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  الفھرس
  

رقم  الموضوع  م
 الصفحة

  ٤  تمھید  ١
  ٥  القــواعد األســاسیة إلرشـادات المـمارسة الجــیدة فـى ھــذا الدلــیل  ٢

  ٦  منھجیة العمل  ٣

  ٧  ـــدافاألھــــ  ٤
المبـــادئ الــتوجیھیـة ( إرشادات ) لفعــالیة التـــعلیم والتـــعلم فــى   ٥

  مجـــال التـــعلیم الطــــبى مرحـــلة البكــــالوریــــوس
٨  

  ٨  مقــدمة " اإلرشادات العامة لضمان جودة وفاعلیة التعلیم والتعلم"  ٦

  ٩  ملف المقررات    ٧
     ١٠  ف المـقررإرشــادات عمـل توصـی  ٨
  ١٧  ارشادات عمل خــطــة التــــعلیــم والـــتعــلم للمقرر   ٩

  ٢٠  أمثلة للمھام التي یمكن تقدیمھا لطالب/ مجموعة من الطالب  ١٠
  ٢١  Learning resourcesارشادات االستفادة من الموارد التعلیمیة   ١١
  ٢٢  (Clinical skills)تنمیة مھارات رعایة المرضى   ١٢
  ٢٣  المبادئ األساسیة للتدریب اإلكلینیكي  ١٣
  ٢٧  )(Steps of skill developmentخطوات تطویر المھارة  ٍ   ١٤
  ٣١  (Monitoring of Teaching)مــــراقبة الــــتدریس  ١٥
 Checklist for monitoring of teachingقائمة المراجعة  (  ١٦

and learning(  
٣١  

  ٣٦  تــقریر المـــقرر إرشــــادات كـــتابة  ١٧
  ٣٩  تحلیل نتائج المراقبة والتقییم  ١٨
  الخطة المستقبلیة لتطویر التعلیم والتعلم  ١٩

  " خطة التطویر لمقرر العام القادم " اخر جزء من تقریر المقرر"
٤٠  

  ٤٢  الخاتمة " ملخص االرشادات "  ٢٠
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مان الجودة والتأھیل لإلعتماد فى إطار إھتمام الكلیة بتطویر التعلیم وض
اعتمدت الكلیة مجموعة من المبادئ لتوجیھ عملیة التعلیم الطبي. في حین أنھ 
یعتقد أن المبادئ التوجیھیة بشأن الممارسات الجیدة للتعلیم والتعلم ستكون من 
مصلحة جمیع من لدیھم اھتمام بالتعلیم الطبي ، فھي على وجھ التحدید  موجھة 

إلقسام ومنسقي المقررات والسادة أعضاء ھیئة التدریس إلى رؤساء ا
  المسئولیین بطبیعة الحال عن ضمان جودة التعلیم الطبي في إقسامھم. 

وبالتالى فإننا نأمل أن یقوم كل عضو ھیئة التدریس بدوره حتى یتم تنفیذ ھذه 
  المعاییر.

                                                           
  عــمیــدالكلــیة 

 أ.د/ ماھر عبد السالم العـسال
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القــواعد األســاسیة إلرشـادات المـمارسة 

  الجــیدة فـى ھــذا الدلــیل
  

  
  
  
  

یؤخذ بشأن الممارسات الجیدة ینبغي أن  بھذه المبادئعند القراءة والعمل 
 : في  االعتبار األتى

قسام في ع الممارسات الجیدة ومساعدة األشجیھذه المبادئ التوجیھیة تھدف لت .١
 تحسین نوعیة التعلیم الطبي . 

مراجعة وتنفیذ مقررات التعلیم الطبي وضع وتعرض ھذه الوثیقة مبادئ ل .٢
والتدریب وتھدف الى مساعدة طالب الطب واالطباء ومقدمي ومنظمى التعلیم 

 الطبى والتدریب.
ت وجمیع أعضاء ھیئة ، وبطبیعة الحال منسقى المقررااألقسامرؤساء  .٣

 التدریس یمكن أن یستعینوا بھذه المبادئ عند وضع خطة التدریس للمقرر .
التعلیم  ھذه المبادئ تمثل رؤیة وحدة ضمان الجودة ولجنة المناھج لتطویر .٤

 الطبى والتدریب . 
للتعلیم الطبي ، فھي تعد طموحا   الممارسات الجیدة تعرض ھذه الوثیقة مبادئ .٥

تباع إتحقیق وینبغي على جمیع مقدمي التعلیم الطبى والتدریب ولكنھ قابل لل
  ھذه المبادئ بالكامل.

  
  المدیر التنفیذى للوحدة                                                         

 أ.د/ أحمد محمد أحمد مخلوف    
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  منھجیة العمل: 
  

  تیة إلعداد ھذا الدلیل :طوات اآل* قامت وحدة ضمان الجودة ولجنة المناھج بالخ
 جلسات العصف الفكرى تم من خاللھا إعداد مسودة الدلیل . .١

اإلطالع على نماذج من معاییر وإرشادات التعلیم والتعلم الطبى الفعال فى دول العالم  .٢

المختلفة وذلك من خالل مراجعة العدید من ھذه النماذج من خالل المواقع اإللكترونیة 

 AMCC, WHOاصة للھیئات العالمیة وخ

العرض على جمیع أعضاء ھیئة التدریس من خالل توزیع مسودة الدلیل على جمیع األقسام  .٣

 العلمیة بالكلیة .

 األقسام ومنسقى المقررات وممثلین من الطالب والمستفیدین . عمل لرؤساء عقد ورش .٤

 –المناھج  لجنة –لجنة التعلیم والطالب ( إعداد المسودة النھائیة من خالل جلسات أعضاء .٥

 وحدة ضمان الجودة)

 عرض المسودة النھائیة على األقسام . .٦

 إعتماد الدلیل من مجلس الكلیة . .٧
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  األھـــــــداف: 
* الغرض من ھذه المبادئ التوجیھیة ھو تعزیز الممارسات الجیدة للتعلیم والتعلم الفعال 

  :وتحدیدًا تھدف ھذه المبادئ إلى لضمان جودة التعلیم الطبي
 
 courses) امة إطار لوضع وتنفیذ ومراجعة وتحدیث توصیف المقررات (إق .١

specifications. 
 توفیر معاییر مرجعیة الستخدامھا في التقییم الذاتي والخارجي في مختلف المقررات. .٢
 تعزیز التطویر المھني لجمیع  اعضاء ھیئة التدریس المشاركین فى التدریس  .٣
اعدة بیانات بشأن الممارسات الجیدة التي عمل قو اإلقسامتوفیر أساس لتصنیف  .٤

 وحدة ضمان الجودة اقترحتھا 
  

* وتمثل ھذه المبادئ خطوة تحسین تساعد الكلیة في تحقیق معاییر االعتماد االتیة في 
  :جوانب المعاییر األكادیمیة وفرص التعلم 

  .  المقررات الدراسیةموثق و معلن للبرنامج التعلیمى ووجود توصیف واضح و  .١
  . تصمیم  البرنامج التعلیمى متوافق مع رسالة و غایات الكلیة  .٢
التفكیر  الت،حل المشكالعامھ (اھم فى تنمیة المھارات الذھنیة والبرنامج الدراسى یس .٣

ستخدام األدوات الحدیثة لتكنولوجیا االتصال الكتابي والشفوي، وإاالبتكارى الناقد و
  .  وغیرھا) إلدارة، وافریقالمعلومات واالتصاالت والعمل فى 

  .  مشاركة االطراف المعنیة المختلفة فى تصمیم و تطویر البرنامج .٤
لمقررات فى االقسام العلمیة، الكلیة، اات للمراجعة الدوریة  للبرنامج وجراءھناك إ .٥

  .  ومجلس الكلیة وحدة ضمان الجودة،
السنویة  ذلك التقاریركاإلستفادة من تقاریر المراجعین والممتحنین الخارجیین و .٦

  .  التطویرللبرنامج والمقررات فى التحدیث و
  .  طراف المعنیة المختلفةعدادھا كافھ األإالتعلم شارك فى وجود استراتجیة للتعلیم و .٧
  .  ةنماط مالئمھ للمستخراجات المستھدفغیر تقلیدیھ وھذه األ ةنماط تعلیمیأوجود  .٨
ستبیان ء نتائج االمتحانات ونتائج إفى ضوالتعلم دوریا و ستراتیجیة التعلیمیتم مراجعة إ .٩

  . معاونیھم عضاء ھیئة التدریس وأو الطالب
مع وجود محاوالت لتنمیة ھذه المصادر و  اتى بالمؤسسةھناك مصادرمختلفة للتعلیم الذ .١٠

  .  الطالب علیھا تحفیز
التعلم مثل الدروس الخصوصیة و و بالكلیھ لحل مشكالت التعلیم ةحھناك سیاسات ناج .١١

  .  الكتاب الجامعىائدة للطالب وزال الكثافة
وجود برامج موصفھ للتدریب المیدانى واالكلینیكى للطالب تحقق المستخراجات  .١٢

 ة.المستھدف
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المبـــادئ الــتوجیھیـة ( إرشادات ) لفعــالیة التـــعلیم والتـــعلم فــى 
  مرحـــلة البكــــالوریــــوسلمجـــال التـــعلیم الطــــبى 

  
  اإلرشادات العامة لضمان جودة وفاعلیة التعلیم والتعلم "::  " ةمقــدم

  
ینبغي أن یوفر التعلیم رصید متوازن من الخبرات النظریة والعملیة لمساعدة   -"١كود "

)  الضروریة لممارسة (ILOs  المستخراجات التعلیمیة المستھدفة الطالب على تحقیق
  ني المستمر طوال حیاتھم الوظیفیة.مھنة الطب والرعایة الصحیة والتطویر المھ

یمكن أن یعرف بأنھ  Course Curriculum) والمنھج الدراسى (أ المقرر -"٢كود " 
مجموعة األنشطة التعلیمیة التي تھدف إلى تحقیق نتائج تعلیمیة محددة. مصطلح المقرر 

رنامج یمكن أن یشیر إلى كل وثیقة مكتوبة أو ممارسة عملیة  لتنفیذ مقرر في إطار ب
  الكلیة. 

ن یتم بطریقة منھجیة ومنطقیة أمراجعة وتحدیث توصیف المقررات ینبغي وضع و -"٣كود " 
  وحیویة لتحقیق تطویر منظم لعملیة التعلیم والتعلم . 

المفتاح  للتصمیم الجید لمقرر دراسى ھو إقامة صالت منطقیة بین النتائج المرغوب  -"٤كود "
 Programللبرنامج   ستخراجات التعلیمیة المستھدفة، المالمثال فیھا (على سبیل

ILOs)(المستھدفة للمقرر ، المستخراجات التعلیمیة (Course ILOs) وطرق التدریس
 Assessment of)  )، وتقییم الطالب (teaching and learning methods والتعلم

students(.  
یتخذ على  أنى دراسى یجب ى محتوأستبعاد و إأدخال إلالقرارات الحاسمة    -"٥كود "

لتمكین المتعلمین من بلوغ المستخراجات التعلیمیة المستھدفة.  مستوى المقرر، وذلك
وتقییم الطالب.  توصیف المقرر یحدد المحتوى وكذلك األسالیب المستخدمة في التدریس

، ولكن یجب إعادة م الطالب ال یمكن أن تترك للصدفةختیار طرق التدریس وكذلك تقییإ
حتیاجات األفراد أساس النتائج التي یتعین بلوغھا، وإ منتظم وعلى لنظرفیھا بشكلا

  المتعلمین.
جمیع أعضاء ھیئة التدریس القائمین بالتدریس ینبغي أن یكونوا على علم بمبادئ  -"٦كود "

   بة الطب أو مقدمي الخدمات الصحیةفعالیة التعلیم والتعلم لطل
  .تباركیفیة تعلیم الطالب بطریقة أفضلخذ بعین االعأالتدریس الفعال ی §
مدركین لما یحتاجون تعلمھ أي م ون یكونوا مستعدین و راغبین فى التعلأالطالب یجب  §

ومستخراجات تعلیمیة  clear learning objectives)وجود أھداف تعلیمیة واضحة (
 . مستھدفة

 ھ الطالب بالفعل.و یتقنأالجدید من المعارف والمھارات یجب أن تبني على ما یعرفھ  §
 . نشطاء ومشاركیین بفاعلیة فى التعلم واالطالب ینبغي أن یكون §
على التفكیر النقدي وتطبیق طرق بدیلة للتعلم مثل جلسات  ینبغي تشجیع الطالب §

أو حل  "case based - scenarios"دراسة الحاالت   ، "tutorial"المناقشة
 ."problem – based"المشكالت  
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المھارات  /Knowledge(المعرفة  لمستخراجات التعلیمیة المستھدفةجمیع أنواع ا §
المھارات العامة  /Intellectual skillsالمھارات الذھنیة  /Practical skillsالمھنیة 

General skillsویمكن أن تطرح لالستخدام ، وذات صلة) ینبغي أن تكون واقعیة ،
 الفوري.

