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  الجراحة العظمية   –البورد العربي 
  

عليه من قبل المجلس    امتحان علمي سريري يتم تنظيمه و اإلشرافامتحان البورد العربي أو ما يعرف بالزمالة العربية هو  إن
العربي لالختصاصات الصحية و الهدف منه تأسيس معايير موحدة لتقييم التدريب الطبي في مختلف االختصاصات بما فيها  

بمعنى أوضح, يعتبر امتحان البورد العربي أحد المقاييس المستخدمة لتقييم األطباء المتخرجين من مختلف   الجراحة العظمية.
عمل لمن يرغب بالسفر. طبعاً قد يكون هناك تضارب باآلراء   التالي إمكانية توفير فرصة أكبر للحصول علىالدول العربية و ب 

عن مدى فائدة امتحان البورد العربي في زيادة فرص العمل أو التحصيل العلمي, ولكن بالمحصلة, يمكن القول أن الطبيب  
بما يتجاوز حدود  امتحاناً طبياً موحداً بين جميع الدول العربية  قد اجتازيكون  على شهادة البورد العربي  بحصولهالمتخرج 

  شهادة االختصاص المحلية في كل بلد عربي.  

باللغة  باإلمكان الضغط على هذا الرابط ( أهدافه،لمزيد من المعلومات عن المجلس العربي لالختصاصات الطبية و عن   
  .  )In English -  العربية 

المتحان البورد العربي تحديداً في اختصاص الجراحة العظمية.   الهدف من هذه المقالة هو توضيح طريقة الدراسة و التحضير
ليس هناك أي عالقة أو صلة بالمجلس العربي لالختصاصات الطبية بهذا المقال أو الموقع. جميع المعلومات المقدمة أدناه  

  تستند على خبرات شخصية و على تواصل مع أطباء زمالء على مدى فترة التحضير و تقديم االمتحان.  

  :  جراحة عظمية –بطلب االنتساب للبورد العربي التقدم 

يرجى االنتباه إلى أن شروط التقدم لالمتحان تعتمد على قرار من المجلس العربي لذلك يجب الرجوع إلى المعلومات المتوفرة  
و االعتماد عليها لتحضير المستندات الالزمة لطلب االنتساب. يمكن   المجلس العربي لالختصاصات الصحية على موقع  

  .  هذا الرابط ضطالع على شرح كافي و وافي عن الشروط العامة للتسجيل بالبورد العربي بالضغط علىاال

جراحة عظمية. المسار األول هو االلتحاق بالبورد من بداية   – هناك مسارين أو أسلوبين لتقديم طلب االنتساب للبورد العربي 
ا من  بهفترة التدريب الختصاص الجراحة العظمية بحيث يلتحق الطبيب المنتسب إلى أحد المشافي أو المراكز الطبية المعترف 

انات (االمتحان الكتابي األولي,  الطبيب المنتسب التقدم لثالثة امتحمن . باتباع هذا المسار, يفترض بلده في   قبل المجلس العربي
  االمتحان الكتابي النهائي و االمتحان الشفهي و المقابلة).  

األسلوب الثاني و المعترف فيه من قبل المجلس العربي هو االنتساب للبورد بعد االنتهاء من فترة التدريب لالختصاص و  
باتباع هذا ن مركز التدريب معترف به من قبل المجلس). الحصول على شهادة البورد المحلية في بلد التدريب (بشرط أن تكو

  المسار, يتم إعفاء الطبيب من التقدم لالمتحان الكتابي األولي.  

ال يشترط تقديم بحث علمي لالنتساب للبورد  و  و تقديمه للمجلس للتقييم Logbookيتوجب تحضير سجل علمي و عملي 
  جراحة عظمية.   –العربي 

  ولي:  االمتحان الكتابي األ

بحكم أني حاصل على شهادة اختصاص من جهة معترف بها من قبل المجلس  ال أملك شخصياً أي معلومة عن هذا االمتحان 
. يرجى ممن لديه معلومات عن هذا االمتحان بما  من التقدم لالمتحان األولي ائيفتم إعالعربي لالختصاصات الصحية و بالتالي 

أو أن   هذا الرابط  أن يتواصل مع الموقع بالضغط علىفي المشاركة  لديه رغبة و   األسئلةدراسة و يتضمن المراجع و أسلوب ال
    يضع تعليق أدناه. 

  االمتحان الكتابي النهائي:  

أفضل أسلوب للتحضير لالمتحان النهائي هو التواصل مع زمالء أطباء تقدموا سابقاً لالمتحان و بالتالي الحصول على خطوط  
يتم عقد االمتحان النهائي الختصاص الجراحة العظمية مرة واحدة في شهر  عريضة حول التحضير لالمتحان و طبيعة األسئلة. 

