
 
 

 

 
 مختبر المهارات اإلكلينيكية والمحاكاة قطر تدّشن توسعة –وايل كورنيل للطب 

 
التوسعة الجديدة لمختبر  قطر –وايل كورنيل للطب  دّشنت :2017 سبتمبر 30 –الدوحة 

 6ف طاقته االستيعابية من لتتضاعمتراً مربعاً،  175بزيادة بلغت  والمحاكاةالمهارات اإلكلينيكية 
 .الطبيالتدريب في  لطالبا التي تخدمالتكنولوجيات المتقدمة  توفّر عيادة طبية تدريبية 12إلى 

 
الطبية مجموعة كبيرة من الدمى  ،المنطقة المراكز الرائدة في، الذي ُيعد من المختبر يتضّمن

لطالب ليتيح و .يه واألداء التفاعلي مع المرضىاإللكترونية المتطورة للمحاكاة والتشبواألجهزة 
مى وأجهزة المحاكاة مستخدمين برامج حاسوبية تساعد على التعلم من خالل توافر ب على الدالتدرّ 

 . ويكتسبنماذج محاكية للحاالت المرضية الحقيقية في ظروف تماثل ظروف المستشفى تماماً 
، وآمنة ي في بيئة تعليمية نموذجيةكلينيكمهارات الفحص اإلخالل هذا النوع من التدريب الطالب 

 .قطر - شراف خبراء في هذه المجاالت من أعضاء هيئة التدريس في وايل كورنيل للطبإتحت 
 

مى التعليمية الفرصة للطالب المتدرب إلجراء التشخيص السليم والتعامل مع المريض، تتيح الد
التي من  ديد من الحاالت المرضية المختلفةاإلجراء الطبي الصحيح، من خالل تعامله مع العواتخاذ 

ن تواجهه في غرف الطوارئ مثل السكتة القلبية، والتهابات الجهاز التنفسي، وضربة أالممكن 
الحاجة  حتملة حسبمئات من السيناريوهات الطبية المالشمس، وحاالت الوالدة. كما يمكن إعداد ال

تسارع دقات القلب، وتوسع بؤبؤ العين، وحاالت ابتالع اللسان، وغيرها ك لتعليمية والتدريبيةا
األدوات واألجهزة الطبية الحديثة الالزمة لتدريب أيضاً  التدريبية وتتوافر في العيادات الكثير.

، تشمل فحص األذن والعين مدّربين معياريينطالب الطب على إجراء فحوصات طبية لمرضى 
 وحرارة الجسم. قياس ضغط الدمو
 

وسائل تعليمية مزودة بتكنولوجيا متقدمة، بحيث في مختبر المهارات توفر العيادات الطبية التدريبية 
يجري في كل عيادة تعلم مهارة أو مجموعة مهارات طبية إكلينيكية تدرب الطالب على كيفية 

وإعطاء الحقن في  وحقنها في المكان المحددسحب الدم وكيفية إعطاء األدوية والمحاليل الوريدية 
 . كما يتعلّم الطالب كيفية استخدام الجهاز المحمول للفحص بالموجات فوق الصوتيةالمفاصل

يمكن الحاالت المرضية المتعلقة بالقلب والرئة وذلك على دمية متطورة على  همضافة إلى تعرفباإل
 الجسم البشري ثالثية األبعاد. حشري، ومجموعة متنوعة من نماذج تبرمجتها حسب الطلب

 
العيادات مزودة بكاميرات وأجهزة صوت مرتبطة بغرفة التحكم الرئيسية المزودة بأجهزة  وهذه

حاسوب، وشاشات مراقبة، وأجهزة صوت تتابع كافة التفاصيل، ويستفاد منها في عملية التعليم 
والتدريب، وإجراء االمتحانات والتقييم. وتتيح هذه التجهيزات لعضو هيئة التدريس أن يتابع 

ات العملية للطالب أثناء المعاينة والتشخيص، كما تتيح للطالب فرصة استعراض التطبيق
 الفيديوهات الخاصة بتجاربهم العملية لمراجعتها واالستفادة منها.