، لممارسة كل من األفكار والمھارات العدید من الفرص ینبغي أن تعطى للطالب §
 المعلمین. من و أمن األقران  أو)  ذاتیا (Feedbackوالحصول على تغذیة راجعة  

 . حكامأصدار إبدون و ، وبناءة لطالب ینبغي أن تكون فوریةالتغذیة الراجعة على أداء ا §
وعة متنوعة من ستخدام مجممع إ، و مشوقةالتعلیم ینبغي أن یتم بطریقة مثیرة  لالھتمام  §

 . أسالیب وتقنیات التدریس
یكون منظم ، ویجب أن من البسیط إلى المعقد التدریس یجب أن یتدرج خطوة خطوة §

 عملى.ومنطقى و
 ن یتحقق أینبغى و األفكار والمفاھیم ینبغي أن تقدم واضحة مع عرض تفسیرات بدیلة §

 .  المعلمین من فھم الطالب
، مع توافر مناخ من الثقة باألھداف المطلوبةذات صلة ، والتعلم ینبغي أن یكون واقعیا §

 .متبادل، الھدوء النسبي، حریة التعبیر، وقبول اآلراء المختلفةواالحترام ال
یجب مساعدة الطالب على تحدید ما یحتاجون إلى تعلمھ وضمان مشاركتھم مع خلق  §

 . بیئة تعلیمیة ممتعة وشیقة 
  

 Course) صیف المقررات تو   -(Course file) ملف المقررات  
(specifications   و المستخراجات التعلیمیة المستھدفة(ILOs)  

   
" الذي یتضمن  عمل ملف لكل  مقرر " ملف المقرربقسم  یقوم كلینبغي أن  -"٧كود " 

 Detailed teaching) توصیف المقرر، وجدول زمني مفصل للتدریس (
scheduleسئلة و وراق األأ، ومن التقییم الخارجيوعینات  ، تقاریر المقرر السنویھ

  (نتائج استبیان الطالب).  نتائج االمتحانات وتقییم الطالب للمقرر
  

عضاء یتعین على كل قسم أن یضمن وجود أربع نسخ من ملف المقرر، نسخة أل -"٨كود "
 المقرر، خري لرئیس القسم أو منسقأمتاحة في مكتب السكرتاریة، و ھیئة التدریس

بمكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب ھذا سیساعد  ةبعاور وحدة ضمان الجودةلوثالثة 
  .  في متابعة األداء

من السلطات  اعتمادهقبل   عتماد توصیف المقرروإینبغي لمجلس القسم الموافقة  -"٩كود "
 ، و كذلك في حالة إضافة مواضیع جدیده أو)(لجنة المناھج ومجلس الكلیھ العلیا

    . عض من المحتوىتعدیل  أو حذف ب
  

باع التعلیمات الواردة فى إتینبغي  توصیف للمقرر وبالنسبة لوضع أو تحدیث أي -"١٠كود "
  إرشادات عمل توصیف المقررات المرفقة وتوثیقھا : 
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  إرشــــادات عمــــل توصـــیف المـــقرر

  - :  (Basic Information ). معلومات أساسیة أ
 : البرنامج إسم

  قرر:إسم الم 

  : الكودى الرمز

 :  المقرر عن المسئول القسم

  : المستوى / الفرقة

  عملى               نظرى :                 الدراسیة الساعات عدد

  /   / : المقرر    إقرار تاریخ

   :(Professional Information) –المعلومات المھنیة  -ب

   :(Course aims) أھداف المقرر 
  
اف  النھائی��ة العام��ة الت��ى ینبغ��ي تحقیقھ��ا م��ن قب��ل الط��الب بنھای��ة    و تش��مل االھ��د* 

 وقابل�ة  ومرن�ة  وواقعی�ة  ومفھوم�ة  وواض�حة المقرر و یجب ان تك�ون  مح�ددة بدق�ة    
 .للقیاس

  

  :   (ILOs)المستھدفة و المستخراجات التعلیمیةأتدریس المقرر  من المستھدف .١
  لكلیة  اكسابھا للطالب عند إكمال المقرر. والمھارات التي تعتزم ا والمفاھیم المعلومات وتشمل

  
أھم المعلومات التي یمكن  (Knowledge and understanding) والفھم المعرفة §

 . لمقررالحصول علیھا والمفاھیم التي یمكن استیعابھا من خالل ا
شرح المھارات الفكریة للطالب والتي   Intellectual skills)(  الذھنیة المھارات §

تحدید الخالق، و المقرر في تطویرھا  مثل : التحلیل ، والقدرة على التفكیرسوف یساعد 
 وحل المشكالت... الخ 

ھذه (Professional and practical skills) والعملیة المھنیة  المھارات   §
المھارات تثبت قدرة الطالب بعد االنتھاء من المقرر على تطبیق المواضیع الدراسیة في 

 " Patient care "المھنیة خاصة فى مجال رعایة المرضى  التطبیقات العملیة
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، والتى یمكن تطبیقھا مھارات ذات طابع عام  (General skills) العامة المھارات   §
لتكنولوجیا ، واستخدام األدوات الحدیثة ومنھا: االتصال الكتابي والشفويفي أي مجال 

 ، وغیر ذلك. دارة، واإلتفریق، وحل المشكالالعمل فى المعلومات واالتصاالت، و
  

  : (Course content) المقرر حتوى. م٣
، ومجموع عدد الساعات المخصصة لتدریس كل موضوع مقركتابة المواضیع الرئیسیة لل

، والدروس العملیة، والتدریبات.  المواضیع و عدد محاضرات وكذلك لعقد حلقات دراسیةلل
  الساعات ینبغي أن تتوافق مع الئحة الكلیة. 

  
  : Teaching and learning methods)سالیب التعلیم والتعلم (. أ٤

مثل المحاضرات وجلسات  التعرف على األسالیب المستخدمة في توصیل محتوى المقررللطالب
، والبحوث، الدروس العملیة، رنتاإلنت  -، وجمع المعلومات من مصادر مختلفة مثل:المناقشة

  . ... الخ.  (case studies) التطبیقیة ت، ودراسھ الحاالوالزیارات المیدانیة
  
  :" إن وجدت " الخاصة ذوى االحتیاجات للطالب والتعلم التعلیم أسالیب .٥

 ذوى االحتیاجات التعرف على األسالیب المستخدمة في توصیل محتوى المقررللطالب 
  .الخاصة

  
  : Student assessment) تقییم الطالب ( .٦
  :المستخدمة األسالیب  -أ

متحانات التحریریة (منتصف العام، نھایة تقییم المستخدمة، مثل اإلابة طرق الیجب كت §
الشفویة.  یجب ان و ختبارات العملیةاإل ، والتقاریر والمناقشات، األنشطة و)العام

یكون ھناك توافق بین األسالیب المستخدمة في التقییم والمستخراجات التعلیمیة 
 .للمقرر المستھدفة

ھي تلك و  (Formative assessments) التكوینیة اراتیجب تحدید االختب §
ھمیة في العملیة أذات ، التي ال تساھم في مجمل نظام الدرجات ، ولكنھا التقییمات

 التعلمیة.  
  
  : الجدول الزمني وأ التوقیت -ب

  .* تحدید مواعید التقییم في كل فصل دراسي 

 :الدرجات توزیع -ج

  . المخصصة لكل أداة من أدوات التقییم المذكورة أعاله  تالدرجا * تحدید نسبة مئویة من 
  



  -12-

  : والمراجع الدراسیة الكتب قائمة .٧
ا كانت معدة من قبل القسم في شكل كتاب أو تسلم إذتحدد ما   مذكرة القسم:  .أ

  .  ًاجزءًا المحاضرات الى الطالب جزء
التدریس ذا كان أعضاء ھیئة التدریس القائمین بإ الكتب األساسیة (المراجع) :  .ب

ذا كان أعضاء إ یحدد الكتاب و و یستخدموا كتاب واحد یغطي معظم محتویات المقرر
تحدد الكتب  ،ھیئة التدریس یستخدموا أكثر من كتاب تحتوي على أجزاء من المقرر

 و الفصول التي یغطیھا كل منھا. أواألجزاء 
عملیة التعلم  ، والتي تثريالصحف والدوریات ومواقع اإلنترنت، وعامةالمراجع ال  .ج

 یجب أن تحدد. 
  

  التسھیالت الالزمة للتعلیم والتعلم :  .٨
وسائل تعلیمیة، ومختبرات، ومعدات التسھیالت تشمل قاعات الدرس والمحاضرات بما فیھا من 

، وتسھیالت التدریب االكلینیكى والزیارات المیدانیة وما إلي ذلك والتي تكون وحواسیب وغیرھا
   الزمة لتدریس المقرر .

  
 LOsللمقررات تعلیمات لمراجعة وتعدیل المستخراجات التعلیمیة المستھدفة .٩

of Courses)  : (  
لمستھدفة للمقرر افى المستخرجات التعلیمیة  الخطوة األولى في إعادة النظر §

ینبغي أن تشمل تحقیق التوافق بینھا و بین المستخراجات التعلیمیة المستھدفة 
   -:program ILOs)(لبرنامج الكلیة  
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  مراحل المراجعة:

  (learning objectives) ستعراض األھداف التعلیمیة القائمةإ : ١المرحلة 
 )(topicsالتحقق من محتویات المقرر  :٢المرحلة 
          ضمان تغطیة كل المستخرجات التعلیمیة المستھدفة للمقرر  :٣المرحلة

)(course ILOs  
والفعل المناسب  تشمل المستوى المناسب ILOs)التحقق من أن( : ٤المرحلة 

)(appropriate verb  
التأكد من أن المستخراجات التعلیمیة المستھدفة للبرامج المختارة  : ٥المرحلة 

 .للمقرر قد تم تغطیتھا
  و الفعل المناسب  التحقق من أن المستخرج یشمل المستوى المناسب -
  )Knowledge outcomesالمعرفة ( مستخراجات §

  - :كل مستوى من المستویات یجب أن یتقن قبل التقدم إلى المرحلة التالیة    

  مثال األفعال المرتبطة بھ  الوصف  المستوى
  Knowledge * المعرفة 

  (المستوى االول)
 یتذكر الحقائق 

Recall of facts  
، Listیذكر قائمة  know یعرف
 ، یصف defineو یحدد أُیعرف 

describe  ویذكر ،state  ، یتعرف
  name ، ویسمى identify على  

  Comprehension  * الفھم
  (المستوى الثانى)

-causeیفھم ویدرك
effect 

relationship   
  

  describe ، یصف explainیشرح 
  understand  ، یفھم

  )Intellectual outcomesالذھنیة ( المستخراجات §
 ٣المرحل��ة التالی��ة م��ا ع��دا المس��توي   ك��ل مس��توى م��ن المس��تویات یج��ب أن ی��تقن قب��ل التق��دم إل��ى  

  .ن نعتبرھم فى نفس المستوىأیمكن  ٤والمستوي 
  

  مثال األفعال المرتبطة بھ  الوصف  المستوى
  Application * التطبیق  

  (المستوى االول)    
تفسیر البیانات والحقائق 
و ٳعمال العق�ل للتوص�ل   
  إلى نتیجة أو حل مشكلة

 توعب یفھ�م و یس�   ، predict یتوق�ع  -
comprehend ،  یس��������������������عملUse،              

 ،applyیطب���ق  ،calculate  یحس���ب
  solve یحل 

    Analysis * التحلیل
  (المستوى الثانى)   

یتع����رف عل����ى االنم����اط 
المختلف���ة و یق���در عل���ى   
فص�����ل البیان�����ات إل�����ى   

  العناصر المكونة لھا 

 ، categorizeیصنف ،analyzeیحلل  -
،  separate یفص�ل  compare یق�ارن 

 ، یف����������رق connectی����������ربط 
differentiateویمیز ، distinguish   
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 المستخراجات المھنیة / العملیة / االكلینیكیة    §
Professional/practical/clinical outcomes or skills 
 

  المستوى الوصف مثال األفعال المرتبطة بھ

، copy or imitate  قل��دی -
 یرق����ب   ،repeat  رك����ری

observe  

    Imitation  محاكاة* ال  التقلید، المراقبة و التكرار

 ب لت��زمی،  follow ت��ابعی -
adhere to   ،عی��طی obey ،

   comply with  متثلی

  معالجة* ال  تعلیمات والممارساتال بعیت

Manipulation    

، do یفع��ل، perform ى دی��ؤ -
 ،achieve حقق ی،  carry  نفذی
 ،  و یحدث accomplishجز ین

make 

یمكن أداء  المھم�ة إل�ى المس�توى    
  المطلوب

     Precision واالحكام الدقة* 

 ى دی��ؤ ،assemble یجم��ع  -
Perform ،یفع��ل  do ،نف��ذی  

carry out  التنس���یق ، co-
ordinate ، حق������ق یachieve ،

           .accomplishجز ین

ر و إتق��ان یتط��و ، نش��اطالق ینس��ت
التكی��ف م��ع األوض��اع   و ھ��ارةالم

  الجدیدة 

    Articulation * التوضیح  

  جم���عی، able to تمك��ن   -
assembles، نس������قی  co-

ordinate ، ب  موق�����ی do ، 
حق���������ق ی،  performى  دی���������ؤ

achieve، ج��������������������������������������زین  
accomplish 

 القیاماألداء الرفیع المستوى و
بمھمة / مھارة من دون الكثیر 

  لیةالتفكیر عن ھذه العممن 

* التطبع أو التأقلم 
Naturalization    

 Synthesis * التولیف أو التركی�ب  
  (المستوى الثالث)   

