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البزنامج العالمي لتبادل الخبزاث بين كلياث  كليت طب وايل كورنيل في قطز تستضيف اجتماع
 الطب

 
اسزضبفذ و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش اجزّبػًب ِٛسؼًب ٌٍجشٔبِج : 6102ينايز  62 –الذوحت 

، اٌّجبدسح اٌشا١ِخ ٌزؼض٠ض رجبدي اٌخجشاد ث١ٓ (GEMx)اٌؼبٌّٟ ٌزجبدي اٌخجشاد ث١ٓ و١ٍبد اٌطت 
ٚلذ أطٍمذ ٘زٖ  .ٌصٍخ ث١ٓ طالثٙب ٚأوبد١١ِّ٠ٙبٔخجخ ِٓ و١ٍبد اٌطت اٌؼش٠مخ دٛي اٌؼبٌُ ٚرٛص١ك ا

شو١خ ١اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِفٟ  (ECFMG)اٌٍجٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌخش٠جٟ اٌطت األجبٔت اٌّجبدسح 
ِٓ أجً رؼ١ّك اٌزؼبْٚ ف١ّب ث١ٓ و١ٍبد اٌطت األػضبء ٚرذف١ض اٌزذبٚس ف١ّب ث١ٓ طالثٙب 

 .ٚأوبد١١ّّ٠ٙب فٟ أٔذبء اٌؼبٌُ
 

ث١ٓ و١ٍبد اٌطت ٚوجبس ٔبلشذ اٌٍجٕخ االسزشبس٠خ ٌٍجشٔبِج اٌؼبٌّٟ ٌزجبدي اٌخجشاد ٚخالي اٌٍمبء، 
االسزشار١ج١بد  ،شو١خ١اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِفٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌخش٠جٟ اٌطت األجبٔت  ِسؤٌٟٚ اٌٍجٕخ

ٚرصَذس جذٚي أػّبي االجزّبع اٌَّٛسغ اإلػالْ ػٓ رؼ١١ٓ . اٌىف١ٍخ ثزٛس١غ ٚرشس١خ اٌجشٔبِج
و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ فٟ ِخ اٌّشبسن ٌٍصذخ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌؼبِبِزبٟٔ، اٌؼ١ّذ  اٌذوزٛس ساف١ٕذس

 .لطش، سئ١سًب ٌٍجٕخ االسزشبس٠خ اٌذ١ٌٚخ إٌّجضمخ ػٓ اٌجشٔبِج
 

ػ١ّذ و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش، ثبألػضبء  اٌٍمبء، سَدت اٌذوزٛس جب٠ٚذ ش١خفٟ ِسزًٙ 
زّبع شو١خ ٚػذد ِٓ ثٍذاْ اٌؼبٌُ ٌذضٛس االج١اٌز٠ٓ ٚصٍٛا إٌٝ اٌذٚدخ ِٓ اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِ

 ،شاد ث١ٓ و١ٍبد اٌطت وً ٘زٖ اٌفشص٠سؼذٔب أْ ٠ز١خ ٌٕب اٌجشٔبِج اٌؼبٌّٟ ٌزجبدي اٌخج: "لبئاًل
ٚأفك غ١ش ٔذٛ ػٙذ جذ٠ذ  خالي األػٛاَ اٌم١ٍٍخ اٌّبض١خلذ أطٍك رؼ١ٍُ اٌطت خصٛصًب ٚأْ 

جشثزُٙ ٌطالثٕب فشصخ إصشاء ر ٠ز١خ  اٌجشٔبِج اٌطّٛحٚ٘زا  .ِسجٛق، ٠زسُ ثأثؼبد ػب١ٌّخ ٚاػذح
 ".اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ خالي إرّبَ ِسبلبرُٙ االخز١بس٠خ فٟ ٔخجخ ِٓ و١ٍبد اٌطت دٛي اٌؼبٌُ

