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 اٌؼبِخٚ اٌسىٍِٛخ إداسح اٌؼاللبد

 وٍٍخ طت ٚاًٌ وٛسًٍٔ فً لطش
 اٌّذٌٕخ اٌزؼٍٍٍّخ

 ٨٥١٥٥ صٕذٚق ثشٌذ 

 اٌذٚزخ، لطش
 

 

 ترامج إقامة األطثاء  في يحتفلىن تقثىلهمكلية طة وايل كىرنيل في قطر طالب 

 
ّّ: 4102مارس  42 –الدوحة  خ أسٚلخ وٍٍخ طت ٚاًٌ وٛسًٍٔ فً لطش إثش اإلػالْ اٌجٙدذ ػ

رمذِٛا ٌالٌزسبق اٌزٌٓ طالة اٌخ وبف لجٛيرّثً فً  ،ػٓ إٔدبص ؿٍش ِسجٛق ِٕز رأسٍس اٌىٍٍخ

 5102طبٌجًب ِٓ دفؼخ رخّشج  52، ٚػذدُ٘ شوٍخٍاٌٛالٌبد اٌّزسذح األِفً ثجشاِح إلبِخ األطجبء 

 ُّ خشٌدًب ِٓ وٍٍبد اٌطت زٛي اٌؼبٌُ ػٍى  أٌف 21ٌٚزٕبفس سًٌٕٛب أوثش ِٓ . طبٌجًب 42اٌزً رض

 . شوٍخٍاألِ فً اٌّسزشفٍبدبِخ األطجبء شبؿش ثجشٔبِح إلِمؼذ  أٌف 52لشاثخ 

 
ػٍى ِسبِغ رٌُٚٙ ثُ أػٍٕٖٛ طالة اٌخجش اٌسبس فً ٌمبء اززفبًٌ ػمذ فً ِمّش اٌىٍٍخ، رجٍّؾ اٌٚ

ٔخجخ ِٓ اٌّؤسسبد اٌطجٍخ اٌّؼشٚفخ دًٌٍٚب، ِثً  فًاٌمجٛي  ٛأبٌ ، زٍثٚأصذلبئُٙ ٚأسبرزرُٙ

ٍٛ ٍ٘فٓ ٚاٌّشوض اٌطجً ثدبِؼخ ٔ ى ًٌٍِسزشفى خٛٔض ٘ٛثىٕض فً ِذٌٕخ ثبٌزٍّٛس ِٚسزشف
فٍّب ٔبي طبٌجبْ اٌمجٛي ثجشاِح إلبِخ . ثشسجزٍشٌبْ ِٚسزشفى ٌٍٔٛٛسن فً ٌٍٔٛٛسن سٚشسزش

ٚػذدُ٘ سجؼخ، االٔخشاط ثأٔشطخ ثذٌٍخ خالي  اخزبس ثمٍخ اٌطالةٚاألطجبء ثّؤسسخ زّذ اٌطجٍخ 

 .اٌسٕخ اٌّمجٍخ
 

ِٕٙئًب إٌبُ٘  5102ج ٚاًٌ وٛسًٍٔ فً لطش ثفٛج رخّشػٍّذ وٍٍخ طت  اٌذوزٛس خبٌٚذ شٍخٚأشبد 

ٌسك ٌىٍٍخ طت ٚاًٌ وٛسًٍٔ فً لطش أْ رفخش ثٙزا اإلٔدبص ؿٍش اٌّسجٛق : "ثٙزا اإلٔدبص لبئاًل
شوٍخ، ٚ٘زا ٍاٌزٌٓ رمذِٛا ٌالٌزسبق ثجشاِح إلبِخ األطجبء األِاٌطالة ٚاٌّسزسك ثؼذ لجٛي وبفخ 

َ طالثٕب ِٚثبثشرُٙ ِٕز اٌٍَٛ األٚي الٌزسبلُٙ ثبٌىٍٍخ، ٚوزٌه ٌٛال اإلٔدبص ِب وبْ ٌٍزسمك ٌٛال اٌزضا

اٌدٙٛد اٌزً ثزٌٙب أػضبء اٌٍٙئزٍٓ اٌزذسٌسٍخ ٚاإلداسٌخ اٌزٌٓ ربثؼٛا ٚدػّٛا طالثٕب ػٓ وثت طٛاي 
 ".فزشح دساسزُٙ ثبٌىٍٍخ

 

شزٍخ خذٌذح ِٓ ٔٛشه اٌٍَٛ أْ ِٔٛدع ٘زا اٌفٛج اٌزي سٍٕزمً إٌى ِ: "ٚربثغ اٌذوزٛس شٍخ لبئاًل
سزٍزٗ ِغ ِٕٙخ اٌطت ٌزّثً ثبالٌزسبق ثجشاِح إلبِخ األطجبء ثٕخجخ ِٓ أشٙش اٌّؤسسبد اٌطجٍخ 

