 

 

 أن يحلل الطالب الطريقة الصحيحة للمحادثة السليمة.    1ب.

 .قواعد اللغةأن يربط الطالب بين   2ب.

 أن يميز الطالب بين املصطلحات الطبية .  3ب.

 قواعد اللغة التي قد يستخدمها في مجال تخصصه. أن يستنتج الطالب  4ب.

 

 العلمية واملهنية املهارات ج.

 انجليزية بقواعد صحيحة. أن يصمم الطالب جمل  1ج.

حٍو الصحيح.  الطالب  ستخدمأن ي  2ج.
َ
 اللغِة النجليزيِة َعلى الن

 أن يستخدم الطالب املصطلحات الطبية.  3ج.

 . طبية الستخدامها في مجال تخصصه.ُجَمِل  الطالب  شكلأن ي  4ج.

 

 املهارات العامة واملنقولة د. 

 .جماعي ال العمل يكون الطالب قادرا على  أن  1د.

 يكون الطالب قادرا على االعتماد على الذات. أن  2د.

 التواصل مع االستاذ والزمالء. يكون الطالب قادرا على  أن  3د.

 يكون الطالب قادرا على االعتماد على الذات. أن  4د.

 
 



 حمتوى املقرر 
 

عدد ساعات  

 النظري 

 الشفرة املوضوع العلمي 

6 

Different topics about medicine. Each topic talks 

about a specific disease or other area in medicine that 

aims to expand the student’s knowledge about 

medicine.    

G.Eng.1 

 

 

 

 

14 

Grammar, in general and in medical discourse G.Eng.2 

Vocabulary: structure and analysis (affixation) G.Eng.2.1 

Medical terminologies G.Eng.2.1 

Language skills: G.Eng.2.2 

Practices on the language used among medical crews. G.Eng.2.3 

Using authentic texts from different sources. G.Eng.2.4 

Techniques  G.Eng.2.5 

Training on having small talks with patients in 

a well-structured language. 

G.Eng.2.6 

Role play- having 2 students taking the roles of 

doctors and patients and having conversation 

about the symptoms. 

G.Eng.2.7 

Grammatical structure. Exercises on the most 

important grammatical rules. 

G.Eng.2.8 

6 

Part One: 

“English in Medicine” By Eric. H. Glendinning 

(Units: 1,2 and 3 at least) 

 

G.Eng.2.9 

8 

Language Grammar (The Use of): G.Eng.3 

Word formation  G.Eng.3.

1 

Affixation to create opposites. G.Eng.3.2 

Medical verbs I  G.Eng.3.3 



Medical Verbs II G.Eng.3.4 

Singulars and Plurals of Medical Words I G.Eng.3.5 

Medical Synonyms I G.Eng.3.6 

14 

Professional English in Use  G.Eng.4 

Medical Terms I G.Eng.4.1 

Day to Day English expressions concerning 

medicine  

G.Eng.4.2 

Medical terms with their definitions  G.Eng.4.3 

Medical Abbreviations  G.Eng.4.4 

Relevant Health Service Terms G.Eng.4.5 

The alimentary canal G.Eng.4.6 

The Respiratory System G.Eng.4.7 

Medical Instruments I G.Eng.4.8 

Names of Inflammatory Diseases I G.Eng.4.9 

Common Medical Abbreviations I G.Eng.4.10 

Acronyms II G.Eng.4.11 

  املجموع  48

 
 

 طرق التعليم والتعلم
 

 محاضرات باستخدام جهاز العرض والسبورة.  .1

 وتقارير. واجبات منزلية  .2

 استخدام شبكة املعلومات الدولية.  .3

 استخدام جهاز التسجيل الصوتي .4

 
 
 



 طرق التقييم 

 

 النسبة املئوية  تاريخ التقييم  طرق التقييم  ت

1 
 امتحان نصفي

منتصف السنة  

 الدراسية 
20 

 10 طوال السنة  تقارير + مناقشات  2

 70 نهاية السنة  امتحان نهائي 3

 %100 املجموع             

 
 جدول التقييم 

 
 التاريخ  أسلوب التقييم  رقم التقييم  

 منتصف السنة الدراسية  تحريري  التقييم األول 

 طوال السنة الدراسية  تقارير   + واجبات  التقييم الثاني 

 نهاية السنة الدراسية  نهائي تحريري  التقييم الثالث 

 

 

 املراجع والدوريات 
 

 مكان تواجدها  املؤلف  الناشر العنوان  املراجع عنوان 

 مذكرات املقرر 

Medical English N/A  

Dr. Ibrahim 

Abukhattala 

& Osama 

Bala  

College of 

Medicine 

Kiosk   

الكتب الدراسية  

 املقررة

English in 

Medicine  
Cambridge Press  

Eric. H. 

Glendinning  
Online  

Professional 

English in use  
Cambridge Press  

Eric. H. 

Glendinning  
Online  

 ,Medical English كتب مساعدة 

Clear & Simple  
Davis Plus  

Melodie 

Hull  
Online  



    

 The Language of مجاالت علمية 

Medicine  

Evolve  Davi-Ellen 

Chanbner  

Online  

 

 اإلمكانات املطلوبة لتنفيذ املقرر 
 

 المكانات املطلوب توفرها ت

 قاعات دراسية مخصصة للمحاضرات  1

 سبورة   2

 data show projectorجهاز عرض مرئي  3

 أجهزة حاسوب  4
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