یجمع العناصر المختلف�ة  
مع��������ا لتش��������كل ف��������ي   

  مجموعھا شئ جدید

 یعی������د ترتی������ب  ،createیخل������ق  -
rearrange  یك������ون ،compose، 

 ، developیط���ور  ،design یص���مم  
، generate ، ین��تجcombine یجم��ع

، یخت������������رع summarizeیختص������������ر 
inventیضع نظریة ،    theorize   

  Evaluation * التقییم 
  (المستوى الرابع)     

یك���ون رأى م���ن خ���الل   
المعلوم������ات واألفك������ار 

  أوالنظریات

 ویق���یم ، \recommend یوص���ي  -
assess یحكم على  ،judge    ویب�رر ، 
justify ینق��د ، criticize  می��ز، ی 

discriminate  ی���دافع ع���ن ،defend ،
 یح�����دد أولوی�����ات  ، proveویثب�����ت 

prioritize ،  ویرتب rank  
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 General skills) العامة   ( المستخراجات او المھارات §
  

  مثال األفعال المرتبطة بھ  الوصف  المستوى
ھتم، ولدیة القدرة على م  Receiving * التلقى 

  و التواصل االستماع
 ، یتابع  accept ، یقبل ask یسأل -

follow، یتواصل communicate  
التفاعل مع المحفزات     Responding * االستجابة

  والدوافع و الرد علیھا 
یجیب  Respond ،یستجیب  reply یرد  -

answerویقدم المشورة ، advise  ،
  help  or ، یساعدdiscuss ویناقش 
assist یعین ، aid یصدر تعلیمات ، 

instruct   
السلوك بما یتفق مع   Valuing * التقییم 

  ة أو موقف محدد  قناع
 ، ینضم valueیقیم  ،share یساھم  -

join  
السلوك یدل على التزام   Organizing * التنظیم  

  مجموعة من القیم
، یجمع  alter ویغیر  organize ینظم  -

combine یتصل ،relate  یركب ، 
synthesize، ویدمج integrate 

  complete ویستكمل  
السلوك وفقا لنظام القیم   Characterizing * التمیز

وبالتالي فھو ثابت 
ویمكن التنبؤ بھ ، 
واألھم من ذلك یمیز 

  الطالب

 ، یؤثر علىdisplay یعرض -
influence  یحل ،resolve or solve  ،
 ،modify ، ویعدل verify ویتحقق من

   questionیسأل 
  

  

بعض النصائح للمساعدة في تجنب المشاكل الشائعة فى كتابة  

  راجات التعلم : مستخ
ضمان استخدام فعل نشط مثل یشرح ، یصف وعدم استخدام لغة غامضة مثل علم ب '  .١

‘be aware of  ’   و' إظھار التقدیر لى أ ‘show appreciation of’. . 
 

تتطلب ما ال یزید عن نصف  " Course Aims "أھداف المقرر  ،لمعظم المقررات  .٢
 تعلیمیة.  ب اثنین أو ثالثة مستخراجاتصفحة ، وبعض المقررات الصغرى تتطل

 
) ، ولیس ما student achievementالطالب ( ترتبط بما یحققة كتابة  المستخرجات  .٣

 سوف یدرس. 
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  ستعراض  المستخراجات التعلیمیة القابلة للتقییم: إ .٤
 یستخدم األفعال التي تدل على كیفیة عمل الطالب ویمكن مالحظتھا §
 الطالب ، ولیس ما یدرسة المعلم یقوم بھتركز على ما ینبغي ان   §
تعكس ما ینبغي أن یكون الطالب قادریین على القیام بھ بعد نھایة المقرر ، ولیس   §

 ما یقوموا بھ أثناء تدریس المقرر.
 عادة ما یمكن تقییم المستخرجات بأكثر من طریقة.   §
 .یمكن فھمھا من قبل شخص من خارج التخصص  §

 
  
جدول تفصیلي للتدریس لكل مقرر لضمان الوفاء  وضع كل قسم ینبغى على -"١١كود " 

  - بالتزامات الممارسة الجیدة وفقًا للنموذج األتى:

  
  مالحظة : 

v  یمكن الحصول  جات التعلیمیة المستھدفةالمستخرو أھداف التعلم
 علیھا من توصیف المقرر.

v الجدول التفصیلي للتدریس (detailed teaching schedule) 
ومن  أعضاء ھیئة التدریس جمیعلطالب وینبغي أن یكون معلن ل

  .  قع أن یكتب في العدید من الصفحاتالمتو

تدریس الطریقة سبوعاإل
)ات(ساع  

 أھداف التعلم
Learning 
objectives

المستخراجات 
التعلیمیة 

ILOs)المستھدفة(

المواضیع 
Topics  

المعلم
By
Whom

الیوم 
سبوعاإلوأ  

  ضرةمحا-١ 
 درس عملى 

 درس  -٢ 
 اكلینیكى       
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  إرشادات خــطــة التــــعلیــم والـــتعــلم للمقرر

التدریس تساعد الطالب ل قسم أن األسالیب المستخدمة في ك ضمنینبغي أن ی -"١٢كود "
  . المستخراجات التعلیمیة المستھدفة على تحقیق

مراجعة طرق التدریس یار أو اختوفیما یلي بعض التعلیمات التى یجب مراعتھا عند 
  للمقرر :

ختیار مجموعة متنوعة من إختیار طرق التدریس ھي إأھم العوامل الحاسمة في   .أ
 األسالیب ، واختیار وسائل مناسبة لتحقیق األھداف التعلیمیة.

كثر أطریقة التدریس یجب أن تكون مناسبة ألھداف التعلم. بعض طرق التدریس   .ب
مھارات جدیدة والبعض اآلخر أكثر فائدة لتنمیة معارف  فاعلیة لمساعدة الطلبة على

  .  الطالب
األھداف او المستخرجات  نوع

 التعلیمیة
  تعریف الطریقة  طریقة التدریس المقترحة

  المعرفة  * مستخراجات
 Knowledge ILOS  

   

العصف ال�ذھني (ف�ي محاض�رة أو    
  فصل دراسى) 

"Brain storming"  

قائم�����ة األفك�����ار أو الحل�����ول 
لبدیل����ة الت����ي ترك����ز عل����ى    ا

موض���وع مح���دد أو مش���كلة.   
تحف��ز عل��ى التفكی��ر واإلب��داع  
وكثی�����را م�����ا تس�����تخدم م�����ع   

  مجموعات نقاشیة
  المعرفة * مستخراجات

  Knowledge ILOS 
   

ع�����رض تف�����اعلي كمحاض�����رة أو   
  محاضرة توضیحیة 

"Interactive lectures"  

عرض شفوي للمعلومات من 
جان�����ب المعل�����م ، وع�����رض  

تكمل م�������ع المحت�������وى یس�������
مجموعة متنوعة من االس�ئلة  
، والتف����اعالت ، والمعین����ات  
  البصریة ، والمواد التعلیمیة

  المعرفة * مستخراجات
 Knowledge ILOS    

مناقشة (ضمن محاض�رة او فص�ل   
  دراسى  أومعمل)

 Tutorial""  

عملیة تفاعلی�ة یتب�ادل خاللھ�ا    
الط���الب األفك���ار، واألس���ئلة  
واألجوب����ة ف����ي فری����ق م����ع    

عض�������و ھیئ�������ة أو د المعی�������
  التدریس

  المعرفة جاتمستخر* 
 Knowledge ILOS 

   

 Panel Discussion حلقة نقاش
و فص������ل أ(ض������من محاض������رة    

  دراسى أومعمل)

مناقش������ة بش������أن األھ������داف  
التعلیمی���ة یق���دمھا فری���ق م���ن  

والخب��راء بمض��مون أاألف��راد 
  المقرر

كلینیكیة  العملیة / اإل  * المھارات
)practical/clinical skills(  
  

عرض(داخ�����ل المعم�����ل / معم�����ل  
المھ�����ارات أو الت�����دریس بجان�����ب   

 "Demonstration"السریر) 

طریق��ة یع��رض فیھ��ا المعل��م    
الخطوات الض�روریة إلتم�ام   

و أالتجرب��ة، ال��درس العمل��ى   
  كلینیكىالفحص اإل
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 التعلیمات التى یجب مراعتھا عند اختیار أو مراجعة طرق التدریس للمقررتابع 
او المستخرجات األھداف  نوع

 التعلیمیة
  تعریف الطریقة  طریقة التدریس المقترحة

كلینیكیة  العملیة / اإل  * المھارات
)practical/clinical skills(  
  

كلینیكی�ة  و اإلأالمحاكاة العملی�ة  
(داخ�������ل المعم�������ل / معم�������ل  
المھ��ارات أو الت��دریس بجان��ب  
الس�����ریر) (مناس�����بة لح�����االت  

 Simulated الط���وارئ) 
practice""  

تمثیل حقیقي أو افتراضي للعنای�ة  
  بحالة مرضیة 

كلینیكیة  العملیة / اإل  * المھارات
)practical/clinical skills(  
  

 الممارس��������ة المیس��������رة
Facilitated  Practice 
(داخ�������ل المعم�������ل / معم�������ل  
المھ��ارات أو الت��دریس بجان��ب  

  السریر)

تاحة الفرصة للطالب للممارس�ة  إ
اك���اة أو التطبی���ق (م���ع نم���اذج مح

،م���ریض افتراض���ى أو م���ریض   
حقیق��ي) للمحت��وى النظ��ري ال��ذى  

المعل�����م  . ویش�����رحھت�����م دراس�����ت
و الفحوص���ات م���ع  اإلج���راءات أ

الص��������حیح للمھ��������ارات ،  األداء
ویالح���ظ ویتفاع���ل م���ع الط���الب   

  دائھمأویقدم التغذیة الراجعة على 
كلینیكیة  العملیة / اإل  * المھارات

)practical/clinical skills(  
  Role Playلعب دور ال

و فص����ل أ(ض����من محاض����رة  
  معمل) دراسى أو

نش��اط تعلیم��ى ی��ؤدي فی��ھ الطلب��ة    
دور ف����ي محاك����اة حال����ة  تتعل����ق 
  بھدف أو أكثر من أھداف التعلم

الذھنی�����������������ة  * المھ����������������ارات 
)Intellectual outcomes(  

  Case Study دراسة حالة 
و فص����ل أ(ض����من محاض����رة  

  معمل) دراسى أو

وھات طریقة یستخدم فیھا س�یناری 
واقعیة تركز على مسألة محددة ، 
أو موض�����وع أو مش�����كلة. یق�����وم  
الطلب��������ة بق��������راءة ودراس��������ة ،  
واالس��تجابة لدراس��ة الحال��ة عل��ى  

  حدة أو في مجموعات صغیرة
الذھنی�����������������ة  * المھ����������������ارات 

)(Intellectual skills(  
  كلینیكی���ة/ العملی���ة المحاك���اة اإل

Simulated practice""  
  

عنای�ة  تمثیل حقیقي أو افتراضي لل
  بحالة مرضیة

الذھنی�����������������ة  * المھ����������������ارات 
)Intellectual skills(  
  

الممارس���������������ة المیس���������������رة  
Facilitated  Practice  

تاحة الفرصة للطالب للممارس�ة  إ
أو التطبی���ق (م���ع نم���اذج محاك���اة 
،م���ریض افتراض���ى أو م���ریض   
حقیق��ي) للمحت��وى النظ��ري ال��ذى  

. ویش�����رح المعل�����م ھت�����م دراس�����ت
و الفحوص���ات م���ع  أاإلج���راءات 

الص��������حیح للمھ��������ارات ،  ألداءا
ویالح���ظ ویتفاع���ل م���ع الط���الب   
  ویقدم التغذیة الراجعة على ادائھم
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 التعلیمات التى یجب مراعتھا عند اختیار أو مراجعة طرق التدریس للمقررتابع 
نوع األھداف او المستخرجات 

 التعلیمیة
  تعریف الطریقة  طریقة التدریس المقترحة

الذھنی�����������������ة  * المھ����������������ارات 
)Intellectual skills(  
  

             دروس تعلیمیة 
 tutorial  ف�����ى ف�����ردى أو

و أمجموعة (ض�من محاض�رة   
  معمل) فصل دراسى أو

ع�رض المعلوم�ات م�ن    دراسة و 
جان��ب واح��د أو أكث��ر م��ن الطلب��ة  
  في إطار تعلیمات و متابعة المعلم

الذھنی�����������������ة  * المھ����������������ارات 
)Intellectual skills(  

  Role Playدور اللعب 
  

 تعلیم��ى ی��ؤدي فی��ھ الطل��ب   نش��اط
دور ف����ي محاك����اة حال����ة  تتعل����ق 
  بھدف أو أكثر من أھداف التعلم

