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 تذليل العقباث الثقافيت المعيقت للزعايت الصحيت حولكليت طب وايل كورنيل في قطز ندوة في 
 

اٌشػب٠خ اٌصح١خ "ٔذٚح و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش  فٟػمذد : 4136مارس  53 - الدوحت
لغُ اٌصحخ اٌؼب١ٌّخ  اٌزٟ ٔظّٙب" اٌزشو١ض ػٍٝ لطش: ٚاٌّشاػ١خ ٌضمبفزٗاٌّزّحٛسح حٛي اٌّش٠ض 

إٌذٚح لضب٠ب ٚص١مخ اٌصٍخ ثّّبسعخ ِٕٙخ اٌطت فٟ ث١ئخ د١ٌٚخ،  خالي ذؾٚٔٛل. ى١ٍخفٟ اٌٚاٌؼبِخ 
ٚاٌزحذ٠بد اٌزٟ رفشضٙب اٌؼمجبد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌحغبع١بد اٌضمبف١خ، ٚاالعزشار١ج١بد اٌىف١ٍخ ثئصاٌخ 

 .اٌؼٛائك اٌّبصٍخ ِٓ أجً رمذ٠ُ أفضً سػب٠خ صح١خ ِّىٕخ ٌٍّشضٝ ػٍٝ اخزالف صمبفبرُٙ ٌٚغبرُٙ
 
إداسح جٛدح اٌشػب٠خ اٌصح١خ ٚعالِخ  ١غخ اٌذوزٛس جّبي ساؽذ اٌخٕجٟ، ِذ٠شأٌمٝ اٌىٍّخ اٌشئلذ ٚ

اٌّشضٝ ٚاٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ ثبٌٛوبٌخ ٌٍّجٍظ اٌمطشٞ ٌٍزخصصبد اٌصح١خ إٌّجضك ػٓ اٌّجٍظ 
اٌذوزٛس ساف١ٕذس ِبِزبٟٔ، اٌؼ١ّذ اٌّؾبسن ٌٍصحخ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌؼبِخ  صُ رحذس .األػٍٝ ٌٍصحخ

ٌغخ  091رمبس٠ش ِٕؾٛسح وؾفذ ػٓ أْ اٌمبط١ٕٓ ثمطش ٠زحذصْٛ لشاثخ  ى١ٍخ، اٌزٞ أؽبس إٌٝبٌث
ثزأع١ظ ِشوض اٌزٛػ١خ اٌضمبف١خ فٟ  8112ِخزٍفخ، ًِٕٛ٘ب ثأ١ّ٘خ اٌّجبدسح اٌزٟ ارخزرٙب اٌى١ٍخ ػبَ 

 .فٟ ٘زا اٌّجبي اٌشػب٠خ اٌصح١خ ُثغ١خ رذس٠ت طالة اٌطت ٚاألطجبء ٚغ١شُ٘
 

اأُلعش اٌصح١خ ٚاٌزٕٛع ثشٚفغٛس ِٚذ٠ش ِشوض ال٠ه، . عٟ اٌذوزٛس سٚثشدِٚٓ اٌّزحذص١ٓ أ٠ضًب 
ق فٟ وٍّزٗ ١ٔٛج١شعٟ اٌزٞ رطش -اٌضمبفٟ ثى١ٍخ طت سٚثشد ٚٚد جٛٔغْٛ ثجبِؼخ سٚرجشص 

ػ١ٍٕب أْ ٕٔظش إٌٝ ": ٚلبي .ٌّفَٙٛ اٌزٛػ١خ اٌضمبف١خ ٚاٌشػب٠خ اٌّزّحٛسح حٛي اٌّش٠ض ٔفغٗ
ّٛؼمجبد حم١م١خ لذ رحٛي داٌفشٚلبد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌضمبف١خ ٚاإلص١ٕخ و ح، ْٚ رمذ٠ُ اٌشػب٠خ اٌصح١خ اٌّشج

أْ رذس٠ت اٌّخزص١ٓ فٟ ِجبي اٌشػب٠خ اٌصح١خ وف١ً ثزز١ًٌ رٍه اٌؼمجبد ٚرّى١ٓ اٌّشضٝ  إاّل
اٌزذس٠ت فٟ ِجبي اٌزٛػ١خ أدخً ٔٙج . ػب٠خ اٌصح١خ اٌزٟ ٠زطٍؼْٛ إ١ٌٙبِٓ اٌحصٛي ػٍٝ اٌش

اٌزٞ ٠ؼضص فبػ١ٍزٗ فٟ رحم١ك اٌفشق اٌٍّّٛط ٚاالسرمبء اٌضمبف١خ فٟ وبفخ أٔحبء لطش، األِش 
 ".ثزجشثخ اٌشػب٠خ اٌصح١خ ػٍٝ ٔحٛ الفذ

 
س٠ٕغ، ِذ٠ش اٌؼٍَٛ اٌغٍٛو١خ ٚاٌطت اٌضمبفٟ ثّشوض ٚا٠ذ . ف١ّب رحذس اٌذوزٛس ج١فشٞ إَ

 عبٚسو١ٍخ و١ه ٌٍطت فٟ جبِؼخ فٟ عشح ١ِّٛس٠بي اٌطجٟ، ٚاٌجشٚفغٛس اإلو١ٕ١ٍىٟ ٌطت األ
صُ رجؼٗ فٟ اٌحذ٠ش اٌذوزٛس خبٌذ . ١ٔب، ػٓ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجحٛس فٟ ِجبي اٌزٛػ١خ اٌضمبف١خوب١ٌفٛس