 ً ). الهدف من هذا االمتحان   يجب التواصل مع هيئة البورد للتأكد من موعد االمتحانتشرين الثاني نوفمبر من كل عام (طبعا
في الجراحة العظمية. ال يخلو االمتحان من بعض األسئلة النظرية البحتة المتعلقة    و الجراحية اختبار المعلومات السريرية 

  بالعلوم األساسية و اإلحصاء.  



 

www.letstalkortho.com    
Twitter @letstalkortho   

مية المتداولة في جميع الدول مصدر مهم و مفيد جداً للتحضير لالمتحان. من هذه  من الطبيعي أن تكون مراجع الجراحة العظ
,  Campbell’s Operative Orthopaedics ,Skeletal Trauma ,Rockwood and Greenالمراجع أذكر: 

Tachdjian Pediatric Orthopaedics   ُقرأ هذه  و غيرها من المراجع الضخمة و المفيدة. طبعاً من غير المعقول أن ت
الكتب بشكل كامل للتحضير لالمتحان و لكن بالتأكيد يمكن الرجوع إليها من أجل التعمق بأحد المواضيع. من ناحية أخرى,  

أحد أهم كتب الجراحة العظمية المقتضبة و المخصصة لعرض   Miller’s Review of Orthopaedicsيعتبر كتاب 
و ميسر بلغة إنكليزية سهلة مع العديد من الرسوم التوضيحية. إذا كان لديك    األساسيات النظرية للجراحة العظمية بشكل واضح

موقع األورثوبوليت   باإلضافة لذلك, يعتبرأي اقتراح لكتاب آخر, الرجاء وضع تعليق أدناه كي تعم الفائدة للجميع. 
Orthobullets.com  لغة الموقع هي اإلنكليزية و المعلومات منسقة  إن . ءة النظرية السهلة و المبسطةمن أهم مصادر القرا

  مما يسهل عملية القراءة و المتابعة.  و مرتبة 

يارات هو حل أكبر عدد ممكن من األسئلة و التي  لخأسئلة متعددة امؤلف من  األسلوب األمثل للتحضير ألي امتحان كتابي إن 
على إجراء اختبار ذاتي و صقل المعلومات بما يتناسب مع أسلوب االمتحان و مواضيعه. أحد أهم مصادر  الطبيب تساعد 

هي   من المراجع األخرى لألسئلة. المذكور أعاله  األسئلة متعددة الخيارات و المتوفرة بشكل مجاني هو موقع األورثولوليت
و التي تنشر بشكل سنوي بكل فرع من فروع الجراحة    AAOSكتب األسئلة الصادرة عن الكلية األمريكية للجراحة العظمية 

من المعلوم أن العديد من هذه األسئلة يرد في امتحان البورد و لكن قد يكون هناك تعديل أو تغيير في صيغة السؤال  العظمية. 
مثابرة العديد من الزمالء الجراحين ممن تقدموا سابقاً المتحان البورد, فإن هذه الكتب و  لحسن الحظ و بفضل  أو الخيارات. 

  جراحة عظمية – البورد العربي  ةباالشتراك بقنا هاالعشر سنوات السابقة متوفرة و يمكن الحصول على نسخة من  ىعلى مد
هذه المجموعة "على حد علمي" هي مجموعة مستقلة ال تمت بأي صلة بالمجلس العربي إن رام. على موقع تيليغ

أسئلة الدورات السابقة  على التيليغرام نسخة عن البورد العربي باإلضافة لذلك, يتوافر على مجموعة لالختصاصات الطبية. 
  المتحان البورد العربي.  

و هو بحد ذاته   الضطالع على الشرح المذكور بعد كل سؤال ل جداً باألخص ام ه AAOSاألورثوبوليت و قراءة أسئلة  إن
عن  . من الخطأ أن يقوم الطبيب بحفظ األسئلة مصدر مهم لبعض المعلومات النظرية التي قد تكون أُغفلت خالل قراءة الكتب

هذا خطأ واضح بالتأكيد لكنه و لألسف خطأ شائع.  . سؤال لدرجة أن بعض األطباء يستذكرون رقم الخيار الصحيح لل ظهر قلب 
من البديهي أن يكون هذا األسلوب خاطئ و غير مجدي. المالحظ بعد كل امتحان أن العديد من األطباء الممتحنين يشتكون أن 

هذا شي  ت. تم تغيير ترتيب الخيارات أو تبديل أحد الخيارا قد)  AAOSبعض األسئلة الواردة (مصدرها من األورثوبوليت أو 
متوقع و برأيي الشخصي و البسيط, من األجدى استغالل الجهد و التعب باستذكار و حفظ المعلومة الطبية بدالً من الحفظ  

  .  AAOSأؤكد مرة ثانية على أهمية قراءة الشروح الواردة بعد كل سؤال من أسئلة األورثوبوليت و  البصم لألسئلة. 