  العامة  * المھارات
) (General skills  

  Case Study دراسة حالة 
  

طریق���ة یس���تخدم فیھ���ا س���یناریوھات   
واقعیة تركز على مسألة مح�ددة ، أو  

وم الطلب����ة ق����موض����وع أو مش����كلة. ی
لدراسة  بقراءة ودراسة ، واالستجابة

الحال��ة عل��ى ح��دة أو ف��ي مجموع��ات    
  صغیرة

  العامة  * المھارات
) (General skills  

  كلینیكی���ة/ العملی���ة المحاك���اة اإل
  

تمثیل حقیقي أو افتراضي للعنای�ة  
  بحالة مرضیة

  العامة * المھارات
 ) (General skills   

الممارس���������������ة المیس���������������رة  
Facilitated  Practice  

ممارس�ة  تاحة الفرصة للطالب للإ
لتطبی���ق (م���ع نم���اذج محاك���اة أو ا

م����ریض افتراض����ى أو م����ریض  
حقیق��ي) للمحت��وى النظ��ري ال��ذى  

. ویش�����رح المعل�����م ھت�����م دراس�����ت
و الفحوص���ات م���ع  أاإلج���راءات 

الص��������حیح للمھ��������ارات ،  األداء
ویالح���ظ ویتفاع���ل م���ع الط���الب   

  دائھمأویقدم التغذیة الراجعة على 
  العامة * المھارات

 ) (General skills  
            س تعلیمیة درو

 tutorial  ف�����ردى أو ف�����ى
مجموعة (ض�من محاض�رة او   

  فصل دراسى أومعمل)

ع��رض المعلوم��ات م��ن  ودراس��ة 
جان��ب واح��د أو أكث��ر م��ن الطلب��ة  

  متابعة المعلم في إطار تعلیمات و

  العامة * المھارات
   )General skills(  

ى خ���ارج حج���رات وض���ع تعلیم���  القیام بزیارات میدانیة
ینتق���ل فیھ���ا االعتیادی���ة و ال���درس

الط����الب إل����ى مك����ان آخ����ر ف����ي  
  المنشأة التعلیمیة أو خارجھا 

  العامة * المھارات
   )General skills(  

  Role Playدور اللعب 
  

نش��اط تعلیم��ى ی��ؤدي فی��ھ الطلب��ة    
دور ف����ي محاك����اة حال����ة  تتعل����ق 
  بھدف أو أكثر من أھداف التعلم
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ینبغي أن یكون ھناك على األقل میة المستھدفة بة لكل نوع من المستخرجات التعلیبالنس  .ج
 اثنان / ثالثة طرق تدریس وخاصة تلك التي تساعد الطالب على التعلم الذاتي. 

كلینیكیة والتي تتطلب أسالیب التعلیم التي تھدف إلى تطویر المھارات العملیة واإل  .د
  . التعرض للمرضى 

من النسبة الجیدة بین أعضاء ستفادة ینبغي تدریسھا من خالل مجموعات صغیرة  لإل  .ه
 .  والطالب وخاصة في اإلقسام اإلكلینیكیة ھیئة التدریس

كلینیكیة ومھارات االتصال وغیرھا من المھارات ذات الصلة تعلیم المھارات اإل  .و
قسام الداخلیة للمرضى الى العیادات برعایة المرضى ینبغي توسیع نطاقھا من األ

  وحدة الطوارئ والحوادث.ولیة الخارجیة ، والرعایة الصحیة األو
ینبغي أن یكفل كل قسم الفرص للممارسات التي تشجع على التعلم الذاتي ،  "١٣كود "

  وتطبیق  المعرفة والمھارات الجدیدة 
جدول زمني لممارسة أنشطة القراءة، والواجبات المنزلیة، ینبغي أن یقدم كل قسم  §

المعرفة والمھارات الجدیدة  ، لمساعدة الطالب على اكتسابوغیرھا من المھام
) التي یمكن أن formative assessmentوالفرص المتاحة لألختبارات التكوینیة (

 یعطي  المعلم مالحظات  للطالب لمساعدتھم على تحسین أدائھم. 
الفصول  فرص الممارسة یمكن أن تتم فرادى أو فى جماعات. یمكن أن تجري في §

  .رات او الممارسة االكلینیكیة فى المستشفیات، والمعامل، معامل المھاالدراسیة
  

  - أمثلة للمھام التي یمكن تقدیمھا لطالب/ مجموعة من الطالب ھي : 
  -المعرفة :  §

  حل مجموعة من المشاكل  -
  جابة مجموعة من األسئلة إ -
  تحدید موقع المعلومات في المرجع  -
  عمل رسومات علمیة  -
  استكمال دراسة حالة -

  المھارات : §
o  أو مریض فعلي.  ،، طالب آخرمریض افتراضى ،ممارسة المھارة مع نموذج المحاكاة  
o أو استخدام جھازالكمبیوتر لعرض عرض شریط فیدیو، عرض الشرائح ، أو الصور ،

، لتحدید عالمات وأعراض المرض أو سوء (على سبیل المثال برامج تعلیمیة 
 التغذیة).  

  -المھارات العامة :  §
o   فى دور اللعب المشاركة role play)(.  
o  إجراء مقابلة.    
o المشاركة في المشاریع الصغیرة. 
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 Learning resources إرشادات اإلستفادة من الموارد التعلیمیة
یجب على كل قسم أن یختار ویكیف المواد التعلیمیة التي یمكن أن تساعد الطالب  "١٤كود "

  :  ةالمستخراجات التعلیمیة المستھدف على تحقیق
لمختلف الطالب.  ھمیة وجود مجموعة من المواد التعلیمیة لتلبیة االحتیاجات التعلیمیةأ  .أ

ظھار إ ،االكلینیكیة، عرض شریط فیدیو االجراءات یضاح إشرح و، على سبیل المثال
  ستخدام نموذج محاكاة سیكون أكثر فعالیة من تقدیم عرض تفاعليإالمھارة  ب

(interactive presentation)  
  -:عداد / استكمال المواد التعلیمیةالنظر في المسائل التالیة عند تقییم / إ   .ب

   ھل المواد مناسبة لتلبیة أھداف التعلم؟ §
 ، وصحیحھ تقنیا؟ ھل المعلومات الواردة حدیثة، وغیر منحازة، واقعیة ومتسقة §
 ؟ متاحة) تعمل مع المعدات الvisual aidsھل الوسائل المرئیة و السمعیة ( §
 شكل ونوعیة المواد تتفق مع غیرھا من المواد المستخدمة في المقرر؟  ھل §
    ھل تكلفة المواد معقول؟ §

  -وھناك أربعة تصنیفات عامة من المواد التعلیمیة وتشمل ما یلي :   .ج
 .المواد المكتوبة §
   .المواد المطبوعة §
  .التقنیات البصریة §
  .القائمة على الكمبیوتر المواد §

  الوصف  المواد
والمذكرات المطبوعة مسبقا ھي أوراق العمل   Handouts لمواد المكتوبة* ا

ن المعلومات  التى تدعم لجلسة دراسیة، أو غیرھا م
: فھي تتیح للطالب  عنایة لھا عدة فوائدالتعلم و

أو التأكید على مالحظات أقل،أفضل للدرس لوجود 
  النقاط الرئیسیة.

 Printe  materials* المواد المطبوعة 
    

یستخدم ، والنص الذى یجب أن یقرأ، یدرس ویشمل
بواسطة الطالب. ھذه المواد قد تكون متاحة أو 

  یمكنك تحدیدھا أو تطویرھا بنفسك.
و یتم شراؤھا من قبل أ، یمكن أن تعطى للطالب 

، أو توفیرھا في المكتبة. األكثر شیوعا من الطالب
  - أشكال المواد المطبوعة ما یلي:

   .مذكرة القسم -
  .المراجع العلمیة -
  .الكتب المحلیة -
  .) (logbookسجل الحاالت  -

 Visual والسمعیةالوسائل المرئیة * 
aids       

یة  تشمل مواد تعلیمیة مثل الوسائل المرئیة والسمع
عرض الشرائح و الفیدیو واألشرطة السمعیةأشرطة

data show)دائرة الفیدیو () وaudio-video.(  
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 ت عامة من المواد التعلیمیةتصنیفاتابع 
  الوصف  المواد

تعتم���د عل���ى الكمبی���وتر مث���ل  الم���واد التعلیمی���ة الت���ى  * المواد التى تعتمد على الكمبیوتر
عل����ى األق����راص المدمج����ة    الموج����ودةالنص����وص 

ارین یمك��ن اس���تخدامھا ف���ى  والتم���ومق��اطع الفی���دیو،  
ال���تعلم  ، وغیرھ���ا م��ن انش��طة  الممارس��ة، والبح��وث  

  الذاتي .
معظ��م ال��تعلم الق��ائم عل��ى اس��تخدام الكمبی��وتر،     ف��ي  

ع��دم أوالطال��ب یتفاع��ل م��ع الكمبی��وتر م��ع قلی��ل م��ن/  
بیوتر ول�یس الش�خص   مساعدة من المعلم. الكم وجود

، ویقدم معلومات عن االنتھاء من یعرض المعلومات
  التدریبات ، ویقیم  إنجاز الطالب 

  جات التعلیمیة.المستخرھداف وكل قسم ینبغي أن یكیف ھذه المواد لتتناسب مع األ  .د
جیدا للجوانب النظریة  ةن بیئة التعلیم والتعلم معدأكل قسم ینبغي أن یضمن   "١٥كود "

والعملیة لضمان فرص كافیة للتعلم النظري والتطبیق العملى للمعارف والمھارات 
كلینیكى مع ، والعمل اإلمعمل المھاراتالفصول الدراسیة، في المعامل و في

  .المرضى
  

لموارد التعلیمیة في إن الفصول  الدراسیة ینبغي أن توفر بیئة جیدة للتعلم. عند تقییم ا  -أ
  - : ینبغى النظر في المسائل التالیة، غرف التدریس

 المساحة كفایة لعدد من الطالب؟  ھل .١
 بالغرفة تبرید او تدفئة؟ أنھا ال تحتاج إلى مروحة او تكییف؟  ھل .٢
  ھل ھناك ما یكفي من اإلضاءة؟ .٣
 ھل مقاعد الجلوس مناسبة و كافیة؟  .٤
 متاحة وتعمل؟  ھل الوسائل المرئیة والسمعیة والبصریة .٥
ھناك العدید من المزایا إلتاحة الفرص للممارسة فى بیئة محاكاة قبل الممارسة   - ب

المرضى. مع الممارسة مع نماذج محاكاة المرضى (مثل الطالب  السریریة على
للطلبة العمل معا في مجموعات صغیرة للمشاركة في  المتطوعین أو غیرھا) ،  یمكن 

، أداء المحاكاة السریریة، مشاھدة )(role playمراقبة الدور الذي یلعبھ احدھم  
العمل على الكمبیوتر. ، أو ھارات مع النماذج التشریحیة، ممارسة المأشرطة الفیدیو

  اج لمرضى.ٳزع / ھذا یسمح للطالب  لتعلم وممارسة المھارات دون اإلضرارب
  (Clinical skills)تنمیة مھارات رعایة المرضى 

كى أن یضع خطة واضحة للتدریب على المھارات اإلكلینكیة یینبغى لكل قسم إكلین -"١٦كود "
  آلتیة :وفقًا للمبادئ 

  
  ھى كل نشاط أو عمل یتعلق برعایة المریضتعریف المھارة اإلكلینیكیة :  -

Clinical skill is defined as any observable act of clinical care.  
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  المبادئ األساسیة للتدریب اإلكلینیكي
  

  :نفیذه على مراعاة القواعد اآلتیة* یجب على كل قسم أن یحرص فى توصیف المقرر وت
 
بر تعلم المھارات سلوك مھني یعت -١

كتسابھ الى حد العادة في الطالب إیجب 
  من خالل كافة سنوات الدراسة.

1. Skill learning is a professional habit 
that must be nurtured in each student 
throughout her or his general 
professional education. 

  
إلكلینیكیة عملیة تعلم المھارات ایعتبر  -٢

ویجب الوصول فیھا متطورة ومستمرة 
  إلى درجة التمكن. 

2. Clinical skills education is 
fundamentally developmental in nature. 

قییم مھمان مع�ا ف�ي تحس�ین    والتالتعلیم  -٣
كتس���اب المھ���ارات اإلكلینیكی���ة .   إفعالی���ة 

ویج���ب أن تس���تخدم نت���ائج الط���الب ف���ي     
م المھ����ارات الج����زء الخ����اص م����ن تقی����ی   
ف��رص التعل��یم  لتح��دیث المق��رر وتحس��ین   

  والتعلم اإلكلینیكي.

3. Teaching and assessment are 
interdependent in optimizing the 
effectiveness of a curricular process. 
The results of students' skill outcome 
assessments should guide the design 
and improvement of skills learning 
opportunities. 

  بالرغم من أن تعلم المھارات      -٤
سا على ذاتیة الطال�ب  اإلكلینیكیة یعتمد أسا

إال أن وج��ود م��درب أو موج��ھ جی��د الب��د     
منھ لضمان جودة وصحة تعلم ك�ل مھ�ارة   

  إكلینیكیة.

