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والتقویم التدریس والتعلم إستراتیجیة 

والتعلمدریسأوال:  إستراتیجیة الت

ةأنماطجامعة المنصورة للتعلیم والتعلم ھي تحقیق  -كلیة الطبستراتیجیھ إ ا یتناسب مختلف تعلم بم ن ال م

لقدرات المطلوب توافرھا في خریج كلیة الطب من خالل:مع المخرجات المستھدفة و تنمیھ المھارات وا

تبني أسالیب وأنواع مختلفة من التعلم داخل الكلیة وھي:.١

 التعلم التعاونيCollaborative learning

ین  ا ب ة م ل مجموع راد ك الب.  ٦-٤یتم فیھ تقسیم الطالب إلى مجموعات صغیرة یتراوح عدد أف ط

دة  ة الواح الب المجموع ل یتعاون ط ن قب بقا م دھا مس تم تحدی ة ی داف تعلیمی دف أو أھ ق ھ ي تحقی ف

اء  دخل أعض ة دون ت ل المجموع نھم داخ أعضاء ھیئة التدریس بكل قسم علي أن یتم تقسیم العمل بی

ادة  ع الم الب بجم وم الط داف. و یق ن االھ ھیئة التدریس اال فى حالة رغبة الطالب في االستفسار ع

دا ك االھ بة لتل ة المناس ي العلمی ة ف ادة العلمی ذه الم دیمي لھ رض تق ل ع وا بعم ة ویقوم ف التعلیمی

ن  ة م ك المجموع ى تل رف عل دریس المش ة الت و ھیئ ور عض غرة وبحض ة المص ات الدراس مجموع

الطالب والذى یقوم بتقییم الطالب باستخدام قائمة تدقیق لألداء واعطائھم تغذیة راجعھ عن ادائھم.

 التعلم التفاعليlearningInteractive

یتم من خالل تحقیق التفاعل بین عضو ھیئة التدریس والطالب لتوصیل المعلومة وذلك من خالل 

تفعیل المقررات االلكترونیة والتدریس في مجموعات صغیرة. ویقوم عضو ھیئة التدریس فى ھذه 

عمیق المجموعات الصغیرة بطرح مجموعة من االسئلة على الطالب بھدف تحفیز التعلم والفھم ال

للمخرجات التعلیمیة و التأكد من القدرة على تطبیق المادة العلمیة. كما یحفز عضو ھیئة التدریس 

الطالب على طرح مثل ھذه االسئلة على زمالئھ واإلجابة علیھا. 

 التعلم الذاتيdirected learning (SDL)-Self

ة ة ذاتی ة یھدف الى اكتساب الطالب مھارات التعلم المستقل وبطریق و ھیئ ى عض اد عل دون االعتم ب

التدریس لیقدم لھ المعلومة.  وتتالءم ھذه الطریقة الذاتیة في التعلم مع طبیعة الدراسة فى كلیة الطب 

اصلة تعلمھ وتدریبھ واالطالع حیث ان الطالب سیصبح طبیبا في المستقبل وسیكون مسؤوال عن مو

الذاتي بألیة مشتركھ مع التعلم التعاوني.ما ھو جدید في مجال تخصصھ. ویتم تطبیق التعلميعل
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تقدیم المعارف والمھارات المطلوبھ للطالب من خالل طرق تدریس متنوعة حسب نوع المخرج التعلیمي .٢

وتشمل طرق التدریس: 

:المحاضرات والدروس النظریة

ثر لحرص علي جعل التعلیم أكالتدریس في مجموعات صغیرة باستخدام العروض التقدیمیة مع ا

.ومشاركة الطالب فى عملیة التعلمتفاعال

الدروس العملیة واإلكلینیكیة:

تحقق مخرجات لدروس العملیة في معامل األقسام األكادیمیة للتدریب علي مھارات معملیة تتم ا

المقرر الدراسي. التعلم المرجوة من 

اخل األقسام اإلكلینیكیة لدروس اإلكلینیكیة من خالل دراسة الحاالت ذات الصلة بالمقرر داتتم

للتدریب علي أخذ التاریخ المرضي للمریض وفحصھ في األمراض ذات الصلة بالمقرر وأیضا یتم 

التدریب اإلكلینیكي في معمل المھارات اإلكلینیكیة بالكلیة.

