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 العامةو الحكومية إدارة العالقات

 كلية طب وايل كورويل في قطر
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 كليت طب وايل كىرنيل في قطز تكّزم طالبها المدرجين على الئحت شزف العميد
 

كَشيذ كهُخ طت واَم كىسَُم فٍ لطش ثالثٍُ يٍ طالثهب  :3102فبزايز  32 - الدوحت
ًٍَ ُأدسخذ أسًبؤهى عهً الئحخ ضشف انعًُذ، وألُى حفم ركشًَهى فٍ يشكض انطالة  انًزفىلٍُ ي

ًّذو .ثدبيعخ حًذ ثٍ خهُفخ طالة انسُزٍُ األونً انزٍ رعهٍ سُىًَب، الئحخ ضشف انعًُذ  ض
ًٍَ َمطخ فٍ فصم  5.53أحشصوا يعذاًل رشاكًًُب ال َمم عٍ  وانثبَُخ يٍ ثشَبيح يب لجم انطت ي

  .3105خشَف 
 

آَخ َىسف، سايض سوحبٍَ، سعُذ انُدبس، 8 هى 3102وانطالة انزٍَ أدسخىا عهً االئحخ نعبو 
فشذ ثطُص، سُشش يُُك أسضُطدٍ، خىسج صبدق، طبسق طه، َحًُ عثًبٌ، عشفبٌ حهًٍ، 

ُذح ساصَب حُذس، عهُه أحًذ، سحش عبثذح يهبدَك، َذي دسوَص، رُُب ثهشاٍَ، يُشَب حسٍُ، س
يحًذ ساليخ ضبكش، يُزصش انزهبيٍ، أحًذ صالذ سبيٍ، فشذ انسُذ، صفبء يحدىة، َبهم 
رىَُى، ًًَُ عجذ انغٍُ، فبطًخ انًعبضُذ، فشَبل يبنك، َىسا انفخشٌ، ثبسى عشاثٍ، ئًَبٌ ثسزٍ، 

 . أدهى يطزبق، يى خٍ هىاَغ، حىساء انهىارٍ
 

، اندىائض نهطالة انًزفىلٍُ عًُذ كهُخ طت واَم كىسَُم فٍ لطش َهى انذكزىس خبوَذ ضُخس ولذ
ثبنكهُخ، دعىرهى رجبعًب  انعًُذ انًسبعذ نطإوٌ انطالة ُسهجشجث زصً انذكزىس دَزشَفًُب رىّن

 .نهصعىد ئنً انًُصخ نزسُهى خىائضهى
 

ثهزا اإلَدبص انًزًُض انزٌ يب كبٌ نُزحمك نىال اخزهبدكى  وافخشرأٌ  نكىَحك 8 "ولبل انذكزىس ضُخ
ويثبثشركى فٍ دساسزكى، وأود هُب أٌ أهُئكى وأضكشكى عهً رفبَُكى، يثهًب أود أٌ أضكش أعضبء 

خالل . رصجىٌ ئنُه يٍ دساسزكى ثبنكهُخ انهُئخ انزذسَسُخ عهً خهىدهى ودعًهى نكى فٍ رحمُك يب
واَم كىسَُم فٍ لطش أٌ رحمك يعبَُش سفُعخ ردعههب عٍ فزشح وخُضح، اسزطبعذ كهُخ طت 

شكُخ، عهً صعُذ رًُُض انهُئخ انزذسَسُخ، وئَدبص ُاسزحمبق فٍ يصبف أفضم كهُبد انطت األي
ونىال يثبثشركى، ويثبثشح . طالة انكهُخ أكبدًًَُب، ولجىل خّشَدُهب فٍ أفضم ثشايح ئلبيخ األطجبء

 ".َسُخ انًزًُضح انزٍ َفخش ثهب، نًب رحمك كم يب سجكصيالئكى يٍ لجهكى، وانهُئخ انزذس
 

ٍ انزٍ رخَشخذ ضًٍ انفىج حانذكزىسح خُهبٌ انشَبحفم انزكشَى، ٍ انًزحذثٍُ أَضًب خالل وي
، ثى أكًهذ ثشَبيح ئلبيخ األطجبء فٍ عهى 3116األول نكهُخ طت واَم كىسَُم فٍ لطش عبو 