4. The habit of skill learning is 
essentially a self-directed professional 
process. 
Most clinical skills cannot be learned 
best without a coach or mentor 

  
ألن الھدف من التعلیم والتعلم في  -٥

مجال الطب اإلكلینیكي ھو تقدیم رعایة 
طبیة جیدة للمرضى فإن كل محتویات 

المقرر یجب أن تكون موجھة لھذا 
  الغرض " التمركز حول المرضى " 

5. Because clinical care is ultimately 
patient centered and because the goal of 
clinical education is to develop skill in 
direct patient care, clinical education 
must subscribe to this same patient-
centered care philosophy. 
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  المبادئ األساسیة للتدریب اإلكلینیكيتابع 
مھ���ارات اآلتی���ة یج���ب ال���تمكن منھ���ا  ال -٦
  إدراجھا فى أي مقرر إكلینیكي:و
رات المھنی�ة الطبی�ة والت�ي    كتساب المھاإ-أ

  -:تشمل
  .اإلحترام -
  .المسئولیة والمحاسبة -
   .االمتیاز واألكادیمیة في األداء -
  .الشرف واألمانة -
  .األخالقیات -
  .القیادة وروح الفریق -
  .العنایة الرحیمة -
  
  
  
  

اإلتص��ال الفع��ال بالمرض��ى بغ��رض    -ب 
المعلومات الدقیق�ة والھام�ة    الحصول على

رش������اد والنص������ح وال������دعم  اإلبغ������رض 
  .المعنوي

  
  
تطبی���ق المعلوم���ات العلمی���ة ف���ي ح���ل    -ج

  .المشكالت الطبیة
  
  
  .وتفصیلالتاریخ المرضي بعنایة أخذ  -د
  
والعقل����ي إج����راء الفح����ص العض����وي   -و

  .الكامل
  
  القدرة على اختیار وقراءة أنواع   -ز

اإلختب��������ارات اإلكلینیكی��������ة والمعملی��������ة  
  .لمریضوالتصویریة الالزمة لمصلحة ا

الق�������درة عل�������ى اج�������راء العملی�������ات  -ح
  .اإلكلینیكیة األساسیة

  

The following clinical practice 
competencies must be included in any 
clinical skill education :- 
A- The ability to demonstrate 
professional behavior in the act of 
medical care. These include : 
1. respect. 
2. responsibility and accountability.  
3. excellence and scholarship. 
4. honor and integrity.  
5. altruism. 
6 .leadership and interdisciplinary 
collaboration.  
7. caring and compassion 
 
B. The ability to engage and 
communicate with a patient and to build 
a physician-patient relationship for the 
purposes of information gathering, 
guidance, education and support. 
 
C. The ability to apply scientific 
knowledge and method to clinical 
problem solving.  
 
D. The ability to take a clinical history. 
 
E. The ability to perform a mental and 
physical examination. 
 
F. The ability to select, justifies, and 
interprets clinical tests and imaging. 
 
G. The ability to perform basic clinical 
procedures. 
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تس���جیل ح���االت الم���رض وعرض���ھا   -ط
والبح�����ث ف�����ي المعلوم�����ات اإلكلینیكی�����ة    

  .والتعامل معھا ونقدھا
  
تش��خیص الح��االت اإلكلینیكی��ة ش��امال    -ي

التش�����خیص المق�����ارن والتع�����رف عل�����ى    
  .المشكالت وحلھا

  
  
معالج���ة الم���رض م���ن خ���الل تطبی���ق   -ك
وس���ائل الوقائی���ة والعالجی���ة والتخفیفی���ة   ال

  .واستخدام الموارد الصحیة المتاحة جیدا
  
  
  
و تقی����یم أ ب����ؤالق����درة عل����ى تك����وین تن  -ل

   .مستقبلي لحالة المریض الصحیة
  
  
القدرة على تقدیم رعایة إكلینیكیة جی�دة   -م

م���ن خ���الل عالق���ة علمی���ة وعملی���ة ب���ین     
  .المریض والطبیب

H. The ability to record, present, 
research, critique and manage clinical 
information. 
 
I. The ability to diagnose clinical 
problems including differential 
diagnosis, clinical reasoning and 
problem identification. 
 
J. The ability to intervene in the natural 
history of disease through preventive, 
curative and palliative strategies, 
including the utilization of appropriate 
health care system resources  
 
K. The ability to formulate a prognosis 
about the future events of an 
individual's health and illness.  
 
L. The ability to provide clinical care 
within the practical context of the 
individual patient-physician 
relationship. 

  
مب�ادئ توجیھی�ة واض�حة لتنمی�ة األن�واع المختلف�ة م�ن        ینبغ�ي أن یك�ون لك�ل قس�م      -"١٧كود "

(العملیة/ االكلینیكیة والفكریة العامة / االتصال...) التي تضمن للطلبة  ادقانھا بحل�ول   المھارات
  نھایة المقرر.  

  
ت الصحیة (الرعایة الصحیة) یتطلب كلینیكیة ینبغي أن تنظر إلى أن تقدیم الخدماقسام اإلاأل

   ، واإلدارة.النقدي ، والتفكیرمجاالت االتصال، والرعایة الطبیةرات في مجموعة من المھا
  

كلینیكیة (تقدیم الرعایة الصحیة) یمكن تنمیتھا اإل جمیع أنواع المھارات وخاصة  .أ
 - بطریقة أفضل عن طریق : 

 .عرض وإظھار المھارات §
 .مراقبة الطالب اثناء ممارسة المھارة  §
 .حسن أداء المھارة  إعطاء تغذیة راجعة للطالب عن مدى §
 .تقییم الطلبة عن مقدار ادقانھم للمھارات §



  -26-

 
تدریبات الصورة (التي تظھر ام أسالیب مثل تدریبات الفیدیو وویمكن للمعلم باستخد  .ب

،  role playیمكن للمعلم طرح أسئلة متعلقة بھا) ، دور العب  صور للطالب
ممارسة المھارات المحاكاة ، عرض وإظھار و، و case studiesودراسة حالة 

 كلینیكیة. العملیة / اإل
 
   -كلینیكیة التى ینبغي أن تتبع من كل معلم:خطوات تطویر المھارات العملیة / اإل  .ج

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، والرسومات التي مخططات، والملصقاتوسائل تعلیمیة مثل الضع كل قسم یجب أن ی   .د
 كلینیكیةاإلات العملیة/ المھار عرض وإظھار وممارسة وتقییم تسھل كثیرا فى

  وخاصة المھارات الصعبة أو المعقدة. 
  

، ومن ھنا تأتي أھمیة أدلة المھارات في مجال الطب ھي بطبیعتھا معقدة المھارات
)skill guides .(یعتقد أن مھارات بسیطة نسبیا ومباشرة مثل قیاس ضغط الدم تنطوي على و

ختیار جھاز قیاس إالشرح، و، ، التفسیروضعال، لمریضالكثیر من الخطوات  بدءا من تحضیر ا
، تقییم الضغط radial pulse)، جس النبض  correct cuff sizeضغط الدم الصحیح (

systolic  تقییم الضغطdiastolic     ،  تفریغ الھواء من الجھاز، إغالق الجھاز، تسجیل
  مرافقیھ . و القراءة ومناقشتھا مع المریض
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 standardized)میة تعرض خطوات المھارة منفردة  في طریقة موحدة (التعلیالوسائل        
way   لى مساعدة الطالب على معرفة الخطوات الصحیحة  والتسلسل الصحیح إتھدف

  كتساب  المھارة. أللخطوات ألداء المھارة كما أنھا تساعد على قیاس تقدم الطالب في  
المستخراجات التعلیمیة المستھدفة  المھارات المذكورة فيمساعدة الطالب على تطویر   .ه

ھو عملیة عرض لینیكیة (تقدیم الرعایة الصحیة) وخاصة العملیة / االك لكل مقرر
محاكاة (على سبیل المثال، الفصل وإظھار المھارات وإتاحة الفرص للممارسة  ك

، ، العیادات(على سبیل المثالكبیئة  حقیقیة   وأ، معمل تنمیة المھارات)  الدراسي
. ھذه راجعة، والمختبرات)، وتقییم كفاءة الطالب وتوفیر  التغذیة المستشفیاتال

، الرعایة العملیة یمكن تطبیقھا على جمیع أنواع المھارات سواء في مجال االتصال
الطالب ، أو اإلدارة. ھذه العملیة ال تبني  فقط الكفاءة وثقة الطبیة، التفكیر النقدي

المبادئ وطویر وتكامل المعرفة واألخالق والقیم تساعد الطالب على ت ولكن أیضا
  . في  توفیر الخدمات الصحیة

  
  )(Steps of skill developmentخطوات تطویر المھارة  ٍ 

  
الخطوة االولى :عرض وإظھار   

Introduce and 
demonstrate 

الخطوة الثانیة : ممارسة و 
  تغذیة راجعة

Practice with 
feedback 

 الخطوة الثالثة: 
  التقییم

Assessment  

  عرض وإظھار المھارة:  * المدرس 
  * عرض المھارة ( الغرض منھا 

  وعالقتھا بالمھارات االخرى).
* تنش����یط ال����ذاكرة  بالمعلوم����ات  

  المطلوبة.
* اس�����تخدام الوس�����ائل المرئی�����ة    
والس����معیة و الوس����ائل االخ����رى  

  لعرض المھارة.
* ش�����رح الخط�����وات األساس�����یة  

  للمھارة.
ارة بطریق�������ة * أظھ�������ار المھ������� 

  صحیحة.
  * یسأل أسئلة.

  * مناقشة و مراجعة المھارة.

مراقب�������ة الط�������الب اثن�������اء  
ممارس��ة المھ��ارة وإعط��ائھم  
  تغذی����ة راجع����ة ع����ن م����دى

  حسن أداء المھارة.
* مناقش����������ة و مراجع����������ة   
خط�������وات المھ�������ارة م�������ع   

  الطالب.
* یتفاعل المعلم م�ع الط�الب   

  اثناء تأدیة المھارة.
* إجاب����ة أى أس����ئلة متعلق����ة  

  بالمھارة.
* إعطاء تغذیة راجعة بن�اءة  
للط���الب و مس���اعدتھم عل���ى 

  حل المشكالت.

  

مراقبة عرض وإظھار المھارة و   * الطالب
التفاع���ل م���ع المعل���م بالمناقش���ة و  

  االسئلة

  ممارسة المھارة
* ی����ؤدى الط����الب المھ����ارة 

  أمام المعلم والطالب
  * یسأل الطالب أسئلة
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 simulatedأو المعقدة ینبغى أدائھا أوال فى بیئة محاكاة (مالحظة: فى المھارات الصعبة  

environment.قبل ادائھا فى بیئة حقیقیة (  
  

التي  اإلكلینیكیة" ینبغي أن یتبع كل قسم إرشادات ومبادئ وأضحة لتعلیم الممارسة ١٨كود "
تكفل إعداد الطالب لألدوار والمسؤولیات التي سوف یقوموا بھا في مھنتھم ، 

لھم الفرصة لتحقیق التكامل بین المعارف والمھارات والسلوك. وینطوي ذلك وتتیح 
 والتعلیم  وھذا یعني أیضا تقلیل التدریس اإلكلینیكیةعلى تخطیط وتنظیم الممارسة 

في الفصول الدراسیة أو حجر الدرس ، والتي ال تعطي صورة كاملة  اإلكلینیكي
  . اإلكلینیكیة للطالب عن البیئة

یتطلب من الطالب والمعلمین أداء مھام محددة.   كلینیكیةاإلارسات تدریس المم
 -  االكلینیكي: التعلیمات التالیة یجب ان تتبع في التعلیم العملى او

  .الحفاظ على التحدیث المستمر للمھارات االكلینیكیة في مجاالت الخبرة الخاصة بك  §
  .مراجعة  مواد وأدوات التعلیم و التعلم ذات الصلة  §
 .استعراض أھداف التعلم لكل جلسة ممارسة اكلینیكیة  §
 ا.تنبیة القائمین على التدریس االكلینیكي بأھداف التعلم والمھام المتوقعة منھ  §
 تصال المستمر بالمعلمین أو المدربین في نفس المجال.اإل  §
قوائم  ،وسائل تعلیمیةالتأكد من أن الطالب والمعلمین یمتلكوا األدوات الالزمة (  §

  .، وما إلى ذلك)، وتقاریر أداء الطالبراجعةم
 .عضاء ھیئة التدریس و معاونیھمأو ستعراض أھداف التعلم مع الطالبإ  §
  .كلینیكیةعلى أساس األھداف التعلیمیة لھذه الجلسة اإل ختیار المناسب للمرضىاإل  §
 .عرضھا على الطالبو ظھار المھاراتإ  §
، على ادائھم وتوفیر التغذیة الراجعة المتكررة ممارسة المھارة، ثناءأمراقبة الطالب   §

  .ومناقشة كل من مواطن القوة ومجاالت التحسین
  .logbook )التسجیل في أي سجالت (مثل  §
  .الطالب لمزید من التجارب  التخطیط  مع   §
 .تقییم وتقریر عن أداء الطالب §

