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معمومات أساسية:
اسم المقرر

استراتيجيات التدريس والتعلم في التعليم الطبي

رمز المقرر

TLME

ساعات الجمسات المسجمة

16

ساعات الجمسات المتزامنة

16

ساعات المذاكرة
ساعات االمتحان

75 minutes

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسجمة

16

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

16

عدد الساعات المعتمدة

7

 -1المقررات المطموب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
المقرر

الرمز

 -2الهدف من المقرر:

ٌتناول هذا المقزر استزاتٍجٍاث التذرٌس والتعلم فً التعلٍم الطبً .وٌهذف الى تنمٍت مهاراث الفزٌق الطبً وتطىٌز
أدوارهم كمعلمٍن سزٌزٌٍن ومهاراتهم لىضع استزاتٍجٍاث التعلم المناسبت لطالبهم والنظزٌاث الخاصت بتعزٌز
التذرٌب والممارست السزٌزٌت وفق المعاٌٍز العالمٍت لجىدة التعلٍم الطبً فً العٍاداث والمشافً ومزاكز الزعاٌت
الصحٍت وبما ٌحقق احتٍاجاث المجتمع السىري.
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 -3المحصالت التعميمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives / Outcomes
في نهاية هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قاد ار عمى أن:
 _1يشرح وسائل وأدوات التدريس والتعمم الحديثة ونظريات وسموكيات التعمم.
 _2يصف مساحات التعمم الحديثة  new learning spaceوبيئة التعمم في ضوء التقدم التقني.
 _3يشرح أهم مصادر التعمم الذاتي وأدوات التعمم.
 _ 4يطبق وسائل وأدوات التعمم الحديثة يما يساهم في تطبيق التعمم المرتكز عمى المخرجات واتخاذ القرار السريري المناسب

في الوقت المناسب.

 _5يطور استراتيجيات التعمم الطبي الحديثة في ضوء أدوات التعمم الحديثة وبيئة التعمم.
 _6يطور طرائق التدريس والتعمم الحديثة في كميات المهن الطبية ووفق الثقافات المختمفة وتصميم نشاطات عممية سريرية
تقنية لتدريب األطباء الجدد وتنمية مقدراتهم (التعمم المرتكز عمى حل المشكالت.)....

 _ 7يصمم وينظم دورة تدريبية تعميمية ويصمم المواد التعميمية في مجال االختصاص الطبي وتصميم البوسترات والدالئل
االرشادية الطبية.
 _8ينظم حمقات تعميمية سريرية تفاعمية باستخدام وسائل التعمم الحديثة.
 _9يصمم دروس وورشات عمل معتمدة عمى حل المشكالت السريرية.
 _11يضع خطط واستراتيجيات إلحداث تغيير في طرائق التدريس والتعمم في الكميات الطبية .
 _11يطور مهارات التعمم الذاتي من خالل استخدام أدوات وطرائق التعمم والتفكير الناقد ومهارات حل المشكالت.
 _12يتواصل بشكل فعال مع الزمالء والفريق الطبي.
_13يدير المجموعات الكبيرة والصغيرة بفعالية.
 _ 14يطور مهارات عرض المعمومات والمهارات السريرية باستخدام برامج الحاسوب بفعالية والتقانات الحديثة ومهارات نقل
المعرفة والخبرة الى طبيب المستقبل وفق المستويات المعرفية والمهاراتية المختمفة.
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 -4محتوى المقرر 24(:ساعة مجموع الساعات المسجمة 24 ،ساعة مجموع الساعات المتزامنة)
المحصالت

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن

ساعات

ساعات

التعميمية

وجدت

مسجمة

متزامنة

القسم العممي مع
أنماط المهام

ILO1

تصنيف بموم لمجاالت التعمم :ثالثة أنواع

تمارين )(TD

من التعمم.

وظائف

ILO2

اجراءات تصنيف الدرس

ILO3

التعميم من أجل نتاجات التعمم المرغوبة.

تمارين )(TD
وظائف
تمارين )(TD
وظائف

ILO4

تطبيق النظريات التربوية في الممارسات

تمارين ()TD

العممية

وظائف

ILO5

مبادئ التعميم ونظريات التعمم (الجزء)1

ILO6

مبادئ التعميم والتعمم(الجزء)2

ILO7
ILO8

ILO 9

طرائق التدريس

تمارين ()TD
وظائف
تمارين ()TD
وظائف
تمارين ()TD
وظائف

اختيار طرائق التدريس المناسبة

تمارين ()TD

( أساليب التعمم الجمعي)

وظائف

اختيار طرائق التدريس المناسبة

تمارين ()TD

اختيار طرائق التدريس المناسبة(أساليب

تمارين ()TD

( أساليب التعميم الفردي)

ILO 10

التعمم ضمن مجموعات)

ILO 11

التعميم في الصفوف الكبيرة

وظائف

وظائف

تمارين ()TD
وظائف

مالحظات وتوضيحات إن
وجدت
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ILO 12

التعميم المباشر والتغذية الراجعة

ILO 13

التعميم والتعمم في البيئة السريرية

ILO 14

إنشاء مواد تعميمية

تمارين ()TD
وظائف
تمارين ()TD
وظائف
تمارين ()TD
وظائف

 -5معايير التقويم:

ILO
Code

المحصالت التعميمية
تصنيف بموم لمجاالت التعمم :ثالثة أنواع من

النتائج
التعميمية

نمط التقويم
تفاعل في
الجمسات
المتزامنة

عممي

امتحانات

عروض

ومقابالت

تقارير







ILO2

اجراءات تصنيف الدرس







ILO3

التعميم من أجل نتاجات التعمم المرغوبة.







ILO4

تطبيق النظريات التربوية في الممارسات العممية







ILO5

مبادئ التعميم ونظريات التعمم (الجزء)1







ILO 6

مبادئ التعميم والتعمم(الجزء)2





































ILO1

ILO 7
ILO 8
ILO 9

التعمم.

طرائق التدريس
اختيار طرائق التدريس المناسبة
( أساليب التعمم الجمعي)

اختيار طرائق التدريس المناسبة
( أساليب التعميم الفردي)

ILO 10

اختيار طرائق التدريس المناسبة(أساليب التعمم
ضمن مجموعات)

ILO 11

التعميم في الصفوف الكبيرة

Syrian Arab Republic
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التعميم المباشر والتغذية الراجعة

ILO 12







التعميم والتعمم في البيئة السريرية

ILO 13







إنشاء مواد تعميمية

ILO 14
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