 
أُ٘ سّخ ِشزشوخ ث١ٓ اٌجشٔبِج اٌؼبٌّٟ ٌزجبدي اٌخجشاد ث١ٓ و١ٍبد اٌطت ٚو١ٍخ ً: "لبئال ٚأضبف

ٌطت اٌشغجخ اٌصبدلخ ٚاٌؼ١ّمخ ثزجبدي اٌّؼشفخ ٚاٌخجشاد ث١ٓ و١ٍبد ا ،طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش
دٛي اٌؼبٌُ، ٚٔذٓ ٔزطٍغ إٌٝ رٛط١ذ ٘زٖ اٌؼاللخ اٌّز١ّضح ٚاٌّضّشح ِغ اٌجشٔبِج اٌطّٛح ٚوزٌه 

 ".شو١خ١اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِفٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌخش٠جٟ اٌطت األجبٔت  ِغ اٌٍجٕخ
 

إطالق إٌّصخ اٌشجى١خ  ، ٘ٛأُ٘ إٔجبص دممٗ اٌجشٔبِج اٌؼبٌّٟ ٌزجبدي اٌخجشاد ث١ٓ و١ٍبد اٌطتإْ 
اٌزٟ رز١خ ٌٍجبِؼبد األػضبء ٔشش وبفخ رفبص١ً ِسبلبرٙب االخز١بس٠خ، ٚثئِىبْ طالة اٌطت رمذ٠ُ 



 
 

ّٞ ِٕٙب ػجش رٍه إٌّصخ اٌشجى١خ اٌزٟ رشًّ  و١ٍبد طت ػش٠مخ ِٚشِٛلخ ٚلؼذ طٍجبد االٌزذبق ثأ
شو١خ ٍِٚزضِخ ١ٌّزذذح األِاٌٛال٠بد افٟ ١ِضبق اٌٍجٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌخش٠جٟ اٌطت األجبٔت  ػٍٝ

ٚثبسزطبػخ طالة اٌى١ٍبد األػضبء ثبٌجشٔبِج . ثبدزضبْ طالة و١ٍبد اٌطت األػضبء ثبٌجشٔبِج
رمذ٠ُ طٍجبد االٌزذبق ثبٌّسبلبد االخز١بس٠خ ثى١ٍبد طت ِشِٛلخ فٟ أسزشا١ٌب ٚوٌِٛٛج١ب ٚاٌّىس١ه 

 .ذاْ اٌؼبٌٌُٕٚ٘ٛذا ٚرش١ٍٟ ِٚب١ٌض٠ب ٚإٌٙذ ٚاٌجذش٠ٓ ٌٚجٕبْ ٚػذد ِٓ ثٍ
 
اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌخش٠جٟ  ٔبئت اٌشئ١س األٚي ٚوج١ش اٌّذ٠ش٠ٓ اٌّب١١ٌٓ ٌذٜ اٌٍجٕخ لبي د١ٕ٠س دٚٔٛ٘ٛٚ

٠سُشٔب اإلػالْ ػٓ رؼ١١ٓ اٌذوزٛس : "شو١خ١اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِفٟ اٌطت األجبٔت 
ٌخجشاد ث١ٓ و١ٍبد ِبِزبٟٔ سئ١سًب ٌٍجٕخ االسزشبس٠خ إٌّجضمخ ػٓ اٌجشٔبِج اٌؼبٌّٟ ٌزجبدي ا ساف١ٕذس

٠ُؼشف ػٓ اٌذوزٛس ِبِزبٟٔ لٕبػزٗ اٌشاسخخ ثبأل١ّ٘خ اٌجبٌغخ ٌجشاِج رجبدي طالة اٌطت، . اٌطت
ٚوزٌه لٕبػزٗ اٌضبثزخ ثبٌذبجخ اٌّبّسخ إٌٝ رؼ١ّك اٌزمبسة ث١ٓ اٌضمبفبد اٌّخزٍفخ، ٚ٘ٛ األِش اٌزٞ 