التدریب عتبار عند تنظیم دورات في اإل ینبغي أن یأخذ كل عضو ھیئة تدریس  .أ
  : كلینیكیةاإل
 نتقال من المھارات األساسیة الى المھارات األكثر تعقیدا. اإل  §
 .نتقال الطالب من المالحظة إلى العمل المباشر مع المرضىإ §
 .تنظیم األنشطة إلتاحة المجال لتفاعل أكثر مع المرضى  §
 .خطة لنظام التناوب بین الطالب بحیث ال یطغى جزء فى المقرر على آخر  §
إعداد األنشطة التي یمكن أن یؤدیھا الطالب عندما ال تكن ھناك  حالة مرضیة مناسبة   §

  .كلینیكىللدرس اإل
یجابیة وبناءة أثناء إن یزود الطلبة بتغذیة راجعة أكل عضو ھیئة التدریس بالقسم ینبغي   .ب

  .  كلینیكىالدرس اإلوبعد 
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لخارجیین والمقیمین على حد ختیار طرق التدریس للمرضى اأ یجب على كل قسم "١٩كود "
سواء. كل قسم ینبغي أن یكفل للطالب األنشطة التي تساعدھم على االستفادة القصوى من كل 

. كلینیكىدرس إ  
 

  -:وفیما یلي اقتراحات لمثل ھذه األنشطة ·
  
  

 Out-patient الخارجیین  المرضى 
teaching  

  In-patient teaching المرضى المقیمین  

الت��دریب یق��وم الطال��ب مق��ام مق��دم    : ف��ىالمت��درب  
المعلم یق�وم ب�دور المالح�ظ ال�ذى     ة والخدمة الصحی

یت��دخل عن��د الض��رورة. ھ��ذا ق��د یعی��ق بع��ض الش��ئ  
تقدیم  الخدمة الص�حیة بالس�رعة المطلوب�ة و یج�ب     

زدح��ام إو أتك��دس أن یس��تخدم بعنای��ة حت��ى الیس��بب 
للمرض���ى. ھ���ذا الت���دریب ی���وفر ممارس���ة ممت���ازة   

ق�اربھم وتق�دیم   أل م�ع المرض�ى و   لمھارات االتص�ا 
  .المشورة لھم

  

یق��وم  ھ: و فی��الت��دریس المرتك��ز عل��ى المرض��ى  
كث��ر لفت��رة زمنی��ة   أو أالطال��ب بمتابع��ة م��ریض   

الطبی�ب  أو ش�راف المعل�م   إویعمل الطال�ب تح�ت   
  المسئول عن رعایة  المریض.

یعرض الطال�ب الحال�ة اثن�اء ال�دروس العملی�ة و      
یق خط�ة العنای�ة   یساھم فى عمل و تسجیل و تطب

بھ��ذا الم��ریض بالتواص��ل م��ع الطبی��ب المع��الج .   
الحالة المرضیة التى تتابع بواسطة الطالب یجب 

  ) logbook ان تسجل فى سجل الحاالت (
عض��اء ف��ى فری��ق الط��الب یعمل�وا كأ  عض�و فری��ق: 

و ف�ى  وا المریض فى غرفة منفصلة فرادى أفھم یر
م���ات  ث���م ت���تم مراجع���ة المعل���م ف���ى العال    ثنائی���ات 

ى المرض���یة و خط���ة الع���الج. ھ���ذة الطریق���ة تعط��� 
و لكنھا  تحتاج مدة اطول الطالب  خبرة ذاتیة أكثر 

  .من وقت المریض

مرور القسم  یمكن أن یستخدم ف�ى   مرور القسم:
المالحظة أو التفاعل. یجب أن یاخذ فى األعتبار 

   .ثناء مرور القسم خصوصیة المریضأ

، لغ����رفلط����الب بع����دد م����ن ا یكل����ف ا المش����رف:
كلینیكي أو المعلم یتحرك جیئ�ة وذھاب�ا   والمدرب اإل

  بین ھذه الغرف لتوفیر التغذیة الراجعة واإلشراف.

نض����مام الط����الب للم����رور عل����ى   إ المالحظ����ة:
المرضى  بصفة مراق�ب . یق�دم الطبی�ب المع�الج     
المسئول عن الرعای�ة الص�حیة للم�ریض تقری�را     
ع����ن ش����كوى الم����ریض و الت����اریخ المرض����ى    

والتش���خیص والتحالی���ل وغیرھ���ا م���ن   والع���الج 
والوض���ع الح���الي والخط���ط   رھا النت���ائج وتفس���ی 

  المستقبلیة
س�أل الط�الب   ، ُیخالل ج�والت الم�رور   التفاعل:  

قد   ، وینتظر منھم الرد.أسئلة عن حالة المریض
عرض حال�ة  یطلب من بعض الطالب تحضیر و

  .  المریض إلى المجموعة
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وق المرضى أمر أساسي و یجب النظر في حقوق المرضى إعتبار والحفاظ على حق "٢٠كود "
  .االكلینیكيوالسریة في جمیع األوقات أثناء التدریس  في  الخصوصیة

  الممارسات التالیة سوف تساعد على ضمان حمایة حقوق المرضى : 
 والمعلمین والباحثین). ،الطالبیبلغ المریض عن دور كل شخص  (ك  §
الط�الب   قبل القیام بأي إجراءات بواسطة   افقتةمووالحصول على تصریح المریض   §

والغاء رعایة الم�ریض ص�حیا إذا ك�ان ال یس�مح للطال�ب أن یك�ون       إعادة جدولة أال یتم 
 مساعدا أو مقدما للخدمة. ،حاضرا

 ذا خضع لفحص طبي أو إجراء. إحترام الحق في الخصوصیة الجسدیة عند المریض أ  §
ل ات تخ�ص الم�ریض  ت�م الحص�ول علیھ�ا خ�ال      شراف الصارم على سریة أي معلوماإل §

  خذ التاریخ المرضى، الفحص ، أو اإلجراءات مع طمأنة المرضى على ھذه السریة.أ
  

 (Monitoring of Teaching)مــــراقبة الــــتدریس
نشطة تقدیم أ ) لضمانstudent progressمن المھم مراقبة تقدم الطالب (" ٢١كود "

  الدروس. تعلیمیة كافیة ومناسبة فى 
  

    أمثلة على أسالیب المرافبة
قائمة المھارات أو المھام التي ینبغ�ي    (Logbooks)* سجل الحاالت  

أن یكون الطالب قادرعلى القیام بھ�ا.  
وھ��و ی��وفر وس���یلة موح��دة للط���الب     
تس���تخدم  ف���ى تتی���ع تنمی���ة مھ���اراتھم  
أثناء المق�رر. المھ�ارات ال�واردة ف�ي     

داف الس��جل ینبغ��ي أن تس��تند إل��ى أھ�� 
  .التعلم المرتبطة بھا

  * تقاریر أداء الطلبة
 (Student Performance Reports) 

بدال من تقدیم معلومات عن مھ�ارات  
مح���ددة ج���دا ، تق���اریر أداء الطال���ب   

أداء الطال��ب ف��ى  المج��االت  تلخ��ص 
  .العامة

تعط��ى تس��جیل لالنش��طة الت��ى ت��م         Field notebooks) سجل لألنشطة المیدانیة (
ھاء منھا بواسطة الطالب و تمت االنت

ا بواسطة المعلم أو الم�درب  مراجعتھ
كلینیكى  وتشمل الح�االت الت�ي ق�د    اإل

یھ�����ا ، أو أنش�����طة التعل�����یم  ینظ�����ر إل
  .، أو إعطاء التحصیناتالمختلفة
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 courseمراقبة التعلیم في كل مقرر ینبغي أن یقوم بھا منسقي المقرر "٢٢كود "
coordinators) سم في شكل عملیة مستمرة لجمع المعلومات عن لق  )  ورئیس

  :  الطالب التدریس حتى یمكن تحسین نوعیة  التعلم لدى
جودة ما نفعل؟" و "كیف یمكننا تحسین ذلك؟" یجمع  : "ما مقدارسأل * و من خالل المراقبة  ن

 مجات الفوریة للتعلیمستخروال ،، الوسیلةسیاق، المضمونمعلومات المراقبة والرصد عن ال
 course وینبغي جمعھا طوال مسار المقرر لتبسیط تقریر نھایة المقرر (تقریر المقرر او 

report(:  
  - وذلك بإستخدام نموذج المراجعة األتى:

 Checklist for monitoring of teaching andقائمة المراجعة  (
learning(  

نسقى المقرر ورئیس قسم كل المعتمدة  لمراقبة التدریس بواسطة مالمراجعة ینبغي أن تكون  -
  شھرین : 
  البند
  

الوسائل التى یتم بھا   المجال الذى یتم فحصة
  اإلجابة عن ھذا البند

  

  الدرجة: 
  من

 ٣إلى  ٠
*  

  التعلیق

-توص��یف المق��رر-١
   المستخرجات

ILOs  

تم  إعالن�ھ لجمی�ع أعض�اء ھیئ�ة     
  التدریس.

یقّیم بنفس�ك أو اس�تطالع   
رأى أو مقابل���ة أعض���اء  

  دریس اآلخرین. ھیئة الت

    

-توص��یف المق��رر-٢
المس������������������تخرجات 

ILOs   

یقّیم بنفس�ك أو اس�تطالع     تم إعالنھ لجمیع الطالب.
  رأى أو مقابلة الطالب

    
  
  
  
  
  

 -توص��یف المق��رر-٣
 المحت���������وى 
(content)  

التواف�������ق ب�������ین المحت�������وى و   
  المستخرجات المستھدفة.

اس�����تعراض ومراجع�����ة  
م���������������واد المق���������������رر 

(specification, 
schedule)   

استطالع رأى أو مقابل�ة  
أعض��اء ھیئ���ة الت���دریس  

  اآلخرین 

    

 -توص��یف المق��رر-٤
ط�������رق  الت�������دریس 

(teaching 
methods)  

 ٢ھ��ل ھن��اك أس��الیب متع��ددة  (  
او أكث������ر) لك�������ل ن�������وع م�������ن  

  المستخرجات.

اس�����تعراض ومراجع�����ة  
م���������������واد المق���������������رر 

(specification, 
schedule)   

    

  طرق التدریس -٥
  
  

وسیلة أو أكث�ر   ھل تم إضافة    
فى تفعیل الت�دریس وال�تعلم وفق�ًا    

  لما ورد فى دلیل الكلیة.

استطالع رأى أو مقابل�ة  
أعضاء ھیئة التدریس و 

  الطالب.
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  )Checklist for monitoring of teaching and learningقائمة المراجعة  (تابع 

  البند
  

الوسائل التى یتم بھا   المجال الذى یتم فحصة
  ھذا البند اإلجابة عن
  

  الدرجة: 
  من

 ٣إلى  ٠
*  

  التعلیق

دراس���ة الح���االت   -أ 
وح����ل المش����كالت " 
Case –study 
and Problem 

Solving    

        

جلس��ات مناقش��ة   -ب
 Groupتفاعلی��ة " 

Tutorial  "  

    

ادوار تمثیلی�����ة "   -ج
Role Play "  

    

الت�����������������������دریب  -د
بالمحاك�����������������������اة " 

Simulated 
Practice  

    

ت میدانی��ة ھـ��ـ زی��ارا
 "Field Visits "  

    

الت����������������������دریس  -و
  بالمجموعاتالصغیرة

 "" Small group 
clinical or 

practical 
teaching  

 "Not more 
than 15 

students "  

    

واجبات یقوم بھ�ا   -ز
الط��������الب خ��������ارج 
ال������������������������������دروس 

  والمحاضرات
 "Home 

assignments "  

    

الت������دریس ف������ى   -ح
العی��ادات الخارجی��ة" 
Out patients 
clinical training   
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  )Checklist for monitoring of teaching and learningقائمة المراجعة  (تابع 
 

  البند
  

الوسائل التى یتم بھا   المجال الذى یتم فحصة
  اإلجابة عن ھذا البند

  

  الدرجة: 
  من

 ٣إلى  ٠
*  

  التعلیق

 -توص��یف المق��رر-٦
الم�������واد التعلیمی�������ة  

learning) 
materials(  

(مث�����������ل الكت�����������ب  
  واألقراص المدمجة)

ھل تعكس األھداف التعلیمی�ة  و  
  المستخرجات المستھدفة

اس�����تعراض ومراجع�����ة  
م���������������واد المق���������������رر 

(specification, 
schedule,books)   

استطالع رأى او مقابل�ة  
  اعضاء ھیئة التدریس

استطالع رأى او مقابل�ة  
  الطالب

    

  المواد التعلیمیة   -٧
  
  

أو تحس��ین م��واد ھ��ل ت��م إض��افة  
  للتعلیم كما ورد فى دلیل الكلیة

استطالع رأى او مقابل�ة  
اعضاء ھیئة التدریس و 

  الطالب

    

ملخص��������������������ات   -أ
للمحاض��������������رات " 

Lecture 
handouts "  

        

كت�������اب س�������جل  -ب
الحاالت او األنش�طة  

 "Log books "  

    

وس����ائل تعلیمی����ة  -ج
 Visualمرئی��ة "  

aids  "  

    

وس�����ائل تعلیمی�����ة  -د
 باإلستخدام الكمبیوتر

 "Computer-
based aids"  

    

المراج���������������������ع   -٨
الموص����������ى بھ����������ا  
Recommended) 

