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 مبادئ التعليم الطبي الحديث

((Principles of new medical education)) 



فييي البداييية مييم المهييم أن نعييري أن التعليييم سييي مهييارة مكتسييبة وليسيي   ييفة 

موروثيية وسييلم المهييارة تييلتي مييم الفهييم العميييق لمبييادا التعليييم ال بييي المسييتند أليي  

وأن التعلييم ث العلميية فيي مجيال التعلييم ال بيي  نظريات التعلم الحديثية ونتيا ج البحيو

 -: د أل  عدة أركان أساسية وكما يليال بي يستن

 

 :(Student centered learning( الدور المركزي للطالب في عملية التعلم -0

سلا النمط مم اليتعلم يعيد ال اليي لييكم مسيتقت  لاتيم ومعتميدا علي  نفسيم وأكثير 

وتعيد سيلم الصيفة ميم أسيم ميا تغيرات المستمرة فيي الحقيل ال بيي   فعالية واستجا ة لل

يميز التعليم ال بي الحديث عم النمط التقليدي واليلي يكيون ال اليي فييم مجيرد متلقيي 

للمعلومييية  ينميييا فيييي الييينمط الحيييديث لليييتعلم يشيييكل ال اليييي محيييور العمليييية التعليميييية 

المعلوميية ونقييدسا وو يي   مشيياركتم الفعاليية أثنيياس الييدرن واللييح مييم  ييتل تحليييل 

استنتاجات من قية المستندة أل  الفهم العمييق والراسيخ وكيللح يتسيم ال اليي فيي نميط 

التعلم الحديث  امتتكم القدرة عل  متا عة أدا م وتحديد الثغرات المعرفية لديم والعميل 

الها ومييورد اللييح كلييم أليي  نظرييية الييتعلم المعروفيية  البنا ييية ا جتماعييية ـييـعليي  أكم

(social constructivism)  التي ترى أن اليتعلم يكيون ميم  بيل الميتعلم نفسيم ولكيم

  وتيرة أسرع في حالة وجود الزميل واألستاال اللي يعمل كمدير لعملية التعلم .

  

 :   based curriculum –(out comeناة على المخرجات )تبالمناهج الم -8

ل يييريج كليييية ال ييييي  المبيييدأ سنيييا سيييو تحدييييد الموا يييفات العامييية وال ا ييية

ي عبيارة عيم ( وسي Tomorrow Doctorsوالموا يفات كميا سيي ميلكورة فيي أليـ)

 والثتثة سي 3+12+115

 (Scholar & scientistعالم وتلميل ) -0

 (Professionalمهني ) -8

 (Practitionerممارن ) -3

موا ييفة ا ييل  115  ـييـومييم  ييتل الييثتث أعييتم تتفييرع أ ثنييي عشيير موا ييفة أل

 .مستوى

 



 :(community basedنى على خدمة المجتمع )المنهج المبت -3

ويعنيييي أن التيييدريي يكيييون فيييي مركيييز الرعايييية الصيييحية األوليييية  يييد    ميييم 

%( ميم حاجيات المر ي  والمجتمي  91المستشفيات تلبية  لحاجة المجتمي  حييث أن )

 .مم الممكم تلبيتها في المراكز الصحية

 

 :(integrationالتكامل ) -4

والغاييية منييم توايييو العلييوم األساسييية كالتشييريا والفسييلجة واألحييياس المجهرييية 

والكيميياس الحياتيية وريرسيا فييي الت بييق ألسيريري وفيي مسييتقبل الحيياة العمليية كييللح 

أرجيياع الحاليية السييريرية للمييريم أليي  أعميياا العلييوم األساسييية لفهييم أدا فييي أسييبا  

 وطرا حدوث الحالة المر ية . 

 

 : based –(systemالمنهج المبني على أنظمة الجسم ) -5

( كالتشييريا والفسييلجة  based–subjectأي رييير المبنييي عليي  المو ييوع )

  ففي الجهاز التنفسيي ييدرن ال اليي سو الحال في كليات ال ي العرا يةوريرسا كما 

ة كل ما يتعلق  هلا الجهاز مم جم  العليوم والمعياري أ يو ألي  الت بيقيات السيريري

وننقل لكم أنواع المتعلميم ليتبيم لنا الفرا  ينهم واألسبا  والمعالجات للحصول علي  

 . متعلم يحقق  دمة المجتم 

 

 : المحاضرة -6

سي جزس مم العملية وليس كل العملية التعليميية والمحا يرة يجيي أن تبني  مي  

 نشاطات تعليمية أ رى.

