
 
 

 

 
 تقييمال هم فيقطر تعزز تدريب األطباء ومهارات –وايل كورنيل للطب 

 
 دورةقطر  -وايل كورنيل للطب  في قسم التعليم الطبي المستمر نظم: 2017مارس  20 -الدوحة 
، عملية رفيعة المستوى المعرفة الالزمة إلعداد امتحاناتتزويد المهنيين الطبيين ب بهدف ةتدريبي
  تكفل إجراء تقييم شامل ومتكامل لمهارات األطباء المتدربين. مما
 

 ،قطر ومؤسسة حمد الطبية –وايل كورنيل للطب  منمحاضرين ء الطبااألكون من ف المشاروتعر  
تصاراً باسم على أصول تصميم وإجراء االختبارات السريرية المهيكلة الموضوعية )ما يُعرف اخ

من بين أهم األدوات التدريسية والتقييمية المعتمدة في تدريب األطباء في  "أوسكي"( التي تُعد  
 العالم.

 
بين على تقمص تستعين اختبارات "أوسكي" بـمرضى معياريين إليجاد بيئة  –أدوار المرضى  مدر 

للتجربة الفعلية، حيث يُكلف األطباء المعالجون بإجراء فحوص طبية شاملة ودقيقة تعلُّم محاكية 
تقييم المهارات العملية الجوهرية مثل كيفية تدوين السيرة المرضية، األمر لمرضاهم. ويتيح هذا 

المختلفة لتحديد صحة المريض،  والتحقق من العالمات الحيوية، وإجراء الفحوص البدنية
 والتواصل الفعال مع المريض، إلى جانب عدد آخر من القدرات والكفاءات.

 
في مركز المهارات اإلكلينيكية على مدى ستة أسابيع للسنة الثانية على التوالي وعقدت الدورة 

ارت الدورة الدكتورة أدقد و قطر. –في وايل كورنيل للطب  د بأحدث جيل من التقنيات الفائقةالمزو  
مدير التعليم الطبي المستمر  الشيخلي ة، والسيدة ديمأستاذ مساعد في الطب اإلكلينيكي دورا ستادلر

شارك في تقديم جلساتها عدد من أعضاء الهيئتين األكاديمية و .قطر –في وايل كورنيل للطب 
 –ل للطب أستاذ الطب المساعد في وايل كورني الدكتور ليام فيرنيهاومن بينهم  ةواإلدارية في الكلي

كما . استشاري الحساسية واألمراض الصدرية في مؤسسة حمد الطبية قطر والدكتور حسن مبي ض
الن اإلكلينيكي والسيدة طب األسرة مشارك في أستاذ  الدكتورة ستيال ميجور التنظيمأسهمت في 

 قطر. –رنيل للطب مدير مركز المهارات اإلكلينيكية في وايل كو صوان
 

من خالل تجربة تعل م وتقييم مفيدة إلى أبعد حد للمتدربين استطعنا توفير وقالت السيدة الشيخلي: "
، وبإمكاننا تغيير ظروف كل حالة إلى ما ال نهاية كية لبيئة استشارة المريض لطبيبهتهيئة بيئة محا

 ً رات التي تمك نه من متنوعة من المهايتيح للمتدرب اكتساب مجموعة أساسية وهذا األمر . تقريبا
نحن سعداء بما أبداه المشاركون  .ي مواقف مختلفة ومع مرضى مختلفينه بشكل فعال فالقيام بمهام

من التزام واهتمام كبيرين لتعل م أصول تطوير برامج اختبارات أوسكي وتنفيذها وفق أفضل 
 الممارسات العالمية".

 
من غرف الفحص فائقة التقنية المتاحة في مركز المهارات استفادت جلسة التعل م الختامية 

دة بنظم مراقبة سمعية مرئية تتيح ألعضاء قطر، فهي مزو   –ايل كورنيل للطب اإلكلينيكية في و



 

الهيئة التدريسية تقييم المتدربين عن بُعد وبسرية أثناء قيامهم باستشارات محاكية لالستشارات 
 الفعلية مع مرضى معياريين. 

 
التي وقالت الدكتورة شيرين سليمان، استشاري مشارك في الطب الباطني في مؤسسة حمد الطبية و

ة والعمل مع فهم كيفية إعداد الحاالت المرضي  بدورة هذا العام: "ساعدني البرنامج في  شاركت
مثل ن ألمرضى معياريين إليجاد تجربة تعل م وتقييم محاكية للتجربة الفعلية. أنا سعيدة بمشاركتي 

 هذه التجربة فعالة إلى حد  كبير كأداة تدريب وتقييم".
 

  -انتهى  -
 

 
 التعليق على الصورتين المرفقتين:

 قطر –مدير التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب  الشيخلي ديمةالسيدة : 1صورة
 الطبيةالدكتورة شيرين سليمان، استشاري مشارك في الطب الباطني في مؤسسة حمد  :2صورة
 الدكتورة دورا ستادلراإلكلينيكي وطب األسرة مشارك في أستاذ  الدكتورة ستيال ميجور :3صورة
 خالل مراقبتهما عن بعد المتدربيناإلكلينيكي مساعد في الطب أستاذ 
بون والمشاركون: 4صورة في الدورة التدريبية في صورة لهم في مركز المهارات  المدر ِّ

 اإلكلينيكية في وايل كورنيل للطب قطر
 

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً  -تأسست وايل كورنيل للطب 

. يتم  التدريس بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيلمدته ست سنوات يحصل من تعليمياً متكامالً 
من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد 

، مؤسسة الرعاية الصحية، مركز األم والجنين ومركز مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، الطبية
قطر إلى بناء األسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب  -. تسعى وايل كورنيل للطب درة للطب والبحوثالس

الحيوي وذلك من خالل البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم األساسية والبحوث اإلكلينيكية. كذلك تسعى إلى 
ستوى الرعاية الصحية لألجيال المقبلة تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطالبها، بهدف تحسين وتعزيز م

 وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حد  سواء. 
weill.cornell.edu-http://qatar/  

 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 حنان اللقيس
 إعالميمدير 

 قطر -وايل كورنيل للطب 
 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

 

http://qatar-weill.cornell.edu/