أخالقيات و قوانين المهنة. ال أعلم عن أي مرجع مفيد في   يلمطلوبة في االمتحان النهائي همن المواضيع المستجدة نوعاً ما و ا 
هذا اإلطار. هناك قائمة بالعديد من األسئلة عن هذا الموضوع متوافرة على موقع المجلس العربي و يمكن الوصول لها  

  .  هذا الرابط  بالضغط على 

مئة  يأتي االمتحان في ورقتين, كل ورقة تحتوي على  . حدا ت وبوقيتم عقد االمتحان في عدد من المراكز في عدة دول عربية 
  سؤال و مدة االمتحان هي ساعتان و نصف لكل ورقة.  

ن الشفهي  االمتحان النهائي إلى تحضير جيد و قراءة موسعة و التي بطبيعة الحال ستفيد من أجل التحضير لالمتحا يحتاج
  النهائي. 

  االمتحان الشفهي النهائي: 

في السنوات األخيرة في جمهورية مصر العربية.    ؤهتم إجرا  و قد  يتم إجراء االمتحان الشفهي النهائي في أحد الدول العربية
تاريخ ومكان االمتحان عن طريق الموقع الرسمي للمجلس العربي. يجب االنتباه إلى أن السفر   نبطبيعة الحال, يتم اإلعالن ع

يتطلب الحصول على تأشيرة دخول البلد المستضيف لذلك يجب التواصل مع سكرتيرة قسم الجراحة العظمية في المجلس لتقديم  
  طلب التأشيرة عن طريق المجلس.  

اختبار  و  intermediate caseالسريرية المتوسطة  ة الحال  , جزاء: المقابلة الشفهيةتكون االمتحان الشفهي من ثالثة أ ي 
ال يوجد  لألسف األطباء المشرفين من عدد من الدول العربية. عدد من من االمتحان لجنة تتألف . OSCE القصيرة الحاالت 

قابلة الشفهية للرضوض في يوم بينما تم إجراء  ترتيب محدد ألجزاء االمتحان. على سبيل المثال, في أحد السنوات تم إجراء الم
و في اليوم األخير تم إجراء اختبار الحاالت  اختبار الحالة المتوسطة مع المقابلة الشفهية ألمراض العظام في اليوم التالي 



 

www.letstalkortho.com    
Twitter @letstalkortho   

ول, اختبار  القصيرة (األوسكي). بينما في سنة أخرى, تم إجراء المقابلة الشفهية للرضوض و أمراض العظام في اليوم األ
  الحالة المتوسطة في اليوم الثاني ثم اختبار األوسكي في اليوم األخير.  

يشكل  يعتمد على مدى القراءة و االضطالع المتبع مسبقاً للتحضير لالمتحان الكتابي.  متحان الشفهي النهائيإن التحضير لال
  الفحوص السريرية بالشكل المطلوب. لى إجراء كل, لذلك يجب التدرب عالشفهي الجانب السريري الجزء األهم من االمتحان

 Rapid Orthopaedicو  Examination Techniques in Orthopaedicsأحد أهم مصادر الفحص السريري هي 

Diagnosis  باإلضافة لها, يوجد العديد من الفيديوهات المخصصة للفحص السريري و كلها متوافرة في مجموعة مخصصة .
. باإلضافة لذلك يتم االستعانة بحاالت األوسكي  هذا الرابطها بواسطة ب  شتراكلى التيليغرام و يمكن االلالمتحان األوسكي ع

  تيليغرام.  الخاصة بامتحان الزمالة المصرية و هي أيضاً متوفرة في مجموعة األوسكي على 

كافياً لإلحاطة النظرية بجميع المواضع في الجراحة    Miller’sبرأيي الشخصي, ال يعتبر كتاب  بالنسبة للمراجعة النظرية و 
سؤالين عن كسر أو ورم أو أي حالة  سؤال أو  العظمية. من المؤكد أن قراءة هذا الكتاب ستساعد بالتأكيد على اإلجابة عن أول 