ُٛقاٌّشِٛلخ فً لطش ٚخبسخٙب، ِزٍّٕٓ ٌ ثمخ ِطٍمخ أْ  ػٍىٔسٓ . ىً ٚازذ ُِٕٙ وً رٛفٍك ٚرف

ُٔٙ ٌٓ ٌزٛأٛا ػٓ ٘ؤالء سٍىْٛٔٛ ِْٔؼُ اٌسفشاء ٌىٍٍخ طت ٚاًٌ وٛسًٍٔ فً لطش إٌّٔب وبٔٛا، ٚأ
ُُ٘ ػٍى ِمبػذ اٌذساسخ ثىٍٍخ طت ٚاًٌ وٛسًٍٔ ٚاٌؼٍٍّخ ٚاٌطجٍخ اٌزً اوزسجٛ٘ب  رسخٍش اٌّؼشفخ

 ".فً لطش ٌالسرمبء ثصسخ ِشضبُ٘ إٌّٔب وبٔٛا زٛي اٌؼبٌُ

 



 
 

َٛج إػالْ ٔزبئح اٌمجٛي ثجشاِح إلبِخ األطجبء ثبٌٛالٌبد اٌّزسذح األِ ٌٍفٛج اٌزي سٍزخشج فً  وٍخٍشر

ٚاٌزذسٌت اٌطجً فً ثشٔبِح اٌطت فً أسثؼخ أػٛاَ ِٓ اٌذساسخ اٌّىثفخ  ،شٙش ِبٌٛ ِٓ ٘زا اٌؼبَ
َٛ٘ذ اٌىٍٍخ ثأٍّ٘خ ٘زا اإلٔدبص ؿٍش اٌّسجٛق ِٕز رأسٍسٙب . وٍٍخ طت ٚاًٌ وٛسًٍٔ فً لطش ٔٚ

شوٍخ فً ٍٚٔدبذ وبفخ طالثٙب اٌزٌٓ رمذِٛا ٌالٌزسبق ثجشاِح إلبِخ األطجبء ثبٌٛالٌبد اٌّزسذح األِ

 .رزٛق إٌٍٗ وبفخ وٍٍبد اٌطت فً اٌؼبٌُ ىجٍشاٌسصٛي ػٍى اٌمجٛي، فٙزا اإلٔدبص اٌ
 

أٌ ٚحخصص بطب األطفبل فٙ يؤسسة حًذ انطبٛة  عبذ انٕاحذ عبذ انحًٛذ صُٚماخزبس اٌطبٌت 
أَب سعٛذ جذًا ببَضًبيٙ إنٗ يؤسسة حًذ انطبٛة : "بعذ جخّشجّ طبٛبًب فٙ شٓش يبٕٚ انًمبم، ٔلبل

نهحخصص، ٔأعهى أٌ انطشٚك طٕٚم أيبيٙ ٔأٌ انعًم ٔانحذسٚب عهٗ انحخصص سٛكٌٕ يحعبًب 
صححٓى ٔعبفٛحٓى ْٔزا يب أجطهع طفبل ٔاألٔالد عهٗ اسحشداد ٔنكُُٙ يشجبح ألَُٙ سأسبعذ األ

نمذ جهمٛث فٙ انًذسسة يٕاد انعهٕو ٔانعهٕو انطبٛعٛة ببنهغة انعشبٛة ٔنى ٚكٍ سٓاًل عهٗ . إنّٛ
اإلطالق أٌ أجعهى انطب ببنهغة اإلَجهٛضٚة، ٔنكٍ انجًٛع يٍ دٌٔ اسحثُبء سبعذَٙ فٙ كهٛة طب 

 ".ٔاٚم كٕسَٛم فٙ لطش، ٔأَب أشكشْى فشدًا فشدًا عهٗ انذعى انز٘ لذيِٕ نٙ
 

ٍٔٛ ٍ٘فٓ ثٛالٌخ وٍٛٔزٍىذ زٍث  ثٛ صوً ػٍى اٌمجٛي ِٓ ِسزشفى ًٌٍِؼٓ أاٌطبٌت زصً لذ ٚ
وٕب خٍّؼًب ٔزشلجٙب  ٘زٖ ً٘ اٌٍسظخ اٌزً: "ٚلبي، ِخ األطجبء فً اٌطت اٌجبطًٕح إلبسٍٍزسك ثجشٔبِ

أشؼش ثبٌفخش ٌّب زممٗ . ٚ٘زٖ ً٘ اٌٍسظخ اٌزً ثبثشٔب طٛاي األػٛاَ اٌّبضٍخ ٌجٍٛؿٙب ثفبسؽ اٌصجش