  (references  

  معلنھ للطالب
ھ���ل تتواف���ق م���ع المس���تخرجات 

  المستھدفة للمقرر 

استطالع رأى او مقابل�ة  
  اعضاء ھیئة التدریس

استطالع رأى او مقابل�ة  
  الطالب

    

ج���دول تفص���یلى   -٩
للت�����������������������������دریس 

Detailed) 
teaching 

(schedule  

  معلن للطالب
  

  یقّیم بنفسك
استطالع رأى او مقابل�ة  

  الطالب
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  )Checklist for monitoring of teaching and learningقائمة المراجعة  (تابع 
  البند
  

الوسائل التى یتم بھا   المجال الذى یتم فحصة
  اإلجابة عن ھذا البند

  

  الدرجة: 
  من

 ٣إلى  ٠
*  

  التعلیق

جدول تفص�یلى   -١٠
  للتدریس 

  یقّیم بنفسك  معلن ألعضاء ھیئة التدریس
استطالع رأى او مقابل�ة  

  اعضاء ھیئة التدریس

    

جدول تفص�یلى   -١١
  للتدریس 

ھ��ل األھ��داف التعلیمی��ة  ت��درس   
  في المحاضرات

  یقّیم بنفسك
استطالع رأى او مقابل�ة  

  الطالب

    

جدول تفص�یلى   -١٢
  للتدریس 

ی��ة  ت��درس  ھ��ل األھ��داف التعلیم 
  فى الدروس العملیة

  یقّیم بنفسك
استطالع رأى او مقابل�ة  

  الطالب

    

جدول تفص�یلى   -١٣
  للتدریس 

* النس���بة المئوی���ة م���ن اعض���اء  
ھیئ����ة الت����دریس ال����ذین یتقبل����وا  
ویستخدموا األسالیب واألھ�داف  
التعلیمی��ة الم��ذكورة ف��ى الج��دول 

  التفصیلى للتدریس

استطالع رأى او مقابل�ة  
التدریس و اعضاء ھیئة 

  الطالب

    

المس�����تخرجات  -١٤
الفوری��������������������������������ة 

Immediate 
outcomes  

ھل األھداف التعلیمیة  تحققت ؟   
ھل یتمكن الطالب   م�ن تطبی�ق   
المع��ارف والمھ��ارات والس��لوك  
كم���ا ھ���و  مح���دد ف���ى توص���یف  

  المقرر

استطالع رأى او مقابل�ة  
اعضاء ھیئة التدریس و 

  الطالب
تقی����������یم المعرف����������ة و   

ة م�����ن المھ�����ارات لعین�����
الط����الب ال����ذین  اتم����وا  

  المقرر

    

ھ��ل یوج��د بالقس��م مل��ف المق��رر     ملف المقرر - ١٥
الذي یتضمن توصیف المق�رر ،  
وجدول زمني مفصل للتدریس، 
تق������اریر المق������رر الس������نویھ  و 
عین��ات م��ن التقی��یم الخ��ارجي ،    
واوراق االس����������ئلة و نت����������ائج  
االمتحان����ات و تقی����یم الط����الب    

  ب).للمقرر (نتائج استبیان الطال

  یقّیم بنفسك
  

    

  تقریر المتابعة -١٦
Checklist for 
monitoring of 
teaching and 

learning  

ھ��ل ت��م ع��رض تقری��ر المتابع��ة    
عن المقرر فى مجلس القسم كل 

  شھر ٢

      

  = جید ٣= متوسط   ٢= ضعیف  ١= ال    ٠*
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الطالب فى  یكون كل قسم مسئول عن الحصول على بیانات و نتائج استبیانات -"٢٣كود "

  . (QAU)المقرر  و كذلك نتائج التحلیل  الذى تقوم بھ وحدة ضمان الجودة 
  

  ینبغي أن یكون لكل قسم اسالیبة التي تضمن تقییم اشمل للمقرر : -"٢٤كود "
  

بأنھا عملیة مستمرة في جمع المعلومات عن التدریس   Monitoring) المراقبة (  .أ
 للحكم وصنع القرار. 

  
) للعملیة ككل periodic assessment) ھو تقییم دوري ((Evaluationالتقییم   .ب

والنتائج النھائیة للمقرراو البرنامج. نتائج التقییم ینبغي أن تعرض على المؤسسة 
التعلیمیة ، وكاالت التمویل ، والسلطات القومیة  لبیان إلى أي مدى الموارد المستثمرة 

إلى ذلك ، النتائج  ینبغي استخدامھا لتحدید  في التعلیم أنتجت األثر المتوقع. وباإلضافة
 المجاالت التي یمكن تعزیز التدریس بھا. 

 
األداة الرئیسیة لتقییم المقرر ھو الكتابة المتقنة  للتقریر السنوي  للمقرر (في نھایة   .ج

 .السنة ، یقدم منسقى المقرر ورئیس القسم  تقریرالمقرر إلى وحدة ضمان الجودة) 
 

  التدریس القائمین بالتدریس ینبغي أن یشاركوا في كتابة ھذا التقریر كل اعضاء ھیئة   .د
رر والواردة فى اإلرشادات التعلیمات التى یجب اتباعھا لتحسین نوعیة تقریر المق

األتیة
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  :إرشــــادات كـــتابة تــقریر المـــقرر
  

  instructions)(   التعلیمات  Item of the report) البند من التقریر  (
 -١ -:  (Basic Information )أ. معلوم���ات أساس���یة  

  (Course title and code) عنوان ورمز المقرر 
اكتب العنوان والرمز (الح�روف واالرق�ام  الت�ى تش�یر ال�ى المق�رر ف�ي        

  لوائح الكلیة) مع الرجوع الى اللوائح و توصیف برنامج الكلیة
توص��یف  ،ویة م��ع ع��دد الس��اعات ف��ي ال��ال ئح��ة   ینبغ��ي أن تك��ون متس��ا    (No. of hours/ units) عدد الساعات / وحدات  -٢

  ول التفصیلى للتدریس ، و الجدالمقرر
  ، وینبغي لھم أن یشاركوا في عملیة كتابة ھذا التقریركتابة أسمائھم  Teaching staff)(         ھیئة التدریس -٣
  المعلومات اإلحصائیة -ب

 ( Statistical Information)                      :-    
  

  نسخة من نتائج االمتحانات  ینبغي أن تكون متاحة 

  تدریس موضوعات المقرر -١
Course topics taught)                                (  

* ماتم تدریسھ في العام الماضي فعلیا للطلب�ھ. وینبغ�ي أن یش�مل جمی�ع     
  المواضیع التي جاءت في سیاق توصیف المقرر.

  ي فرق بینھما (موضوعات  لم تدرس ) یجب اعطاء االسباب .وأ
ف��ي س��یاق  * ال تنس��ى أن تكت��ب أى موض��وعات ت��م تدرس��ھا و ل��م تك��ن  

و ینبغي أن یكون  قلیال للحد األدنى ، وإذا حدث یج�ب   توصیف المقرر
  اعطاء االسباب .

  أسالیب التعلیم والتعلم : -- ٢
 Teaching and learning methods                     

  * اكتب الطرق المعتادة
* أي طریقة جدیدة للتعلم ینبغي كتابتھا (مجموع�ات ص�غیرة للت�دریس،    

  مشاریع طالبیة.... الخ (tutorial ) دروس تعلیمیة 
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  instructions)التعلیمات   (  Item of the report) البند من التقریر  (
  تقییم الطالب - ٣

               Student assessment  
  للوائح الكلیة * یجب أن تكون مماثلة

*  تشكیل لجنةاالمتحانات ، وإرفاق نسخة من الموافقة على تلك اللجنة 
  من مجلس القسم

الخارجي ، فإنھ ال ینبغي أن یقتصر دوره على المش�اركة   * دور المقیم
ف��ي االمتح��ان الش��فوي و لك��ن ینبغ��ي أن یق��یم المق��رر بواس��طة قائم��ة         

  )check listاو فح�����������������������ص ( مراجع�����������������������ھ
  والتعلیق على ما یلي : 

* التواف�����������ق  ب�����������ین االمتحان�����������ات وت�����������دریس المواض�����������یع .      
  * تخص�����یص توزی�����ع ال�����درجات و ال�����وزن النس�����بى للموض�����وعات    
* فعالی��ة التقی��یم بص��فة عام��ة ف��ي قی��اس م��ا تحق��ق م��ن  المس��تخرجات      

  التعلیمیة  المستھدفة 
  

  المرافق والمواد التعلیمیة -٤
Facilities and teaching materials                    

  
  
  
  
  

اذا كان ھناك اى أوجھ قصور ، والتعرف علیھا ، إلى جانب أي 
مشاكل في تدریس المقرر  أو تحقیق  المستخرجات التعلیمیة  

  المستھدفة 
* ھناك الكثیر من االمور التى یمكن ان نحتاجھا " بخالف المزید من 

ترنت ". مثل تجھیزات  المعامل،  الكتب أجھزة الكمبیوتر واإلن
  والمراجع، و نماذج المحاكاة بمعمل المھارات (اإلكلینیكیة). 

* و یكون التركیزعلى االحتیاجات التي سوف تستخدم لتحسین  
  تدریس المقرر للطالب
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  instructions)التعلیمات   (  Item of the report) البند من التقریر  (
  Administration constraintsداریة     القیود اإل - ٥
  

* ذك���ر أي قی���ود إداری���ة تتعل���ق ب���التعلیم وال���تعلم (ع���دم وج���ود بع���ض  
، او فنی��ین م��ؤھلین  المراف��ق والم��واد التعلیمی��ة   المنش��آت أو األم��وال ، 

الدارة المختب��رات ). كم��ا ی��ذكر أي مش��اكل إداری��ة أو ل��وائح ، والت��ي      
  . تخرجات التعلیمی������ة  ت������دریس المق������رر  أو تحقی������ق  المس������ تعی������ق 

  * وم���������������������������اذا ع���������������������������ن ض���������������������������یق الوق���������������������������ت    
  * وماذا عن كفایة غرف التدریس

ب���ین المق���ررات  ف���ى   integration )* وم���اذا ع���ن ع���دم التكام���ل ( 
  السنوات مختلفة

             * وماذا عن التزام  اعضاء ھیئة التدریس
  نتائج تقییم المقرر من قبل الطالب    - ٦

Results of course evaluation by students         
ذكر النقاط الرئیسیة الناتجة عن تحلیل نت�ائج اس�تبیان الط�الب للمق�رر،     
واالس���تجابة م���ن جان���ب أعض���اء ھیئ���ة الت���دریس ألی���ة انتق���ادات م���ع      

  مقترحات للتعامل مع تلك القضایا
  تعلیقات المقیم الخارجي  -٧

External evaluator’s comments                      
ر القضایا أو التعلیقات التي أثارھا المقیم الخ�ارجي وال�ردود ال�واردة    ذك

  مع مقترحات للتعامل مع تلك القضایا. من اعضاء ھیئة التدریس
              Course enhancementتعزیز المقرر   – ٨
  

) الع�ام  action plan* ذك�ر قائم�ة بالقض�ایا المح�ددة ف�ي خط�ة عم�ل (       
ل��م تك��ن ق��د عولج��ت عل��ى نح��و فع��ال. ف��ى      الس��ابق ، وس��واء كان��ت أو 

،  م��ع یج��ب اعط��اء اس��باب  المس��ائل الت��ى  ل��م تع��الج عل��ى نح��و فع��ال     
  ادراجھ��������������ا ف��������������ى خط��������������ة عم��������������ل الع��������������ام الح��������������الي.    
  *  خط���ة العم���ل لتعزی���ز المق���رر عل���ى م���دى الع���ام الدراس���ي المقب���ل:  

  القض������������������������������ایا واإلج������������������������������راءات الالزم������������������������������ة   - ١
  الج�������������������������������������������������������������دول الزمن�������������������������������������������������������������ي  - ٢
مس��ؤول ع��ن النج��اح ف��ي تحقی��ق االھ��داف      الش��خص (او اكث��ر) ال  - ٣

  المحددة
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) ھو أمر أساسي لنجاح نظام action planبالنسبة لكل مقرر ، فإن خطة العمل ("٢٥كود "
الجودة. وتأتى خطة العمل فى نھایة التقریر لكونھا نتیجة لتحلیل جمیع ما تضمنھ التقریر. 

القیود والبت فیھا وحلھا. خطة العمل التعزیز ال یمكن ان یتم اال اذا تم تحدید القضایا و 
تحدد القضایا ، وأولویات اإلجراءات الالزمة التي یتعین اتخاذھا و تحدد ایضا   المسؤولیة 
عن تنفیذ برنامج العمل وتسویة المسائل المرتبطة بھا ، في نطاق زمني معین على أفراد 

  بعینھم. 
  