الشفهية و لكن عليك أن تتوقع أسئلة عن أشياء تفصيلية أو ربما استطبابات أو اختالطات و التي تحتاج  أخرى خالل المقابلة 
بالضرورة إلى قراءة مراجع أكثر توسعا بالشرح و التفصيل. على سبيل المثال, أحد األسئلة المتعلقة بحالة مريض لديه التهاب  

زيادة خطورة خلع الورك األمامي بعد عمليات تبديل مفصل    كان عن سبب Ankylosing Spondylitisالفقار الالصق 
. بالنتيجة,  وليس من أي كتاب الورك. أنا شخصياُ علمت هذه المعلومة اعتماداً على شرح جواب أحد أسئلة األورثوبوليت 

ألسئلة خالل  الطبيب الممتحن القارئ و المضطلع لديه مجال واسع من المعلومات و التي تضمن اإلجابة عن عدد مهم من ا
المقابلة الشفهية. من جهة أخرى, إذا اعتمد الطبيب على ملخصات محدودة, فعليه أن يتوقع عدد مهم من األسئلة الصعبة. طبعاً  

  هذا ال ينفي أهمية الملخصات و المالحظات و التي تسهل عملية استذكار أهم األفكار خالل األسبوع األخير قبل االمتحان.  

 Postgraduate Orthopaedics Vivaة و الواجب قراءتها للتحضير لالمتحان الشفهي النهائي هي كتب من المراجع المفيد

Guide ,FRCS Trauma and Orthopaedic Viva  وOrthopaedic Surgery Review, Questions and 

Answers  من أجل  أيضاً ه الكتب تفيد على التيليغرام. قراءة هذ و األوسكي  و جميعها متوفرة على مجموعة البورد العربي
  المقابلة و االمتحان السريري (الحاالت القصيرة و المتوسطة).  

    المقابلة الشفهية:

لجنة   كون من طبيبين منت كل محطة ت بعضها) بحيث  ن(غرف منعزلة ع  stations يتم تنظيم االمتحان على شكل محطات
تم توزيع األطباء  هناك محطات لمناقشة الرضوض و محطات لمناقشة أمراض العظام. ي  االمتحان من دولتين مختلفتين.

كل محطة لمدة  تمتد  محطة واحدة ألمراض العظام.  الممتحنين بحيث يجري كل طبيب مقابلة في محطة واحدة للرضوض و 
  لغة االمتحان بالعربي أو اإلنكليزي حسب رغبة الطبيب الممتحن.. دقائق  10

بعرض صورة كسر النهاية  كأن يقوم الفاحص  ,شة حالة مرضية معينةقلمقابلة الشفهية يعتمد بشكل عام على مناإن أسلوب ا
الت. يبدأ النقاش عادة بسؤال   حاو غيرها من ال   البعيدة للساق أو كسر عظمي ساعد أو صورة مفصل ركبة أو ورك متنكس

هو توصيف الصورة الشعاعية بشكل واضح و مختصر. من المتوقع  (ماذا ترى في هذه الصورة). الجواب األمثل لهذا السؤال 
أو غيرها من األسئلة. من أحد الحاالت التي وردت   العالج الالزم أو  ستقصاء أن يكون السؤال التالي عن تصنيف الكسر أو اال

لنمو (المشاش) و  ستوات, و كان أحد األسئلة يتعلق بغضروف ا  6عمره  في االمتحان كانت عن كسر عظمي ساعد عند طفل 
. كذلك األمر بالنسبة لحالة مفصل ركبة متنكس,  Bone remodelingأذيات غضروف النمو, الرد المقبول للكسور و آلية 

و بعدها سأل عن استخدام   Static and dynamic stabilizersبحيث قام الطبيب الفاحص بالسؤال عن ثباتية مفصل الركبة 
الركبة  تان في حال إجراء عملية تبديل مفصل ركبة و استدرك الفاحص بسؤال عن نوع مفصل اإلن ب  عالقتهاالستيروئيدات و 

Prosthesis مطلوب لمثل هذه الحاالت.  ال  

  :  ntermediate caseIامتحان الحالة المتوسطة 

كان هناك حالتين  2020بينما في امتحان سنة   دقيقة 30 مدتهان هذا االمتحان في األعوام السابقة حالة واحدة طويلة تضمّ 
من   بحيث كل محطة تتكون stationsيتم توزيع أطباء لجنة االمتحان على محطات . دقيقة  20متوسطتين, مدة كل حالة  

فحص مريض حقيقي (وليس ممثل) و بالتالي المطلوب  يعتمد على  متوسطة الحالة ال امتحان إن طبيبين من دولتين مختلفتين.
يرن الجرس   , بعدهادقيقة 15أقصاها  دة م السريري خالل الفحص إجراء و  مرضية القصة المن الطبيب الممتحن أن يقوم بأخذ 

