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مقرر
وثيقة تعريف ّ
أساسية:
( )1معمومات
ّ
المقرر
اسم
ّ

المقرر
رمز
ّ

تصميم المناهج في التعليم الطبي والتوجهات الحديثة
LME

المسجمة
ساعات الجمسات
ّ

12

ساعات الجمسات المتزامنة

12

ساعات المذاكرة
ساعات االمتحان

Min75

المسجمة
ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات
ّ

12

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

21

عدد الساعات المعتمدة

7

( )2توصيف مختصر

يهدف مقرر اإلدارة والقيادة اإلدارية في التعليم

الطبي ،إىل تنمية مهارات الفريق الطيب يف جمال القيادة الطبية وتطوير

أدوار الفريق الطيب كقائد سريري قادر على حتليل النظام الصحي وإدارة التغيري ضمن منظومة الرعاية وتوجيه الطاقم الطيب جمتمعا للعمل
على حتقيق هدف مشرتك .يتوقع عند االنتهاء من هذا ادلقرر تعزيز تشكيل فريق متنوع قادر على تنفيذ أفضل ادلمارسات ولديه ادلقدرة
على حل واكتشاف ادلشكالت بسرعة ووضع االسرتاتيجيات اخلاصة بتطوير ادلؤسسات الطبية يف اجلمهورية العربية السورية.
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المرجوة ()ILO –Learning Outcomes
التعميمية
المحصالت
()3
ّ
ّ
ّ
الرمز
ILO
ILO1

ILO2

ILO3

المحصّالتّالتعليميّة ّLearning Outcomes

 يشرح مفاهيم اإلدارة والقيادة اإلدارية يف التعليم الطيب ويف حتسني األداء يف ادلؤسسات الصحية
وتطوير تعليم ادلهن الصحية.
 يشرح مفهوم تدريب ادلدربني السريرين.
يطور مهارات التعلم العليا لدى ادلتدرب مبا يساهم يف تطبيق التعلم "المرتكز على المخرجات" وحل
ادلشكالت السريرية واختاذ القرار السريري ادلناسب يف الوقت ادلناسب.

ILO4

يطبق مهارات التفكري الناقد ومهارات حل ادلشكالت.

ILO5

 يتواصل بشكل فعال مع الزمالء والفريق الطيب.

ILO6

 يظهر االحرتام لوجهات النظر ادلختلفة.

ILO7

 يدير اجملموعات الكبرية والصغرية بفعالية.

ILO8

 يعمل بروح الفريق وخاصة ضمن غرفة العمليات ويف مجيع البيئات الصعبة وادلعقدة.

ILO9

 يطبق مهارات االدارة والقيادة االدارية يف مكان العمل السريري.

ILO10

 يدير التغيري يف ادلؤسسة الطبية وحيل اخلالفات ضمن اجملموعة.

ILO11

 يطبق القيم األخالقية (عدالة-أمانة-شفافية) خالل قياس أداء الفريق الطيب وادلؤسسة وإجراء
البحوث.
 يطبق القيم وادلواقف اإلجيابية واالعتبارات األخالقية خالل إدارة ادلؤسسة التعليمية الطبية .طور

ILO12

اختبارات لقياس الكفاءات ادلختلفة يف ضوء االحتياجات األساسية للمجتمع والتوجهات
العادلية.
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( )4المحتويات :
رقم الفصل