  التعدیالت األتیة :تحدید ما ھي التعدیالت المطلوبة. ویمكن أن تشمل   .أ
 اعادة تنظیم الجدول الدراسى §
لحقیق التوافق مع  المستخرجات التعلیمیة  المستھدفة للمقرر و   مراجعة  أھداف التعلم §

 البرنامج.
 للتدریس والتقییم أو تحسین األسالیب القائمة  تحدید أسالیب جدیدة §
 المواد القائمة   اختیار مواد تعلیمیة جدیدة أو تنقیح §
 المرافق القائمة  ار مرافق جدیدة  أو أصالحاختی §
 تحسین التنسیق و التكامل مع سائر وحدات التدریس أو المقررات §

 فیما یلي األنشطة المقترحة للمراجعة وتنقیح التدریس :  .ب
  

ھیئة التدریس استعراض ورصد اعضاء ینبغي على  :*تحلیل نتائج المراقبة والتقییم 
ییم والمقارنة بین النتائج المتوقعة للمقرر مع النتائج الفعلیة. وینبغي بعد ذلك المعلومات ونتائج عملیات التق

تحدید الفجوة بین ما كان متوقعا ، وما قد تحقق فعال ، ومحاولة لتحدید أسباب ھذه الفجوة. وأخیرا ، ینبغي  
لالزمة ،  یجب تقریر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات للحد من تلك الفجوة. عند تحدید ما ھي اإلجراءات ا

  األجابة على األسئلة التالیة :
"ما ھي نقاط القوة أو النجاح؟" : "كیف یمكن لھا أن تمتد" ما ھي المشاكل أو المعوقات؟ ":" كیف یمكن  

  معالجتھا؟ "
: اإلجراءات المحددة لتقلیل الفجوات ینبغي إدراجھا في خطة * الخطة المستقبلیة لطویر التعلیم والتعلم

یز التعلیم. ھذا یمكن ان یحدث خالل عملیة المراجعة التى تقوم بھا الكلیة و وحدة ضمان الجودة عمل لتعز
من خالل تعدیل خطة عمل الكلیة ، أو قد یحدث كجزء من عملیة المراقبة. عند التخطیط لتغییرات في 

اذھا؟" "ما ھي المستقبل ،  یجب اإلجابة على األسئلة التالیة : "ما ھي اإلجراءات التي ینبغي اتخ
التغییرات التي ینبغي تنفیذھا؟" "ما یلزم لتلك التغیرات؟ متى؟ على ید من؟ ما المطلوب من حیث الموارد 

  ومزید من المعلومـات؟ " 
   -* عند تحدیث أى مقرر یجب مرعاة النموذج األتى:
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  :خطة التطویر لمقرر العام القادم " أخر جزء من تقریر المقرر"
  

نوع التطویر المقترح من القسم فى كل   توصیف التطویر  یرمجاالت التطو
  بند

المسئول عن   توفیر التطویر
  التنفیذ

األھداف *
  ومخرجات التعلم

* تعدیل أھداف المقرر لتحسین إرتباطھا بأھداف 
  البرنامج.

  - ":ILos* تعدیل مخرجات التعلم المستھدفة " 
  لتكون أكثر قابلیة للقیاس.  -١
  ت الخریج لتالئم مواصفا -٢

  والمعارف والمھارات         
  المطلوبة من البرنامج كامًال.     

      

المحتوى *
  والموضوعات

  * تعدیل المحتوى لتقلیل الكم                
  النظرى بما یتناسب مع     
  إحتیاجات الطالب فقط " متوقع   
  تقلیل الكم النظرى بنسبة  

   ٣٥-٢٥%."  

      

طرق التعلیم *
  علموالت

   -* إدخال طرق تعلیم جدیدة:
  مجموعات صغیرة. -١
  مجموعات مناقشة.  -٢
  دراسة حاالت. -٣
  تدریب إكلینیكى فى العیادات  -٤
  الخارجیة.    
  تدریب إكلینیكى فى العملیات -٥

  /   الطوارئ / أماكن جدیدة.    
  واجب للطالب -٦
  ".Logbookكراسة أنشطة"  -٧
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نوع التطویر المقترح من القسم فى   التطویر توصیف  مجاالت التطویر
  كل بند

توفیر 
  التطویر

المسئول عن 
  التنفیذ

  * التدریب على مزید من األسئلة   * طرق التقییم
  - الموضوعیة:   
  التدریب على األسئلة   -١

  المرتبطة بحل المشاكل     
  والحاالت     
٢- OSCE. 

      

        * تحدیث كتاب القسم  * المراجع
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  الخاتمة
معیار لضمان فعالیة التعلیم والتعلم في التعلیم الطبي  ٢٥وحدة ضمان الجودة اعتمدت  

للطالب. ومن مسؤولیة منسقى المقررات تحت اشراف رؤساء االقسام تطبیق ھذه المعاییر او 
          المبادئ.

إجمالى اإلرشادات " المعاییر" الخاصة بضمان جودة  
  م التعلیم والتعل

  
ینبغي أن یوفر التعلیم رصید متوازن من الخبرات النظریة والعملیة لمساعدة   -"١"كود 

)  الضروریة (ILOs  الطالب على تحقیق المستخراجات التعلیمیة المستھدفة
لممارسة مھنة الطب والرعایة الصحیة والتطویر المھني المستمر طوال حیاتھم 

  الوظیفیة.
یمكن أن یعرف بأنھ مجموعة  Course Curriculum) (المقرراوالمنھج الدراسى  -"٢كود " 

األنشطة التعلیمیة التي تھدف إلى تحقیق نتائج تعلیمیة محددة. مصطلح المقرر یمكن 
  أن یشیر إلى كل وثیقة مكتوبة أو ممارسة عملیة  لتنفیذ مقرر في إطار برنامج الكلیة. 

ن یتم بطریقة منھجیة ومنطقیة وضع و مراجعة وتحدیث توصیف المقررات ینبغي ا -"٣كود " 
  وحیویة لتحقیق تطویر منظم لعملیة التعلیم والتعلم . 

المفتاح  للتصمیم الجید لمقرر دراسى ھو إقامة صالت منطقیة بین النتائج المرغوب  -"٤كود "
 Programللبرنامج   فیھا  (على سبیل المثال ، المستخراجات التعلیمیة المستھدفة

ILOs)اجات التعلیمیة المستھدفة للمقرر)  ، المستخر (Course ILOs) وطرق
 )، وتقییم الطالب (teaching and learning methods التدریس والتعلم

(Assessment of students) .  
سى یجب ان یتخذ على القرارات الحاسمة  الدخال او استبعاد اى محتوى درا   -"٥كود "

.  ن بلوغ المستخراجات التعلیمیة المستھدفة، وذلك لتمكین المتعلمین ممستوى المقرر
توصیف المقرر یحدد المحتوى و كذلك األسالیب المستخدمة في التدریس وتقییم 

، م الطالب ال یمكن أن تترك للصدفةالطالب . اختیار طرق التدریس و كذلك تقیی
، نتائج التي یتعین بلوغھاولكن یجب إعادة النظرفیھا بشكل منتظم وعلى أساس ال

  واحتیاجات األفراد المتعلمین.
جمیع أعضاء ھیئة التدریس القائمین بالتدریس ینبغي أن یكونوا على علم بمبادئ  -"٦كود "

  فعالیة التعلیم والتعلم لطلبة الطب أو مقدمي الخدمات الصحیة . 
الذي یتضمن توصیف  " ینبغي أن یكون لكل قسم ملف لكل  مقرر " ملف المقرر-"٧كود "

،  Detailed teaching schedule) وجدول زمني مفصل للتدریس (، المقرر
نتائج سنویھ وعینات من التقییم الخارجي، واوراق االسئلة وتقاریر المقرر ال

  االمتحانات و تقییم الطالب للمقرر  (نتائج استبیان الطالب). 
عضاء یتعین على كل قسم أن یضمن وجود اربع نسخ من ملف المقرر ، نسخة أل-"٨كود "

 ،آخري لرئیس القسم أو منسق المقرر، ومتاحة في مكتب السكرتاریة  ھیئة التدریس
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بعة بمكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب. ھذا سیساعد ارو وحدة ضمان الجودةوثالثة ل
  . في متابعة األداء

من  اعتمادهقبل   واعتماد توصیف المقرر ینبغي لمجلس القسم الموافقة على -"٩كود "
، و كذلك في حالة إضافة مواضیع (لجنة المناھج ومجلس الكلیھ)ت العلیا السلطا

  جدیده أوتعدیل  أو حذف بعض من المحتوى. 
ینبغي اتباع التعلیمات  الواردة فى إرشادات  توصیف للمقرر وبالنسبة لوضع أي -"١٠كود "

  عمل توصیف المقررات المرفقة وتوثیقھا . 
ل جدول تفصیلي للتدریس لكل مقرر لضمان الوفاء ینبغى على  كل قسم عم -"١١كود "

  "ًا للنموذج األتى " مرفق التموذجبالتزامات الممارسة الجیدة وفق
ینبغي أن یكفل كل قسم أن األسالیب المستخدمة في  التدریس تساعد الطالب على  -"١٢كود "

  . المستخراجات التعلیمیة المستھدفة  تحقیق
التي تشجع على التعلم الذاتي ، وتطبیق  قسم الفرص للممارساتینبغي أن یكفل كل  -"١٣كود "

  المعرفة والمھارات الجدیدة . 
یجب على كل قسم أن یختار ویكیف المواد التعلیمیة التي یمكن أن تساعد الطالب   -"١٤كود "

     المستخراجات التعلیمیة المستھدفة على تحقیق
لتعلیم والتعلم معده جیدا للجوانب النظریة كل قسم ینبغي أن یضمن ان بیئة ا  -"١٥كود "

رف والمھارات والعملیة لضمان فرص كافیة للتعلم النظري والتطبیق العملى للمعا
، والعمل االكلینیكى مع في الفصول الدراسیة، في المعامل ومعمل المھارات

  المرضى.
رات اإلكلینكیة ینبغى لكل قسم إكلینكى أن یضع خطة واضحة للتدریب على المھا -"١٦كود "

  وفقًا للمبادئ السابق ذكرھا . 
ینبغي أن یكون لكل قسم  مبادئ توجیھیة واضحة لتنمیة األنواع المختلفة من  -"١٧كود "

االتصال...) التي تضمن للطلبة   /كلینیكیة والفكریة العامة(العملیة/ اإلالمھارات 
أن تنظر إلى أن تقدیم الخدمات  ادقانھا بحلول نھایة المقرر. االقسام االكلینیكیة ینبغي

الصحیة (الرعایة الصحیة) یتطلب مجموعة من المھارات في مجاالت االتصال، 
  ، واإلدارة. لرعایة الطبیة، والتفكیر النقديوا

التي  االكلینیكیةینبغي أن یتبع كل قسم ارشادات ومبادئ واضحة لتعلیم الممارسة -"١٨كود "
مسؤولیات التي سوف یقوموا بھا في مھنتھم ، وتتیح تكفل إعداد الطالب لألدوار وال

لھم الفرصة لتحقیق التكامل بین المعارف والمھارات والسلوك. وینطوي ذلك على 
 والتعلیم  وھذا یعني أیضا تقلیل التدریس االكلینیكیةتخطیط وتنظیم الممارسة 

كاملة  ، والتي ال تعطي صورةالدرسفي الفصول الدراسیة او حجرات  االكلینیكي
   االكلینیكیة للطالب عن البیئة

یجب على كل قسم اختیار طرق التدریس للمرضى الخارجیین والمقیمین على حد  -"١٩كود "
سواء. كل قسم ینبغي أن یكفل للطالب األنشطة التي تساعدھم على االستفادة القصوى 

  . درس اكلینیكىمن كل 
أساسي و یجب النظر في حقوق  إعتبار والحفاظ على حقوق المرضى أمر -"٢٠كود "

  االكلینیكيالمرضى في  الخصوصیة والسریة في جمیع األوقات أثناء التدریس 
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) لضمان تقدیم انشطة تعلیمیة student progressمن المھم مراقبة تقدم الطالب (-" ٢١كود "

  كافیة ومناسبة فى الدروس. 
 courseھا منسقي المقررمراقبة التعلیم في كل مقرر ینبغي أن یقوم ب-"٢٢كود "

coordinators)  ورئیس القسم في شكل عملیة مستمرة لجمع المعلومات عن (
  التدریس حتى یمكن تحسین نوعیة التعلم لدى الطالب . 

یكون كل قسم مسئول عن الحصول على بیانات و نتائج استبیانات الطالب فى  -"٢٣كود "
   .(QAU)ھ وحدة ضمان الجودة المقرر  و كذلك نتائج التحلیل  الذى تقوم ب

 ینبغي أن یكون لكل قسم اسالیبھ التي تضمن تقییم اشمل للمقرر  -"٢٤كود "
) ھو أمر أساسي لنجاح نظام action planبالنسبة لكل مقرر ، فإن خطة العمل ( -"٢٥كود "

الجودة.  وتأتى خطة العمل فى نھایة التقریر لكونھا نتیجة لتحلیل جمیع ما تضمنھ 
قریر. التعزیز ال یمكن ان یتم اال اذا تم تحدید القضایا و القیود والبت فیھا وحلھا. الت

خطة العمل تحدد القضایا ، وأولویات اإلجراءات الالزمة التي یتعین اتخاذھا و تحدد 
ایضا المسؤولیة عن تنفیذ برنامج العمل وتسویة المسائل المرتبطة بھا ، في نطاق 

  ینھم. زمني معین على أفراد بع
  
  
  
  
  