ن يُسأل الطبيب عن التشخيص  مكن أ. خالل النقاش ي دقائق  5  ليبدأ النقاش مع أطباء اللجنة بما يتعلق بالحالة و ذلك لمدة
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حالة  بعد انتهاء ال حسب الوقت المتبقي. و غيرها و ذلك ب  التفريقي, االستقصاءات الالزمة, قراءة الصورة الشعاعية, العالج 
من   بعد االنتهاءلتتكرر نفس العملية في الحالة الثانية.   يرن الجرس ثم تنتقل إلى الحالة الثانية مع فاصل دقيقة واحدة. األولى, 

   , يرن الجرس و يخرج الطبيب.الثانية الحالة 

يتم اعتبار المعدل الوسطي لعالمتي المحطتين, و هذا بالتأكيد أفضل من   ن وجود حالتين سريريتين أفضل من حالة واحدة. إ
من المتوقع أن يستمر اعتماد إجراء حالتين متوسطتين في االمتحانات المقبلة (بدال عن اإلجراء   لمحطة واحدة.  عالمة واحدة

 القديم بحالة واحدة طويلة).  

قد يحصل فيه توتر من قبل الممتحن,  . اق ومتعب و لكنه ليس صعبا أو مستحيالالحالتين المتوسطتين شامتحان  بشكل عام إن 
  الفحص السريري بالشكل المطلوب و خالل المدة المطلوبة.  صة السريرية ولذلك يجب التدرب على إجراء الق

  :  OSCEامتحان الحاالت القصيرة 

مدة كل محطة   كل محطة فيها لجنة من طبيبين من دولتين مختلفتين.حاالت,   6و   5يتراوح عدد محطات امتحان األوسكي بين 
دقائق إلجراء   5, من بعدها مام باب المحطة و يقرأ ما هو المطلوبأاألولى دقيقة في ال يقف الطبيب الممتحنبحيث  دقائق 6

 knee. تتضمن احتماالت الحالة القصيرة: إجراء فحص سريري محدد مثالً (فحص أذية أربطة الركبة الفحص المطلوب

ligamentous exam أو (الكفة المدورة للكتف (rotator cuffمجال حركة مفصل الكتف عند شخص طبيعي) أو (  
Normal shoulder range of motion .( خذ قصة مرضية لمريض  أمتحان األوسكي اإلضافة لذلك يمكن أن يتضمن اب

لديه (ألم في مفصل الركبة أو ألم أسفل الظهر..). في هذه الحالة ال يطلب من الطبيب إجراء الفحص و لكن يجب أخذ قصة  
امتحان تضمن ي  من الممكن أندقائق بحيث يستطيع وضع تشخيص أو تشخيص تفريقي للحالة.   5مرضية وافيه خالل  

و هي  . يوجد مجموعة من الملفات المتعلقة بأخذ الموافقة الجراحية  consentجراحي أخذ موافقة على العمل الاألوسكي 
  موافقة على عمل جراحيحالة أخذ   متوافرة على مجموعة البورد العربي و األوسكي. لم يتضمن امتحان األوسكي األخير

أن يتم ري بامتياز إال أنه من الممكن أن امتحان األوسكي هو امتحان سري مما سبق ذكره يتبين  بسبب اختالف اللهجات. وذلك 
في عدة  تم  أو تشخيص تفريقي.  تشخيص وضع  وأإلجراء اختبار معين مثالً من قبل اللجنة الفاحصة توجيه أسئلة للطبيب 

  سؤال البعض عن االستقصاءات الالزمة و العالج. حاالت 

جراحة العظام. يتم إعالن النتائج خالل فترة أيام وذلك عن طريق    –بهذا يكون اكتمل االمتحان الشفهي النهائي للبورد العربي 
مجمل, المعلوم أن هذا  ). تختلف نسب النجاح في االمتحان الشفهي النهائي بين عام و آخر و لكن بالهذا الرابط -  الموقع

  بما يمكن الطبيب الممتحن من إظهار قدراته العلمية و العملية بشكل جيد.  االمتحان صعب و يحتاج التحضير الجيد 

  لتحميل الملف.   هذا الرابط يمكنك الضغط على   2020للتعرف على تفاصيل االمتحان الشفهي النهائي لعام 

  عليق أدناه.  إذا كان لديك أي رأي عن المعلومات الواردة في هذه المقالة, يمكنك المشاركة و الت 

 .  الضغط هنا, يمكنك PDFمن ملف  ض يمكنك الحصول على هذه المقالة 
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