ِخ األطجبء ِٓ ِؤسسخ طجٍخ وبفخ اٌضِالء ثبٌىٍٍخ، ٚأشؼش ثفشزخ ؿبِشح ًٌٍٕ اٌمجٛي ثجشٔبِح إلب
 ".ّزٍ٘خ ِغ وٍٍخ طت ٚاًٌ وٛسًٍٔ فً لطشً اٌـٍٕخ ٚاٌسزٍز ثؼذ أْ أٍٔٙذ خِشِٛل

   
فً طت اٌؼٍْٛ ثّؤسسخ زّذ  االٌزسبق ثجشٔبِح إلبِخ األطجبء فمذ اخزبسد ٔٛس ثشوبد أِب اٌطبٌجخ

ػٍى أْ أصجر طجٍجخ ػٍْٛ ٚأٚشىذ اٌٍَٛ ث إًٕٔ سؼٍذح خذًا ألًٕٔ وٕذ أزٍُ: "، ٚلبٌذاٌطجٍخ

أفخش إًٔٔ صاٍِذ ٘زٖ إٌخجخ اٌّزٍّضح ِٓ اٌطالة اٌّثبثشٌٓ اٌّزفبٍٔٓ، ِثٍّب أفخش . سٍُ٘زا اٌ رسمٍك
زممٛا زٍُّٙ ٚٔبٌٛا اٌمجٛي ِٓ ثشاِح إلبِخ األطجبء فً إٔدبص ؿٍش  5102أْ وبفخ طالة فٛج 

 ".ِسجٛق ٌٍىٍٍخ

 

  -اَحٓٗ  -
 :اٌزؼٍٍك ػٍى اٌصٛس

 اٌطبٌت اٌمطشي ػجذ اٌٛازذ صًٌٕ: 0صٛسح سلُ 

 صٛسح خّبػٍخ ٌٍطالة اٌزٌٓ سٍزخشخْٛ فً شٙش ِبٌٛ اٌّمجً: 5صٛسح سلُ 

اإلػالْ ػٓ اٌمجٛي فً اٌزخصصبد اٌطجٍخ أِبَ األً٘ ٚاألصذلبء ٚاٌٍٙئخ : 4صٛسح سلُ 

 اٌزذسٌسٍخ
 

 نبذة عن كليت طب وايل كورنيل في قطز

ٛم ٔيؤسسة لطش، ٔجمذو بشَبيجًب جعهًًٛٛب يحكبياًل جأسسث كهٛة طب ٔاٚم كٕسَٛم فٙ لطش يٍ خالل ششاكة لبئًة بٍٛ جبيعة كٕسَ
ٚحّى انحذسٚس يٍ لبم ْٛئة جذسٚسٛة جببعة . ٚشًم سُحٍٛ دساسٛحٍٛ فٙ بشَبيج يب لبم انطب ثى أسبع سُٕات فٙ بشَبيج انطب

حة انعظبو نجبيعة كٕسَٛم ٔيٍ بُٛٓى أطببء يعحًذٍٚ يٍ لبم كٕسَٛم فٙ كم يٍ يؤسسة حًذ انطبٛة ٔيسحشفٗ سبٛحبس نجشا
جسعٗ كهٛة طب ٔاٚم كٕسَٛم فٙ لطش إنٗ بُبء األسس انًحُٛة ٔانًسحذاية فٙ بحٕخ انطب انحٕٛ٘ ٔرنك يٍ . ٔانطب انشٚبضٙ

كزنك جسعٗ إنٗ جأيٍٛ أسفع يسحٕٖ يٍ انحعهٛى . خالل انبحٕخ انحٙ جمٕو بٓب عهٗ صعٛذ انعهٕو األسبسٛة ٔانبحٕخ اإلكهُٛٛكٛة



 
 

ٍٛ ٔجعضٚض يسحٕٖ انشعبٚة انصحٛة نألجٛبل انًمبهة ٔجمذٚى أسلٗ خذيبت انشعبٚة انصحٛة نهًٕاطٍُٛ انطبٙ نطالبٓب، بٓذف جحس
 . نهمطشٍٚٛ ٔنهًمًٍٛٛ فٙ لطش عهٗ حّذ سٕاء

 
med.cornell.edu-www.qatar 

 
 

 :نًضٚذ يٍ انًعهٕيبت ٚشجٗ االجصبل
 حُبٌ انهمٛس

 إعاليٙ يذٚش
 كهٛة طب ٔاٚم كٕسَٛم فٙ لطش

 +472 22245252: جٕال
 +472 22452550: يببشش

 med.cornell.edu-hyl2004@qatar 
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