 

 (:Types of learnersأنواع المتعلمين )

الييتعلم السيي حي سييو ا كتسييا  السيي حي للمعلوميية وتكييون نتييا ج سييلا الييتعلم سييو 

الحفييا المجييرد للمعلومييات وأعادتهييا عليي  ور يية ا متحييان وفقييدانها  عييد اللييح ويكييون 

الحييافز الوحيييد لل الييي سنييا سييو عبييور ا متحانييات ويعبيير عنييم فييي نظريييات الييتعلم 

المعلومة ونقدسا ومنا شيتها ومعيري   الحافز ال ارجي  ينما الفهم المعمق يتضمم فهم

مدى ت بيقها فيي الحيياة العمليية والحيافز فيي العليم المعميق سيو نيا   ميم الات ال اليي 

الناشئ ميم حيي المعرفية واليلي يقيود ال اليي فيي مسييرتم العلميية حتي   عيد الت ير  

 (.life long leaner لجعلم طالبا للعلم مدى الحياة )



ولتلكيد مبدأ التفكير المعمق لدى ال لبة تقدم المعلومات في منياسج كلييات ال يي 

الحديثة  شكل متكامل ليرى ال اليي ميدى التيدا ل  ييم كيل العليوم ال بيية  ينميا تعيزز 

المنييياسج التقليديييية التفكيييير السييي حي ليييدى ال اليييي  تقيييديمها المعلوميييات علييي  شيييكل 

لييي فييي الحييياة العملييية دون المسييتوى موا ييي  منفصييلة و ييللح يكييون مسييتوى ال ا

الم لو . ولتعزيز التعلم المعمق والفعال لدى ال لبة يفضل تعزيز أستراتيجية التعلييم 

وكييللح تقليييل الكييم  ((Small group teaching لسييلو  المجييامي  الصييغيرة 

النظري مم المعلومات واستبدالها  األفكار التي تعزز التفكيير المن قيي والعمليي ليدى 

 the content of))ل لبيية وسييلا يسييتدعي أعييادة النظيير  محتييوى الميينهج ال بييي ا

medical curriculum  وإلكميييال اليييدا رة التعليميييية يسيييتدعي الليييح تغييييير نميييط

لييللح فقييد حييان الو يي  إلعييادة تقييييم  ا متحانييات لجعلهييا أداة فعاليية فييي عملييية الييتعلم

مناسجنا ال بية مم اجل تغيير طلبتنا مم حالة التلقيي السيلبي والسي حي للمعلومية ألي  

 التعلم الفعالة والعميقة.حالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 السنة االولى    

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول

 عدد الساعات                                                عدد الساعات                        

 الوحدات العملي مناقشة النظري الوحدة الفصلية الوحدات العملي النظري الوحدة الفصلية

 اساسيات الطب
61  4 

الجزيئات, الجينات  

 واالمراض
31 31 

 
4 

 4  31 31  انسجة الجسم 3.5 45 31    الحاسبات

 4  31 31 االيض 4 61 31 الفيزياء الطبية

 8  31 حقوق االنسان
الصحة والمرض في 

 السكان
31 31 

 
4 

 3 31 31 ةالعربي ة اللغ
حل المشكالت السريرية 

0 
31 31 

 
4 

 3.5 45 31   ةاالنكليزياللغة
اساسيات المهارات 

 السريرية

  31 1 

 21  مجموع الوحدات 81  مجموع الوحدات

 40مجموع الوحدات 

 السنة الثانية    

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث

 عدد الساعات                                             عدد الساعات                             

 الوحدات العملي مناقشة النظري الوحدة الفصلية الوحدات العملي مناقشة  النظري الوحدة الفصلية