 



 

ومدير مختبر المهارات اإلكلينيكية  أستاذ مشارك الدكتورة ستيال ميجور قالتاسبة، بهذه المنو
عدد مختبر المهارات اإلكلينيكية والمحاكاة الفرصة لمشاركة التوسعة الجديدة ل تيحت: "والمحاكاة

واسعة أمامهم لالستفادة من المزايا الجديدة  آفاقأكبر من الطالب في التطبيقات العملية، وفتح 
والتكنولوجيا المتقدمة التي يضمها. ويوفر لهم الفرص لممارسة وإتقان مجموعة واسعة من 

سيتمكن  كماائية العملية قبل البدء بممارسة مهنة الطب. مهارات التواصل والمهارات اإلجر
لتحقيق  ها، في ظروف تماثل ظروف المستشفىالطالب من زيادة مهارتهم اإلكلينيكية وتطوير

 من الكفاءة، ليكونوا مستعدين للبدء في مسيرتهم المهنية". مستوى عال جداً 
 

المهارات اإلكلينيكية والمحاكاة، وهو ما وأضافت: "نحن فخورون بأطالق التوسعة الجديدة لمختبر 
يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال، مما سيساهم في تعزيز مكانة 

  ."قطر، في طليعة المؤسسات الطبية في مجال التدريب الطبي –وايل كورنيل للطب 
 

ل التعليمية الرئيسية المعتمدة في التدريب ُيشار إلى أن التعليم القائم على المحاكاة يعتبر من الوسائ
الطبي، وقد اثبتت التجارب العملية أن كالً من الطالب واألطباء الذين يعملون في بيئة محاكاة، قد 
نجحوا بتحقيق إنجازات متميزة في أدائهم لمجموعة متنوعة من اإلجراءات الطبية، مما يساعد على 

 التالي تعزيز سالمة المرضى.الحد بشكل كبير من األخطاء الطبية وب
 

كما يساهم العمل مع المرضى المعياريين في إتاحة الفرصة لطالب الطب لتطوير مهاراتهم 
الشخصية التي تسهل في المستقبل عالج المرض، ويقارب العمل ضمن مجموعات طبية تدريبية 

وقد زاد على مهام عملية مختلفة، بين التجارب التشبيهية والممارسات الطبية في الحياة العملية. 
 مريضاً معيارياً. 75 إلى 12 من 2005مرضى المعياريين منذ عام عدد ال

 
ء "نحن سعدا :مختبر المهارات اإلكلينيكية والمحاكاةل اإلدارية مديرةالوان، صالن  السيدة وقالت

األمر الذي سيساهم في إتاحة مزيد من الفرص لمساعدة طالبنا في  جداً بالتوسعة الجديدة للمختبر
اكتساب المهارات العملية التي يحتاجونها لتقديم خدمات رعاية صحية بمستويات متقدمة لمرضاهم 

 عند بدء حياتهم العملية".
 

ماً : "إن الكلية حريصة دائبالقول قطر –الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب  كما علّق
على المعايير  على اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتعزيز مستوى التعليم الذي نوفّره لطالبنا وللحفاظ

واحتفالنا اليوم باالنتهاء من أعمال التطوير في مختبر المهارات اإلكلينيكية  العالية المّتبعة،
المتطورة في التعليم الطبي هذا المرفق ال يقّدم االبتكارات إن والمحاكاة يؤكد على التزامنا بذلك. 

قطر في الطليعة حيث الفائدة مزدوجة لطالبنا وللمرضى  –وحسب، بل يضع وايل كورنيل للطب 
 الذين سيعالجونهم بعد تخرجهم".  

 
 



 

قطر ضمن  –تأتي التوسعة الجديدة لمختبر المهارات اإلكلينيكية والمحاكاة في وايل كورنيل للطب 
التطوير المستمر لبرنامج الطب المدمج الذي تقدمه ويمتد إلى ست سنوات، جهودها الرامية إلى 

ويشمل سنتين دراسيتين في برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات في برنامج الطب، وبعد استكمال 
 التدريب، يحصل المشاركون على شهادة طبيب من وايل كورنيل للطب من الواليات المتحدة.

 
 -انتهى  -

 

 
 قطر -كورنيل للطب  نبذة عن وايل

قطر من خالل شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر،  -تأسست وايل كورنيل للطب 
وتقدم برنامجاً تعليمياً متكامالً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من 

ينهم أطباء معتمدين جامعة كورنيل. يتّم التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن ب
من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، 
مؤسسة الرعاية الصحية، مركز األم والجنين ومركز السدرة للطب والبحوث. تسعى وايل كورنيل 

من خالل البحوث  قطر إلى بناء األسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك -للطب 
التي تقوم بها على صعيد العلوم األساسية والبحوث اإلكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى 
من التعليم الطبي لطالبها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية لألجيال المقبلة وتقديم 

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

 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 حنان اللقيس
 المدير األول لإلعالم
 قطر -وايل كورنيل للطب 

 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

 

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

