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مقرر
وثيقة تعريف ّ

أساسية:
( )1معمومات
ّ

تصميم املناهج يف التعليم الطيب والتوجهات احلديثة

المقرر
اسم
ّ

المقرر
رمز
ّ

MEE

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

يتناول هذا املقرر بيئة التعلم الطبي ،ويهدف إىل تنمية مهارات الفريق الطبي وتطوير أدوارهم كمعلمني سريريني لتطوير
مقاييس خمتلفة وتوظيفها لقياس بيئات تعلم خمتلفة.
المرجوة ()ILO –Learning Outcomes
التعميمية
المحصالت
()3
ّ
ّ
ّ
الرمز
ILO

المحصّالتّالتعليميّة ّLearning Outcomes

ILO1

 يعرف بيئة التعلم وحيدد أفضل مقاييس بيئة التعلم وأدواهتا.

ILO2

 مييز حتديات بيئة التعلم.

ILO3

 يطور بيئة التعلم لتعزيز فرص التعلم وحتقيق اإلجناز األكادميي.
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ILO4

يطبق األدوات لقياس موقف الطالب جتاه بيئة التعلم.

ILO5

 يقيس بيئة التعلم احلالية يف املؤسسة الطبية اليت يعمل هبا ويقارهنا ببيئات التعلم العاملية.

ILO6

 يطور املناهج مبا يناسب تطوير بيئة التعلم ويعزز فرص التعلم.

ILO7

 يعرف بيئة التعلم االفرتاضي ويضع االسرتاتيجيات لتصميم بيئة التعلم االفرتاضي

ILO8

 يصمم بيئة تعلم معتمدة على الطالب ،مرتكزة على حل املشاكل السريرية ،معتمدة على اجملتمع.

( )4المحتويات:
رقم

الفصل
1

شرح موجز

عنوان الفصل
بيئة التعمم

مبادئ بيئة التعمم

2

تحميل نقدي لبيئة التعمم

تحميل نقدي لبيئة التعمم الحالية

3

مقياس DREEM

4

مقياس PHEEM

5

مقياس STEEM

6

مقياس ATEEM

أفضل مقاييس بيئة التعمم وأدواتيا في اختصاص التخديرATEEM

7

معايير تطوير مقياس لقياس بيئة التعمم.

آلية تطوير مقاييس لقياس بيئة التعمم واالعتبارات المطموبة

8

اإلنجاز االكاديمي وقياسو

شروط بيئات التعمم الجيدة التي تحقق اإلنجاز األكاديمي

9

تطوير مقاييس بيئة التعمم

11

مناقشة المقاييس المطورة

مناقشة مقاييس بيئات التعمم المختمفة من قبل الطالب

11

مناقشة المقاييس المطورة

بيئة التعمم لتعزيز فرص التعمم وتحقيق اإلنجاز األكاديمي

12

مناقشة المقاييس المطورة

بيئة التعمم لتعزيز فرص التعمم وتحقيق اإلنجاز األكاديمي

أفضل مقاييس بيئة التعمم وأدواتيا في المرحمة الجامعية األولى لمكميات
الطبية DREEM
أفضل مقاييس بيئة التعمم وأدواتيا في مرحمة االختصاص لمكميات الطبية
PHEEM
أفضل مقاييس بيئة التعمم وأدواتيا لدى الجراحين STEEM

تحديد محاور مقاييس بيئات التعمم لقياس جودة األستاذ والتدريس
واإلنجاز االجتماعي والفردي األكاديمي.
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( )5معايير التقويم وتغطية المحصالت:
المحصالت
ILO

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

ILO1

يعرف بيئة التعمم ويحدد أفضل مقاييس بيئة التعمم
وأدواتيا.

ILO2

يميز تحديات بيئة التعمم.

ILO3

يطور بيئة التعمم لتعزيز فرص التعمم وتحقيق
اإلنجاز األكاديمي.

ILO4

يطبق األدوات لقياس موقف الطالب تجاه بيئة
التعمم.

ILO5

يقيس بيئة التعمم الحالية في المؤسسة الطبية التي
يعمل بيا ويقارنيا ببيئات التعمم العالمية.

ILO6

يطور المناىج بما يناسب تطوير بيئة التعمم ويعزز
فرص التعمم.

ILO7

يعرف بيئة التعمم االفتراضي ويضع االستراتيجيات
لتصميم بيئة التعمم االفتراضي

ILO8

يصمم بيئة تعمم معتمدة عمى الطالب ،مرتكزة عمى

حل المشاكل السريرية ،معتمدة عمى المجتمع.

نمط التقويم
تفاعل في
الجمسات
المتزامنة

عممي

وظائف/

عروض

تقارير

ومقابالت

امتحانات
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( )6مخطط الجمسات التزامنية (:)Online Sessions
أنشطة أثناء الجمسات

أنشطة خارج الجمسات

(تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة،

(تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة،

رقم

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات،

الجمسة

إن وجدت

1

بيئة التعمم

2

تحميل نقدي لبيئة التعمم

دراسات حالة ،وظائف ،مشاريع.. ،

3

مقياس DREEM

دراسات حالة ،وظائف،

دراسات حالة ،حمقات بحث

4

مقياس PHEEM

تمارين

تمارين ،تدريبات

5

مقياس STEEM

6

مقياس ATEEM

7

معايير تطوير مقياس لقياس بيئة
التعمم.

وظائف ،حمقات بحث ،مشاريع.. ،

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة،
وظائف ،حمقات بحث

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة،
وظائف ،حمقات بحث

وظائف ،حمقات بحث ،مشاريع)... ،

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

دراسات حالة

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة،

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة،

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة،

وظائف،

وظائف ،حمقات بحث

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة،

8

اإلنجاز االكاديمي وقياسو

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

9

تطوير مقاييس بيئة التعمم

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

تمارين ،تدريبات،

10

مناقشة المقاييس المطورة

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

11

مناقشة المقاييس المطورة

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة،

12

مناقشة المقاييس المطورة

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

تمارين ،تدريبات ،دراسات حالة

وظائف
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