 4  31 30 المناعة والمرض 5 31 31 30 الجهاز العضلي الهيكلي

 4 31 05 30 الجهاز البولي   4 31 31 30 آليات المرض

 4 31 05 30 الجهاز المعدي المعوي 4  31 30 االغشية والمستقبالت

 4 31 05 30 الجهاز التنفسي   5 31 31 30 الجهاز القلبي الوعائي

سيكولوجية  الصحة   8   30 8حل المشاكل السريرية  

 والتنوع

30 
31  4 

 اساسيات المهارات السريرية
اساسيات المهارات  0 31  

 السريرية

 
 31 0 

 80  مجموع الوحدات  80  مجموع الوحدات

 48  مجموع الوحدات

 السنة الثالثة   

 الفصل الدراسي السادس الفصل الدراسي الخامس

 عدد الساعات                                                         عدد الساعات                            

 الوحدات العملي مناقشة النظري الوحدة الفصلية الوحدات العملي مناقشة النظري الوحدة الفصلية

 4  31 30 علم العقاقير السريري 5 31 31 30 الجهاز التكاثري

 5 31 31 30 الجهاز العصبي 5 31 31 30 الراس والعنق

الصحة والمرض في 

 المجتمع
30 

31  
4 

 التكامل الطبي
30 

31  
4 

 8.5 45 05  اختياريةمواد  4  31 30 الطب العدلي 

 4  31 30 وحدة المرض والناس 8 31 05   مواد اختيارية

 المهارات السريريةاساسيات 
 

 31 
المهارات اساسيات  0

 السريرية
 

 45 
0 

 21  مجموع الوحدات  80  مجموع الوحدات

 48 مجموع الوحدات 

Phase 1 الوحدات والساعات 



منا شة  النظري  المرحلة الرابعة

 المجامي  

 الوحدات  العملي 

  11 181 31 31  الهيكلي رعاية الجهاز العضلي 

 11 181 31 31 رعاية الجهاز القلبي والتنفسي 

 11 181 31 31 رعاية الجهاز المعدي المعوي 

رعاية الغددالصم والجهاز 

 الكلوي 

31 31 181 11 

 2 61   ال را ق السريرية 

     

 42    مجموع الوحدات الدراسية

منا شة  النظري  المرحلة الخامسة 

 المجامي  

 الوحدات  العملي 

الحوان ال ا ة )العيون 

والجلدية وا نو وا الن 

 والحنجرة 

31 31 181  11 

 11 181 31       31  حة ال فل 

 11 181 31 31  حة ا نجا  

 11 181 31 31 رعاية التدا ل الجراحي 

 2 61   مواد ا تيارية 

     

 42    مجموع الوحدات الدراسية 

     

منا شة  النظري  المرحلة السادسة

 المجامي  

 الوحدات  العملي 

رعاية مر   السرطان 

 وامراض الدم 

31 31 151 9 

 9 151 31 31 رعاية الحا ت ال ار ة 

رعاية المسنيم وا مراض 

 المزمنة 

31 31 151 9 

 9 151 31 31 الصحة اللسنية والجملة العصبية 

معايشة المهنة ) اطنيية 

والجراحة وا طفال والنسا ية 

 والتوليد

  311 11 

 46    الدراسية  مجموع الوحدات

الفصل  %9 السنة ا ول   %41 الطور االول 

 ا ول

الفصل  2%

 الثاني

7% 

الفصل  %14 السنة الثانية   

 الثالث 

الفصل  7%

 الرا  

7% 

الفصل  %17 السنة الثالثة   

 ال امس 

الفصل  7%

 السادن

11% 

  %17 السنةالرا عة  %61 الطور الثاني 

السنة   

 ال امسة 

18% 

 %25 السنة السادسة   

Phase 2 



 ساعة نظرية في المحاضرات او مناقشة المجاميع تعادل وحدة دراسية واحدة . 05كل 

 واحدة . ساعة عملية في المختبرات او تدريب سريري تعادل وحدة دراسية 31كل 

 عددوحدة  031الوحدات الطور الثاني الدراسية  عدد// وحدة  085لطور االول الدراسية = وحدات ا عدد
 وحدة 522= الست للسنوات الكلية الدراسية الوحدات

 