شرح موجز

عنوان الفصل

1

االدارة

مبادئ اإلدارة والقيادة يف التعليم الطيب

2

السلطة

مفهوم السلطة من أجل إدارة التغيري يف البيئة الطبية

3

التواصل

مهارات التواصل كوسيلة لإلدارة اجليدة يف بيئة العمل الطيب

4

التواصل والتفاوض

الفرق بني احلزم والعدائية وتطبيقهم يف اإلدارة الطبية

5

النزاعات وحمها

النزاعات يف البيئة الطبية والتسلسل اإلجيايب والسليب للنزاعات

6

إدارة التغيير

إدارة التغيري وفق  Kotterوأسباب الفشل يف التغيري

7

إدارة التغيير

إدارة التغيري وبيئة ادلؤسسة واالستعداد للتغيري

8

التغيير

أنواع التغيري

9

مقاومة التغيري

التغيري وآلية تطبيقه ومقاومة التغيري

11

التغيري وفق Fullan

التغيري وفق Fullan

11

الذكاء العاطفي

الذكاء العاطفي للقيادي

12

اإلدارة يف كليات ادلهن الطبية

حتليل نقدي لإلدارة الطبية وتطبيق االسرتاتيجيات للتغيري

13

وض ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععع االسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عرتاتيجيات يف وضع اسرتاتيجية وجدول زمين واطار عمل
ادلؤسسات الطبية
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( )5معايير التقويم وتغطية المحصالت:
المحصالت
ILO

التعميمية
المحصالت
معايير التقييم لتحقيق
ّ
ّ
عمى الطالب أن ُيظهر اإلمكانيات في:

نمط التقويم
تفاعل في
الجمسات
المتزامنة

عممي

وظائف/

عروض

تقارير

ومقابالت

امتحانات

يشرح مفاهيم اإلدارة والقيادة اإلدارية في التعميم الطبي
ILO1

وفي تحسين األداء في المؤسسات الصحية وتطوير







تعميم المهن الصحية.
ILO2

يشرح مفهوم تدريب المدربين السريرين.







يطور مهارات التعمم العميا لدى المتدرب بما يساهم
ILO3

في تطبيق التعمم "المرتكز عمى المخرجات" وحل
المشكالت السريرية واتخاذ القرار السريري المناسب







في الوقت المناسب.
ILO4

يطبق مهارات التفكير الناقد ومهارات حل المشكالت.







ILO5

يتواصل بشكل فعال مع الزمالء والفريق الطبي.







ILO6

يظهر االحترام لوجهات النظر المختمفة.







ILO7

يدير المجموعات الكبيرة والصغيرة بفعالية.































ILO8
ILO9
ILO10
ILO11

يعمل بروح الفريق وخاصة ضمن غرفة العمميات
وفي جميع البيئات الصعبة والمعقدة.
يطبق مهارات االدارة والقيادة االدارية في مكان العمل
السريري.

يدير التغيير في المؤسسة الطبية ويحل الخالفات
ضمن المجموعة.
يطبق القيم األخالقية (عدالة-أمانة-شفافية) خالل
قياس أداء الفريق الطبي والمؤسسة واجراء البحوث.
يطبق القيم والمواقف اإليجابية واالعتبارات األخالقية

ILO12

خالل إدارة المؤسسة التعميمية الطبية .طور اختبارات

لقياس الكفاءات المختمفة في ضوء االحتياجات

األساسية لممجتمع والتوجهات العالمية.
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( )6مخطط الجمسات التزامنية (:)Online Sessions
رقم
الجمسة

القسم النظري مع مالحظات
وتوضيحات ،إن وجدت

1

االدارة

أنشطة أثناء الجمسات

أنشطة خارج الجمسات

(تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة ،وظائف،

(تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة،

حمقات بحث ،مشاريع.. ،

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة ،وظائف،
حمقات بحث

وظائف ،حمقات بحث ،مشاريع)... ،
تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

2

السلطة

دراسات حالة ،وظائف ،مشاريع.. ،

دراسات حالة ،وظائف ،حمقات بحث،

3

التواصل

دراسات حالة ،وظائف،

دراسات حالة ،حمقات بحث

4

التواصل والتفاوض

تمارين

تمارين ،تدريبات

5

النزاعات وحمها

6

إدارة التغيير

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة ،وظائف

7

إدارة التغيير

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة،

8

التغيير

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة ،وظائف

9

مقاومة التغيري

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

تمارين ،تدريبات،

10

التغيري وفق Fullan

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

11

الذكاء العاطفي

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة،

12

اإلدارة يف كليات ادلهن الطبية

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

13

وضع االستراتيجيات في
المؤسسات الطبية

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة ،وظائف،
حمقات بحث

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

دراسات حالة
تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة،
وظائف ،حمقات بحث

دراسات حالة ،وظائف ،حمقات بحث،

مشاريع،
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