:التدریب المیداني

لك عن طریق زیارات میدانیة للجھات ذات الصلة بعملیة التعلیم الطبى.ویتم ذ

وتعمل الكلیة علي

زیادة نسبة التعلم الذاتي..١

العملیة واإلكلینیكیة.مھاراتالتدریسزیادة فاعلیة.٢

.یب المیداني ومشاركة العدید من المقررات الدراسیةالتدرالتوسع فى.٣

االت .٤ ى الح ى عل یم المبن تخدام طرق التعل دف (case-based teaching)اس ي بھ ل األفق ق التكام تحقی

الطب والجراحة.ن المقررات برنامج بكالوریوسوالرأسي بی

البدء فى تصمیم وتقدیم بعض المقررات االلكترونیة..٥

دریب للطالب المھارات اإلكلینیكیة استخدام المحاكاة في تدریس .٦ الل ت ن خ في المرحلة قبل اإلكلینیكیة م

ارات  ل المھ ي معام الب ف ة الط ن اإلكلینیكی دم والحق غط ال اس ض یة كقی ة األساس ارات الطبی ي المھ عل

ن  ا یمك ة بم عافات األولی اش واإلس ارات اإلنع نفس ومھ ب والت وات القل ماع أص لي وس دي والعض الوری

في مرحلة مبكرة من الدراسة. تعلم وممارسة تلك المھارات بطریقة صحیحة وآمنھ وطالب الكلیة من ال
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ثانیا:  إستراتیجیة التقویم

جامعة المنصورة لتقویم الطالب ھي تطبیق أنماط مختلفة من أسالیب التقویم والتى-ستراتیجیھ كلیة الطب إ

المھارات والقدرات المطلوب توافرھا في خریج كلیة الطب مدى تحصیل الطالب للمخرجات المستھدفة وتقیس

من خالل:یة وشفافیة التقییم والتي إكتسبھا من خالل الدراسة بالبرنامج التعلیمي بما یضمن موضوع

ختبارات النظریة:اإل.١

ویتم االختبار النظري لتقییم المعارف ومھارات التفكیر التي اكتسبھا الطالب من خالل الدروس النظریة 

علي جزئیین كاآلتي:

) من درجة امتحان التحریري):%٧٠الجزء األول

structured essay(منظمھفي  صورة  أسئلة مقال questions وتكون اإلجابة في نفس كراسة (

األسئلة وتترك مساحة مناسبة لإلجابة المطلوبة.

) من درجة امتحان التحریري):%٣٠الجزء الثاني

تصمم لتقیس المھارات العلیا من والتي من متعدد موضوعیھ وھى االختیارفي صورة أسئلة 

التفكیر ولیس المعرفة والتذكر فقط.

بشكل روتیني لجمیع (Item analysis)عمل تحلیل للورقة اإلمتحانیة كما تم إعتماد قرار ب

.الى ذالكاالمتحانات النظریة لتقییم االمتحان وإتخاذ إجراءات تصحیحیة في حالة الحاجة

ختبارات العملیة:اإل.٢

فیھا یتمالتىو)OSPE(الموضوعیةالمتعددةنظام المحطاتعن طریقتتم في معامل األقسام األكادیمیة و

تقییم المھارات العملیة التي إكتسبھا الطالب من خالل المقرر العملي بناء علي قائمة تدقیق. مع التأكید علي 

أن یتم تصمیم االختبارات العملیة لتقیس مھارات الطالب وال تكون في صورة أسئلة تقیس المعارف فقط.

ختبارات اإلكلینیكیة:اإل.٣

وذلك في األقسام اإلكلینیكیة حیث یتم فیھا تقییم )OSCEوضوعیة (المتعددة المیتبع نظام المحطات

تحت مالحظھ مباشرة من المھارات اإلكلینیكیة التي اكتسبھا الطالب من خالل المقرر بناء علي قائمة تدقیق

وقد یتم عمل بعض االختبارات في معمل المھارات اإلكلینیكیة  بالكلیة. الممتحن
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ختبارات الشفھیة:اإل.٤

مع لزیادة شفافیة وموضوعیة االختباراتالمصاحبة باإلجابات النموذجیة بیق نظام كروت الشفھي تط

.التوجیھ بتخفیض نسبة الدرجات المخصصة لتلك االختبارات

:وتعمل الكلیة علي

) واخرى formative assessmentان تشتمل اختبارات الطالب على اختبارات بنائیة (بدون درجات.١

) سواء اختبارات مستمرة خالل summative assessmentمنح علیھا الطالب درجات تحصیلیة (ی

المقرر ام نھائیة بعد اتمام دراسة المقرر.

بالممارسات الجدیدة لكتابة االنواع المختلفة ألسئلة االختبار وتشكیل لجنة من أعضاء ھیئة االلتزام.٢

بار وذالك لضمان جودة االختبارات وخلوھا من التدریس لمراجعة أسئلة االختبارات بكل قسم قبل االخت

على ان یتم تدریب أعضاء تلك للجنة على مھارات واساسیات تقییم الطالب.االسئلة المعیبة 

.(continuous assessment)زیادة أعداد االختبارات الفصلیة خالل المقررات .٣

یوميالبأ.د. محمد عطیة 

وكیل كلیة الطب لشئون التعلیم والطالب


