
 
 

 

 

 **التعليم والتعلم بالكلية يةستراتيجإملخص   **

 
 استراتيجية التعلم الذاتيـ 1

 قدراته على معتمدا   والمهارات المعارف تحصيل من الطالب تمكن التى المتطورة التعلم أساليب من أسلوب 

 . التعلم فى ولسرعته لقدراته وفقا   بنفسه نفسه فيعلم ، المختلفة التعليم مصادر من الذاتية

 م التفاعليالتعل استراتيجيهـ 2

تعتمد استراتيجية التعليم التفاعلي على إسلوب التفاعل بين الطالب والمحاضر والمادة العلمية ويمكن تطبيق هذذا المفهذوم مذن  ذ   

 .والتعليم اإللكترونيعدة وسائل منها التعليم التعاوني 

 :-التعلم التعاوني-  أ

من     عمل الط ب معا فى مجموعات صغيرة العدد للعمل على حل المشك ت أو دراسة حالة والمشاركة فى حم ت 

 . التوعية في تفاعل إيجابي متباد  يشعر فيه كل فرد أنه مسئو  عن تعلمه وتعلم اال ر

 :التعليم االلكتروني-ب

حيث تعتمد على ،وسيلة تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمية المهارات 

تطبيقات الحاسبات اإللكترونية وشبكات اإلتصا  والوسائط المتعددة في نقل المهارات والمعارف وتضم تطبيقات عبر 

 .وغرف التدريس اإلفتراضية الموقع االلكترونى

 لتدريب اـ 3

 كى يالتدريب اإلكلين -

 التدريب الميدانى   -

  القوافل الطبية -

 بالمستشفى التدريب الصيفى -

 التدريب بمركز التدريب الطبى المستمر ووحدة االبحاث الطبية المتقدمة -

 التدريب بالمستشفيات بالخارج -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 اساليب وطرق التعليم والتعلم** 

 

 ىأساليب أخرى للتدريس التفاعل االساليب الغير تقليدية االساليب التقليدية

 المحاضرات باستخدام الداتا شو 

 

 العلمية العروضالبحوث  وتقديم  تحل المشك 

المشاركة فى القوافل الطبية وحم ت  :ا رى انشطة) 

 (التوعية
 Tutorial & السيمينارات

 الدروس المعملية واإلكلينيكية

 (مستشفى الكلية ـ مستشفى طب القصر العينى )  

 وعمل بوسترات ل بحاث الرسومات التوضيحية  نماذج ومحاكاة

 مشاهدة

 (معمل الكمبيوتر)التعلم االلكتروني  لعب االدوار

 دراسة الحالة

 

 –المصل واللقاح  –الوحدات الصحية )الزيارات الميدانية 

 (وحدة التعقيم –المحرقة بالمستشفى 

المناقشة فى مجموعات 

 صغيرة

 

 التدريب الصيفى بمستشفى الجامعة وبالخارج 

 

 

 ـ:وللتأكد من تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة
 :متعددة تشمل يتم تقييم مستوى الطالب بطرق

 االمتحانات الدورية -

 االمتحانات التحريرية  -

 حل المشك ت ودراسة الحالة -

 (OSPE - OSCE)وتطبيق نظام  االمتحانات العملية واالكلينيكية  -

 (  Viva card)على كروت االسئلةاالمتحانات الشفهية  -
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