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 العامةو الحكومية إدارة العالقات

 كلية طب وايل كورويل في قطر
 المديىة التعليمية

 ٨٥١٥٥ صىدوق بريد 

 قطرالدوحة، 
 

 

 
 بعد تخّرجهما من كلية طب وايل كورنيل في قطر

 من خالل دراسة بحثية للمصابين بالكولسترول يمنحان األملطبيبان 
 

جا من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إنجازاً  :3102سبتمبر  01 - الدوحة حقق طبٌبان تخرَّ
ركان كولٌدج ٌجورنال أوف ذي أم"ركٌة الُمحكَّمة ٌنشرت مؤخراً الدورٌة األم حٌثبحثٌاً متمٌزاً 

وهذان الطبٌبان هما  مع باحثٌن آخرٌن.فً إعدادها دراسة علمٌة شاَركا  ،"أوف كاردٌولوجً
ج ضمن محمد بدرالدٌن الشالدكتور  والدكتور محمد الحجً الذي  0202دفعة اذلً الذي تخرَّ

ج ضمن  مع باحثٌن آخرٌن فً إعداد الدراسة االستقصائٌة اإلكلٌنٌكٌة  ، إذ عمال0200دفعة تخرَّ
هون. هون والزٌوت وكذلك بعض الفٌتامٌنات التً تذوب فً الدُّ  عن اللّبٌدات التً تشمل الدُّ

 
سترول غٌر الحمٌد، األهداف االسترشادٌة، والشرائح المئوٌة "الكولٌ نشرت الدراسة بعنوان

ٌّنة إكلٌنٌكٌة من   .قاعدة البٌانات الضخمة للّبٌدات"ملٌون بالغ8  0.1السكانٌة للوقاٌة الثانوٌة فً ع
ومن المتوقع أن تقود هذه الدراسة المهمة إلى ابتكار عالجات جدٌدة للمصابٌن بكولسترول 

ٌُعرف اختصاراً باسم  هنٌة منخفضة الكثافة )ما  (، وهو الكولسترول الذي قد LDLالبروتٌنات الدُّ
ب على جدران الشراٌٌن وٌتسبَّب بتصلُّبها ومن ثم اإلصابة بنوبة قلبٌة.  ٌترسَّ

 
ه الد ، باألهمٌة البحثٌة والطبٌة للدراسة مشٌداً بكلٌة الدراسةهذه ر الشاذلً، كبٌر مؤلِّفً كتوونوَّ

طب واٌل كورنٌل فً قطر وكافة أساتذتها ومحاضرٌها الذٌن كان لهم الفضل األول فً تأهٌله 
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر الدور األكبر فً تحدٌد مسار حٌاتًكان لقال8 "و باحثاً وطبٌباً.

المهنٌة والبحثٌة الٌوم، فقد أتاحت لنا فرصاً قّل مثٌلها إلجراء بحوث فً كلٌات طب مرموقة، 
كلٌة طب واٌل كورنٌل فً نٌوٌورك. ولم ٌقتصر دور الكلٌة على فً مثل المنحة البحثٌة الصٌفٌة 

لطلبة ذلك، إذ أتاحت لنا التموٌل من الدولة إلجراء بحوث فً قطر، عبر برنامج خبرة األبحاث ل
الجامعٌٌن وكذلك الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً، وقد حصلت على تموٌل من االثنٌن 

 أثناء دراستً بالكلٌة".
 

