
 
 

 

 
 وايل كورنيل تعقد ندوة لمناقشة استراتيجيات دعم المتعلمين المتعثرين

 
ندوة قطر  –واٌل كورنٌل للطب  نّظم قسم التعلٌم الطبً المستمر فً :6106 يونيو 6 – الدوحة

االستراتٌجٌات المتبعة فً تحدٌد المتعلمٌن لمناقشة  المهن الصحٌة"بعنوان "الدعم المساند فً تعلٌم 
حضر أعمال الندوة محاضرون وإدارٌون ومرشدون طالبٌون  .المتعثرٌن وتقدٌم الدعم الالزم لهم

ساعة معتمدة كحد  10.5على  واحصل من مختلف أنحاء قطر، من مؤسسات أكادٌمٌة وتعلٌمٌة عدة
 ركٌة.ٌنٌوٌورك حسب الفئة األولى من نظام الجمعٌة الطبٌة األم -أقصى من واٌل كورنٌل للطب 

 
َسَعت الندوة عبر سلسلة من حلقات العمل التفاعلٌة والمجموعات النقاشٌة إلى  ،وعلى مدار ٌومٌن

إثراء مهارات ومعرفة المهنٌٌن العاملٌن فً مجال تعلٌم المهن الطبٌة لتمكٌنهم من تقٌٌم احتٌاجات 
المتعلمٌن لدٌهم، وتقدٌم تعقٌبات نافعة عن أداء المتعلمٌن المتعثرٌن، وبناء شبكات فعالة مع 

شهدت الندوة نقاشاً كما  ئهم لدعم الطالب، وتقدٌم حلول للطالب مراعٌة لالحتٌاجات الفردٌة.زمال
ثرٌاً تبادل خالله المشاركون خبراتهم وتجاربهم فً دعم المتعلمٌن المتعثرٌن، مع التشدٌد على 

بلد متعدد أهمٌة مراعاة المواقف الثقافٌة المختلفة إزاء التعلم واإلنجاز بٌن القاطنٌن فً قطر ك
 الجنسٌات والثقافات.

 
فً واٌل كورنٌل العمٌد المشارك لشؤون الطالب  ستٌفن سكوتالدكتور من  الندوة كلّ  أدار أعمال

سان  –أستاذ الطب اإلكلٌنٌكً فً جامعة كالٌفورنٌا  كالفن تشوالدكتور و ،قطر –للطب 
لجنة التخطٌطٌة الذٌن أداروا فرانسٌسكو، وهما عضوان فً اللجنة التخطٌطٌة. ومن بٌن أعضاء ال

ٌراردو الدكتور جقطر هم  –عدٌد من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً واٌل كورنٌل للطب  ،الجلسات
أستاذ الطب الجٌنً  لطفً شوشانالدكتور  ،م األمراض وطب المختبرات المساعدأستاذ عل ٌترج

العمٌد المساعد لبرنامج  كٌفن سمٌث الدكتور ،م الجراثٌم والعمٌد المساعد لمنهج العلوم األساسٌةوعل
 شؤون الطالب. ةمدٌر نآن نٌلسو والدكتورة كٌلً ما قبل الطب 

    
غاء إلى نطاق عرٌض من التربوٌٌن مناسبة لإلصفرصة  شّكلتلندوة إن اسكوت وقال الدكتور 

وأضاف: لطالب المتعثرٌن فً مادة أو أكثر. ل المنهجٌة المتبعة لدٌهم فً تقدٌم الدعم المساند حول
ٌّمة " واكتسبنا المزٌد من  بعضنا البعض على رؤانا وأفكارنا تعرفنا من جداً حٌثكانت الندوة ق

أهمٌة  ،عن ذلك وال ٌقلّ . توفٌر اإلشراف الفعال للمتعلمٌناألدوات الالزمة لرصد التحدٌات و
التواصل مع خبراء ومهتمٌن ٌمثلون تخصصات ومؤسسات مختلفة، وهو ما ٌجعلنا نشعر أننا لسنا 

 وحدنا وأن هناك مجموعة من التربوٌٌن القادرٌن على دعمنا وتشجٌعنا عند االقتضاء".
 

