
 
 

 

 
 قطر تناقش أحدث أساليب تقييم المتعلمين –وايل كورنيل للطب 

 
قطر على مدى ثالثة أٌام ندوة  –ُعقدت فً واٌل كورنٌل للطب  :6192 ديسمبر 91 –حة الدو

وأكثرها فاعلٌة فً المتبعة فً العالم  المتعلمٌن متخصصة للتعرٌف بأحدث أسالٌب وأدوات تقٌٌم
ن على امتداد طٌف الرعاٌة تربوٌو"وُنظمت الندوة فً إطار سلسلة  المهن الصحٌة. تعلّممجال 

أكادٌمٌٌن وأطباء بمشاركة ، قة عن قسم التعلٌم الطبً المستمرالمنبث (EAHCS) "الصحٌة
 ومختصٌن فً المهن الطبٌة المساعدة.وممرضٌن وصٌدالنٌٌن ومتدربٌن وأطباء مقٌمٌن 

 
هانسن مدٌر بحوث وتطوٌر الدكتورة جانِس  أدارتها سلسلة من حلقات العمل التفاعلٌةالندوة شملت 
الدكتورة أمل خضر أستاذ ، وكلٌة الطب فً جامعة كولورادوالتابع ل قسم طب األطفال فً التعلٌم

الدكتورة مً  قطر. كما شارك فً التقدٌم كل من –فً واٌل كورنٌل للطب  طب األطفاللمشارك 
سٌاسات وبحوث الرعاٌة فً المشارك أستاذ  والدكتور زٌاد محفوضلطب مساعد لأستاذ  محمود

 .الصحٌة
  

جلسات نقاشٌة موسعة ومصغرة، وأنشطة تقمُّص األدوار والتدرٌب المباشر كما شملت الندوة 
وُتعدُّ أدوات التقٌٌم الفعالة من بٌن لٌكتسب المشاركون فهماً عملٌاً مستفٌضاً عن أدوات التقٌٌم. 

م األساسٌة فً تعلٌم المهنٌٌن الصحٌٌن الذٌن ٌعتمدون إلى حد بعٌد على التعقٌبات ُمعٌنات التعلّ 
ت من اكتسابهم للمهارات والمعارف المتقدمة الالزمة لتقدٌم للتثبّ  ،ٌمٌة الشاملة من معلمٌهمالتقٌ

 الرعاٌة الصحٌة بجودة عالٌة لمرضاهم.
 

: "جرت العادة أن تعتمد أسالٌب التقٌٌم التقلٌدٌة على إعطاء عالمة الدكتورة جانِس هانسنوقالت 
معدومة للمتعلمٌن. وقد تكون مثل تلك األسالٌب فعالة إذا ما تقٌٌمٌة مقرونة بتعقٌبات ضئٌلة أو ربما 

غٌر أنها غٌر مجدٌة بتاتاً إذا ما أردنا  .من عدمه اقتصر دورها على تحدٌد اجتٌاز اختبار ما
 قلّ تعرٌف الطالب بأسباب اجتٌاز أو عدم اجتٌاز اختبار ما، أو تحدٌد أٌن أصاب وأٌن أخطأ. وال ٌ

ن علٌهم فعله لتحسٌن أدائهم وتحقٌق ا التقٌٌم ال ٌعّرف المتعلمٌن بما ٌتعٌّ عن ذلك أهمٌة أن مثل هذ
 أهداف التعلم المرجوة من هذا االختبار أو ذاك".

 
وتابعت قائلة: "وهنا تكمن األهمٌة البالغة ألدوات التقٌٌم. فعندما نقّدم للمتعلمٌن تعقٌبات شاملة عن 

غٌرها، فإنهم ٌعرفون تماماً ما ٌتعٌن علٌهم فعله لتحسٌن أدائهم، سواء تعقٌبات تقٌٌمٌة سردٌة أو 
بل ٌسهم أٌضاً فً رفع الروح المعنوٌة  ذلك فً تحسٌن عملٌة التعلم فحسب أدائهم، وال ٌساعدهم

 بٌنهم وتحفٌزهم".
 

ٌّة، ناقشت الندوة أٌضاً  وإلى جانب شرح كٌفٌة كتابة تعقٌبات تقٌٌمٌة سردٌة حسب األصول المرع
وضعف العدٌد من أسالٌب تقٌٌم المتعلم المختلفة، وكٌفٌة تحدٌد صالحٌة أدوات التقٌٌم،  مواطن قوة

وكٌفٌة تطبٌق أُطر التقٌٌم فً الحكم على المتعلمٌن. وٌمكن تطبٌق المهارات والمعارف التً 



 

اكتسبها المشاركون من حلقات العمل على تمارٌن التعلم فً قاعات المحاضرات وفً العٌادات 
 على السواء. الطبٌة

 
 قد تركت نتائجاً مجزٌةالندوة المتخصصة هذه ن ألجداً نحن سعداء وقالت الدكتورة أمل خضر: "

وألن المشاركٌن قد تفاعلوا معنا بشكل جٌد. كما أننا سعداء ألن الندوة أتاحت لبعض الطالب من 
المشاركة فً التطوٌر المهنً، وفً هذه المناسبة تشكر اللجنة المنظمة الطالب علً خٌرت، طارق 

والدكتور غرٌغوري أوستروفٌسكً الذٌن  2017بربر، دٌاال ستٌتٌة وصالحة عباسً من دفعة 
    ".هداف الندوةأوسع ألساهمت بفهم قاموا بتحضٌر أفالم فٌدٌو دارت حولها نقاشات مستفٌضة 

 
مدٌر التعلٌم الطبً المستمر: "للتقٌٌم الفعال أهمٌة  ، قالت السٌدة دٌما الشٌخلًمن جهة أخرى

ارتأٌنا لذلك ، حاسمة فً تجربة التعلم، وفً السابق لم ُتَعر هذه المسألة االهتمام المستحق إلى حد ما
 . "مضمار ألعضاء الهٌئات التدرٌسٌةتوفٌر التدرٌب المتخصص فً هذا ال

 
فت هذه الفعالٌة العلمٌة كفعالٌة تعلُّم جماعٌة معتمدة )الفئة األولى( وفق متطلبات إدارة االعتماد ُصنّ 

فً المجلس القطري للتخصصات الصحٌة. واعتُمدت الفعالٌة أٌضاً من جانب مجلس اعتماد التعلٌم 
ورنٌل نٌوٌورك وواٌل ك –كفعالٌة مشتركة بٌن واٌل كورنٌل للطب  (ACCME)الطبً المستمر 

 قطر.  –للطب 
 

  -انتهى  -
 

 :التعليق على الصور المرفقة
 الدكتورة أمل خضر: 9صورة
جانِس من الٌسار إلى الٌمٌن: الدكتور زٌاد محفوض، الدكتورة أمل خضر، الدكتورة : 6صورة
 ، الدكتورة مً محمودهانسن
طارق صالحة عباسً  الدكتور غرٌغوري أوستروفٌسكً،علً خٌرت، دٌاال ستٌتٌة، : 3صورة
 بربر 

 
 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 
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