وتابع قائال8ً "وال ٌقلُّ عن ذلك أهمٌة أن كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر كانت بمثابة بوابة العبور 
لاللتحاق ببرنامج إقامة األطباء فً الطب الباطنً بمستشفى كلٌة جونز هوبكنز، ومن ثم الحصول 



 
 

كلٌة طب على الزمالة فً أمراض القلب من كلٌفالند كلٌنٌك. لذا، سأظل ممتناً لمؤسسة قطر و
واٌل كورنٌل فً قطر، مثلما سأظل ممتناً للقٌادة القطرٌة صاحبة الرؤٌة الملهمة، إذ كان 
االستثمار فً البحوث العلمٌة الرصٌنة والموارد البشرٌة فً طلٌعة أولٌاتهم، وأطمح إلى تسخٌر 
 خبراتً البحثٌة فً المستقبل غٌر البعٌد لَرفد جهود تطوٌر الطب وبحوث أمراض القلب

 منطقة الشرق األوسط".فً والشراٌٌن 
 

عمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، عن سعادته بما حققه  أعرب الدكتور جاوٌد شٌخوقد 
وٌحققه خّرٌجو الكلٌة وانخراطهم فً بحوث طبٌة رصٌنة ُتنشر فً أشهر الدورٌات العالمٌة 

اٌٌر الصارمة لدراسة الطب بالكلٌة الُمحكَّمة، منوهاً باإلنجاز األخٌر الذي ٌثبت مجدداً أن المع
 مضاهٌة لتلك المتبعة فً أهم كلٌات الطب العرٌقة فً العالم.

 
جالدكتور شٌخوقال  ٌجّسدان ، ا من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر8 "هذان الطبٌبان اللذان تخرَّ

ست من أجلها الكلٌة، وأقصد بذلك اكتساب المعرفة الطبٌة  والتدرٌب فً مجال األهداف التً تأسَّ
الطب وفق معاٌٌر عالمٌة رفٌعة وتسخٌر ما سبق لمنفعة البشرٌة. لذا، سٌكون هذان الطبٌبان 
مصدَر إلهام لكافة طالبنا الحالٌٌن، وأنا واثٌق بأنَّ كثٌرٌن منهم سٌسٌرون على خطاهما فً 

 المستقبل غٌر البعٌد".
 

ً بالسنة ا ألولى من زمالة طب القلب فً كلٌفالند كلٌنٌك ٌُذكر أن الدكتور الشاذلً ملتحق حالٌا
إلقامة األطباء فً الطب  "أوسلر"ركٌة بعد أن أتّم برنامج ٌبمدٌنة كلٌفالند بوالٌة أوهاٌو األم

فً هو والٌة مٌرٌالند. أما الدكتور الحجً ففً الباطنً بمستشفى جونز هوبكنز بمدٌنة بالتٌمور 
م السنة األخٌرة من برنامج إقامة األطب اء فً الطب الباطنً بمستشفى جونز هوبكنز وٌعتزم التقدُّ

الشاذلً والحجً حالٌاً على إنجاز عدد  الطبٌبانوٌعكف  لنٌل زمالة فً طب القلب السنة المقبلة.
 آخر من الدراسات العلمٌة التً سُتنشر الحقاً وتباعاً فً دورٌات طبٌة عالمٌة. 

 
 باع الوصلة التالٌة8ٌمكن االطالع على الدراسة الكاملة بات

http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1731125 
 

 -انتهى  -
 

 8التعليق على الصورة
من الٌسار إلى الٌمٌن8 الدكتور محمد الحجً، الدكتور محمد بدرالدٌن الشاذلً مع زمٌل لهما من 

 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر الدكتور شادي نخلة
 

 كلية طب وايل كورنيل في قطرنبذة عن 
مؤسسة قائمة بٌن جامعة كورنٌل و من خالل شراكةتأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر 

مل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع ٌش امجاً تعلٌمٌاً متكامالً وتقدم برن ،قطر
كورنٌل ومن بٌنهم جامعة تابعة لامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة سنوات فً برن



 
 

أطباء معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام 
 والطب الرٌاضً. 

 
وث الطب تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بح

وم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. ث التً تقوم بها على صعٌد العلوحبالحٌوي وذلك من خالل ال
كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى 
الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 

 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
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 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال8
 حنان اللقٌس

 مدٌر إعالمً
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر

 +752 33314342جوال8 
 +752 22706440مباشر8 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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