ِّغ اٌّمَشثْٛ ِٓ اٌذوز. ٠ضداد إٌذبدًب فٟ دمجخ اٌؼٌّٛخ ٛس ِبِزبٟٔ ػٍٝ أفىبسٖ اٌّجزىشح ٚا١ٌّٕشح ٠ُْٚج
اٌزٟ سزصت دزًّب فٟ ِصٍذخ اٌجشٔبِج اٌؼبٌّٟ ٌزجبدي اٌخجشاد ث١ٓ و١ٍبد اٌطت ٚرّى١ٕٗ ِٓ 

 ٔت ػٓ رمذ٠ش٘ب ٌٍذوزٛس جب٠ٚذ ش١خٚأػشثذ اٌٍجٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌخش٠جٟ اٌطت األجب. رذم١ك أ٘ذافٗ
 ".اٌجشٔبِج اٌطّٛح ثخجشاد اٌذوزٛس ِبِزبٟٔ رض٠ٚذػ١ّذ اٌى١ٍخ، ػٍٝ 

 
فٟ و١ٍخ طت ثشٔبِج اٌطت فٟ سٕخ صب١ٔخ ، أدّذ صبٌخ اٌطبٌت ربثغ اٌّجزّؼْٛ ػشضًب لذِٗ وّب

ص٠بسرٗ اٌزذس٠ج١خ إٌٝ ِشوض ٚا٠ً ثٛغبٔذٚ اٌطجٟ ثزٕضا١ٔب، د١ش  دٛيٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش 
 .١ٕ١ٍى١خ ٚوزٌه فٟ أدذ اٌّشبس٠غ اٌجذض١خأِضٝ ٕ٘بن صّب١ٔخ أسبث١غ شبسن خالٌٙب فٟ جٛالد إو

َٖٛ اٌذوزٛس ِبِزبٟٔ ثأ١ّ٘خ ص٠بسح رٕضا١ٔب لبئاًللذ ٚ اٌٙذف األٚي ِٓ اٌض٠بسح اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب : "ٔ
طالثٕب إٌٝ رٕضا١ٔب ٘ٛ إصشاء رجشثزُٙ فٟ ِجبي اٌجذٛس ٚرؼض٠ض لذسرُٙ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ِشضٝ 

ُّضش٠خ ٌطالثٕب ِشالجخ ِّٚبسسخ ٚ. ١ٍٙبخ ػٓ اٌج١ئخ اٌزٟ اػزبدٚا ػفٟ ث١ئخ ِخزٍف رز١خ ٘زٖ اٌزجشثخ اٌ
ِٕٙج١بد طج١خ ِخزٍفخ ٚوزٌه اٌزمبسة ِغ ِشضٝ ِٓ صمبفخ ِخزٍفخ، ٚ٘زا ٠زٛافك رّبًِب ِغ 

 ".األ٘ذاف اٌّؼٍٕخ ٌٍجشٔبِج اٌؼبٌّٟ ٌزجبدي اٌخجشاد ث١ٓ و١ٍبد اٌطت
 

، اٌشئ١س ٚاٌشئ١س اٌزٕف١زٞ ٌذٜ اٌٍجٕخ وبس١ّبر١س. ٚفٟ خزبَ االجزّبع، لبي اٌذوزٛس إ٠ّب٠ًٛٔ جٟ
ٕب دمك اجزّبػ: "شو١خ١اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِفٟ  (ECFMG)اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌخش٠جٟ اٌطت األجبٔت 

ّٛ فٟ اٌذٚدخ ِضٍّب ٔذٓ سؼذاء ثّب س١زذمك فٟ اٌّسزمجً إٌّظٛس  زٌهٔذٓ سؼذاء ثٚ إٌجبح اٌّشج
ٚوزٌه ِٓ خالي رؼ١١ٓ اٌذوزٛس ساف١ٕذس  ِٓ خالي سػب٠خ اٌذوزٛس جب٠ٚذ ش١خ ٚدػّٗ الجزّبػٕب،