خصٌصاً ر ُطوّ  ،ل من خالل برنامج جدٌد ٌدٌره التعلٌم الطبً المستمروكانت الندوة أول فعالٌة ُتموّ 
، وذلك قطر –لدعم مبادرات التدرٌس المبتكر بٌن أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً واٌل كورنٌل للطب 

ُنظمت هذه قد و. (EAHCS) "تربوٌون على امتداد طٌف الرعاٌة الصحٌة"سلسلة  من ضمن



 

الندوة وفق متطلبات وسٌاسات االعتماد الصادرة عن مجلس اعتماد التعلٌم الطبً المستمر 
(ACCME)  قطر.  –نٌوٌورك وواٌل كورنٌل للطب  –كفعالٌة مشتركة بٌن واٌل كورنٌل للطب 

 
وفً هذا الصدد، قال الدكتور شو: "بٌنما ٌنتشر التقٌٌم القائم على الكفاءة على امتداد كافة مستوٌات 

متعثرٌن.  تعلٌم المهن الصحٌة، ٌجد التربوٌون شُحاً فً الخبرات عندما ٌكشف التقٌٌم عن متعلمٌن
وهذا مالئم ألنه ٌتعٌن علٌنا أن  –وحٌث أن الرعاٌة الصحٌة بطبٌعتها "قائمة على حل المشكالت" 

فإننا عندما نحّدد أحد المتعلمٌن المتعثرٌن نفكر بالطرٌقة ذاتها  –نتنبه للمشكالت المحتملة الناشئة 
لة، لكنها قد تضع المتعلمٌن المتمثلة فً تشخٌص الحالة وعالجها. وفً المجمل، هذه منهجٌة معقو

 المتفوقٌن طوال حٌاتهم فً مواقف غٌر مرٌحة للتغلب على إخفاقات اآلخرٌن".
 

نجحت الندوة فً إبراز المؤلفات العلمٌة المتمحورة حول تقدٌم الدعم المساند فً تعلٌم وتابع قائالً: "
تمعٌة لمساعدة المتعلمٌن المهن الصحٌة، وأسهمت فً تطوٌر المهارات والتوعٌة والمشاركة المج

 الذٌن ُهم بحاجة أكثر من غٌرهم إلى الدعم".
 

ناقش المشاركون  ،قّدمها سمٌث ونٌلسون وتشو وسكوت "تجارب التدخل" بعنوانوخالل جلسة 
ٌمكن أن تستلزم التدخل لتقدٌم الدعم للطالب، شملت سوء مهارات إدارة الوقت، عدم  عدٌدة مسائل

نوم السٌئة أو الخاطئة، النزعة إلى التأجٌل وتراُكم الدراسة بدالً من الدراسة تقدٌر الذات، عادات ال
 المنتظمة، ضعف المهارات البحثٌة، رفض المساعدة من اآلخرٌن، القلق من التقٌٌم. 

 
تقنٌات تحدٌد المتعلمٌن المتعثرٌن، نتائج تقدٌم  أخرى كٌفٌة تقدٌم تعقٌبات فعالة،وتناولت جلسات 

مارسلٌنا مٌان  الدكتورةمت فٌما قدّ  المساند، تعزٌز نجاح الطالب فً المؤسسات التعلٌمٌة.الدعم 
قطر، جلسة عن  –أستاذ طب األطفال والعمٌد المشارك للتعلٌم الطبً فً واٌل كورنٌل للطب 

 استراتٌجٌات توجٌه الطالب بنجاح من خالل اإلشراف وعملٌة تقدٌم الدعم المساند.
 

ٌُعدّ الدكتورة مٌانقالت  وفً هذا الصدد، تقدٌم الدعم المساند جانباً مهماً للغاٌة من التعلٌم ألنه  : "
ٌمثل عملٌة تمكٌن الطالب الذٌن خرجوا عن المسار الصحٌح لتحقٌق النجاح من العودة إلٌه 
وتحقٌق أهدافهم. ونحن أمام تحٍد هو أن كل طالب ٌنفرد عن غٌره. وعلى سبٌل المثال، قد ٌتردد 

ب ما فً اإلقرار بأنه ٌواجه صعوبة ومن ثم ٌرفض قبول المساعدة من اآلخرٌن، وقد تكمن طال
وٌتعٌن علٌنا كتربوٌٌن أن نملك . ائل الشخصٌة لهذا الطالب أو ذاكالمشكلة فً أي عدد من المس

المهارات الالزمة لتشخٌص المشكلة وصٌاغة االستراتٌجٌة الفعالة وتنفٌذها لتمكٌن مثل هؤالء 
 الب من الرجوع إلى المسار الصحٌح".الط
 

  -انتهى  -
 

 التعليق على الصور:
 سان فرانسٌسكو –أستاذ الطب اإلكلٌنٌكً فً جامعة كالٌفورنٌا  كالفن تشوالدكتور : 0صورة 



 

م الجراثٌم والعمٌد المساعد لمنهج العلوم أستاذ الطب الجٌنً وعل لطفً شوشانالدكتور : 6صورة 
 األساسٌة
 كٌفٌة دعم المتعثرٌن فً التعلّممناقشة  خالل إحدى جلسات: 3صورة 

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 

قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 
وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 

دٌن برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتم
من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 

قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 
الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. 

سعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى كذلك ت
الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 

 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
.cornell.eduweill-http://qatar/  

 
 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 قطر -واٌل كورنٌل للطب 
 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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