كى َسّشٍَ أٌ أهُئ" 8ذ انطالة انًزفىلٍُ لبئهخخبطجو .3103األضعخ ثًإسسخ حًذ انطجُخ عبو 



 
 

أٌ أهُئ روَكى انزٍَ دعًىكى، وأحثكى عهً يىاصهخ انزًُض يٍ و نًزًُضعهً هزا اإلَدبص ا خًُعًب
عهُكى ثزل انًضَذ خالل انًشحهخ انًمجهخ يٍ دساسزكى، ويب يٍ ضك أَكى . أخم رحمُك رطهعبركى

 ".بَُكىسزحممىٌ كم يب رطًحىٌ ئنُه ثًثبثشركى ورف
 

ًَذ الئحخ ضشف انعًُذ نفصم خشَف  طبنجٍُ لطشٍَُ هًب فبطًخ انًعبضُذ وسايض  3105ض
ئحخ ضشف انعًُذ نهطالة انًزفىلٍُ ثبنكهُخ، فمذ سعُذ خذًا نذخىنٍ الأَب "8 انزٌ لبل انشوحبٍَ

 ". ثبثشد دوٌ كهم يٍ أخم هزا اإلَدبص، وأَب سعُذ ثزحمُمه
 

  -اَزهً  -
 :الصىرالتعليق على 
 ٍحانذكزىسح خُهبٌ انشَب :0صىرة رقن 
 خبَت يٍ أعضبء انهُئخ انزذسَسُخ وانطالة :3صىرة رقن 
 صىسح خًبعُخ نهًكشيٍُ 8 2صىرة رقن 

 
 نبذة عن كليت طب وايل كىرنيل في قطز

رأسسذ كهُخ طت واَم كىسَُم فٍ لطش يٍ خالل ضشاكخ لبئًخ ثٍُ خبيعخ كىسَُم ويإسسخ 
لطش، ورمذو ثشَبيدًب رعهًًُُب يزكبياًل َطًم سُزٍُ دساسُزٍُ فٍ ثشَبيح يب لجم انطت ثى أسثع 

َزّى انزذسَس يٍ لجم هُئخ رذسَسُخ ربثعخ ندبيعخ كىسَُم ويٍ ثُُهى . سُىاد فٍ ثشَبيح انطت
يعزًذٍَ يٍ لجم كىسَُم فٍ كم يٍ يإسسخ حًذ انطجُخ ويسزطفً سجُزبس ندشاحخ انعظبو أطجبء 

 . وانطت انشَبضٍ
 

رسعً كهُخ طت واَم كىسَُم فٍ لطش ئنً ثُبء األسس انًزُُخ وانًسزذايخ فٍ ثحىس انطت 
. ُخانحُىٌ ورنك يٍ خالل انجحىس انزٍ رمىو ثهب عهً صعُذ انعهىو األسبسُخ وانجحىس اإلكهُُُك

كزنك رسعً ئنً رأيٍُ أسفع يسزىي يٍ انزعهُى انطجٍ نطالثهب، ثهذف رحسٍُ ورعضَض يسزىي 
انشعبَخ انصحُخ نألخُبل انًمجهخ ورمذَى أسلً خذيبد انشعبَخ انصحُخ نهًىاطٍُُ نهمطشٍَُ 

 . ونهًمًٍُُ فٍ لطش عهً حّذ سىاء
 

med.cornell.edu-www.qatar 
 

 
 8نًضَذ يٍ انًعهىيبد َشخً االرصبل

 حُبٌ انهمُس
 يذَش ئعاليٍ

 كهُخ طت واَم كىسَُم فٍ لطش
 +752 833354342 خىال
 +752 822736440 يجبضش

 med.cornell.edu-hyl2004@qatar 
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