ِبِزبٟٔ سئ١سًب ٌٍجٕخ االسزشبس٠خ اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رجّسذ اٌششاوخ اٌّز١ٕخ ث١ٓ اٌٍجٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌخش٠جٟ 
رذػ١ُ رؼ١ٍُ اٌطت رٞ اٌّؼب١٠ش وٛس١ًٔ فٟ لطش اٌشا١ِخ إٌٝ  اٌطت األجبٔت ٚو١ٍخ طت ٚا٠ً

 ". اٌذ١ٌٚخ اٌشف١ؼخ دٛي اٌؼبٌُ
 

  -أزٙٝ  -

 
 
 



 
 

 :التعليق على الصور
 اٌذوزٛس جب٠ٚذ ش١خ، ػ١ّذ و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش: 6وصورة  0صورة 
 فٟ و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش ثشٔبِج اٌطتفٟ سٕخ صب١ٔخ ، أدّذ صبٌخ اٌطبٌت: 3صورة 
اٌزؼ١ّ١ٍخ  ٔبئت اٌشئ١س األٚي ٚوج١ش اٌّذ٠ش٠ٓ اٌّب١١ٌٓ ٌذٜ اٌٍجٕخ د١ٕ٠س دٚٔٛ٘ٛ: 2صورة 

 شو١خ١اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِفٟ ٌخش٠جٟ اٌطت األجبٔت 
 إدذٜ اٌّشبسوبد فٟ االجزّبع : 5صورة 

 
 نبذة عن كليت طب وايل كورنيل في قطز

رأسسذ و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش ِٓ خالي ششاوخ لبئّخ ث١ٓ جبِؼخ وٛس١ًٔ ِٚؤسسخ 
لطش، ٚرمذَ ثشٔبِجًب رؼ١ّ١ًٍب ِزىبِاًل ٠شًّ سٕز١ٓ دساس١ز١ٓ فٟ ثشٔبِج ِب لجً اٌطت صُ أسثغ 

ُّ اٌزذس٠س ِٓ لجً ١٘ئخ رذس٠س١خ ربثؼخ ٌجبِؼخ وٛس١ًٔ ِٚٓ ث١ُٕٙ . سٕٛاد فٟ ثشٔبِج اٌطت ٠ز
ِؼزّذ٠ٓ ِٓ لجً وٛس١ًٔ فٟ وً ِٓ ِؤسسخ دّذ اٌطج١خ ِٚسزشفٝ سج١زبس ٌجشادخ اٌؼظبَ أطجبء 

 . ٚاٌطت اٌش٠بضٟ
 

رسؼٝ و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش إٌٝ ثٕبء األسس اٌّز١ٕخ ٚاٌّسزذاِخ فٟ ثذٛس اٌطت 
. ١خاٌذ١ٛٞ ٚرٌه ِٓ خالي اٌجذٛس اٌزٟ رمَٛ ثٙب ػٍٝ صؼ١ذ اٌؼٍَٛ األسبس١خ ٚاٌجذٛس اإلو١ٕ١ٍى

وزٌه رسؼٝ إٌٝ رأ١ِٓ أسفغ ِسزٜٛ ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ ٌطالثٙب، ثٙذف رذس١ٓ ٚرؼض٠ض ِسزٜٛ 
اٌشػب٠خ اٌصذ١خ ٌألج١بي اٌّمجٍخ ٚرمذ٠ُ أسلٝ خذِبد اٌشػب٠خ اٌصذ١خ ٌٍّٛاط١ٕٓ ٌٍمطش١٠ٓ 

 . ٌٍّٚم١ّ١ٓ فٟ لطش ػٍٝ دّذ سٛاء
 

med.cornell.edu-rwww.qata 
 

 
 :ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٠شجٝ االرصبي

 دٕبْ اٌٍم١س
 ِذ٠ش إػالِٟ

 و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش
 +475 55565555: جٛاي
 +475 55482554: ِجبشش
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