ا١ٌبفؼٟ، ِذ٠ش ثشٔبِج اٌضِبٌخ ثطت طٛاسا األطفبي ثّؤعغخ حّذ اٌطج١خ، اٌزٞ أٌمٝ وٍّخ ثؼٕٛاْ 
 .    "دٚس اٌزؼ١ٍُ اٌصحٟ فٟ رحغ١ٓ وفبءح عالِخ اٌّشضٝ"
 



 
 

جبء ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش ٚطالثٙب، إٌٝ جبٔت أطحضش إٌذٚح ِحبضشٚ ٚثبحضٛ و١ٍخ طت 
ٚ٘ذفذ إٌٝ إثشاص أ١ّ٘خ اٌزٛػ١خ اٌضمبف١خ فٟ اٌشػب٠خ اٌصح١خ  ،ِّٚشض١ٓ ِٓ ِؤعغخ حّذ اٌطج١خ

ٚدٚس٘ب فٟ رؼض٠ض اٌحٛاس ث١ٓ اٌطج١ت ِٚش٠ضٗ، ٚرٛح١ذ ِؼب١٠ش اٌشػب٠خ اٌصح١خ اٌّزبحخ 
 .ٌٍّشضٝ ػٍٝ اخزالف ٌغبرُٙ ٚصمبفبرُٙ

 
و١ٍخ فٟ ِذ٠شح ِشوض اٌزٛػ١خ اٌضمبف١خ فٟ اٌشػب٠خ اٌصح١خ  ِٙب إٌؾبساٌغ١ذح  أٚضحذ، ِٓ جبٔجٙب

اٌّجزٌٚخ فٟ جٙٛد اٌ وبْ ٌذػُ إٌذٚح٘زٖ اٌٙذف األٚي ِٓ أؼمبد ، أْ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش
إٌظش ػٓ جٕغ١برُٙ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌّخزص١ٓ فٟ ِجبي اٌشػب٠خ اٌصح١خ ِٚشضبُ٘، ثغض رؼ١ّك 
ثبٌّؾبسوخ اٌٛاعؼخ ٌٍّخزص١ٓ فٟ ِجبي اٌشػب٠خ اٌصح١خ اٌز٠ٓ أصشٚا اٌحٛاس  شسٔبع. ٌٚغبرُٙ

 ".ثأفىبسُ٘ ٚرجبسثُٙ
 

فٟ ، اٌؼ١ّذ اٌّؾبسن ٌٍزؼ١ٍُ اٌطجٟ ٚلج١ً اخززبَ أػّبي إٌذٚح، رشأعذ اٌذوزٛسح ِبسع١ٍ١ٕب ١ِبْ
ػٓ اٌمضب٠ب  و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش، جٍغخ حٛاس٠خ رخٍٍٙب طشح أعئٍخ ٚاإلجبثخ ػ١ٍٙب

٠شح لغُ ِذ ىٍّخ أٌمزٙب اٌذوزٛسح ع١ٍٙخ ؽ١ّبٚاخُزِزّذ إٌذٚح ث. اٌزٟ طشحٙب اٌّؾبسوْٛ ٌٍٕمبػ
 .اٌى١ٍخفٟ اٌصحخ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌؼبِخ 

 
ثبد ٌضاًِب ػٍٝ : "ِبِزبٟٔ ٚفٟ رؼ١ٍمٗ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزذس٠ت فٟ ِجبي اٌزٛػ١خ اٌضمبف١خ، لبي اٌذوزٛس

أْ ُرٌٟٛ أ١ّ٘خ خبصخ ٌزأص١ش اٌحغبع١بد اٌضمبف١خ فٟ ػصش اٌؼٌّٛخ اٌّؤعغبد اٌطج١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ 
ٚفٟ ٘زا اٌغ١بق ٠زؼ١َٓ ػ١ٍٕب . ٚاٌفشٚلبد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌؼبداد اٌّخزٍفخ فٟ ِؼب١٠ش اٌشػب٠خ اٌصح١خ

ّٙج١ّؼًب اٌزؼبطف ِغ ِش ُ احز١بجبرُٙ ٚاإلصغبء إ١ٌُٙ ثؼٕب٠خ ثّب ٠ٛفش ٌُٙ اٌشػب٠خ ضبٔب ٚرف
ٕ٘ب رىّٓ أ١ّ٘خ اٌٍّزم١بد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رٕبلؼ اٌزٛػ١خ اٌضمبف١خ فٟ اٌشػب٠خ اٌصح١خ اٌّالئّخ، ٚ

 ".إٌذٚح٘زٖ ِضً رّبًِب اٌصح١خ 
 

  -أزٙٝ  -
 

 :التعليق على الصورة المزفقت
 ،س٠ٕغ. ج١فشٞ إَ ، اٌذوزٛس خبٌذ ا١ٌبفؼٟ، اٌذوزٛساٌذوزٛسح ِبسع١ٍ١ٕب ١ِبْ :ِٓ ا١ٌغبس إٌٝ ا١ّ١ٌٓ
، اٌذوزٛس ساف١ٕذس ِبِزبٟٔ، خالي إٌذٚح ال٠ه. اٌذوزٛس سٚثشد عٟ، اٌخٕجٟاٌذوزٛس جّبي ساؽذ 

  اٌزٟ ػمذد فٟ و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش
 
 

 نبذة عن كليت طب وايل كورنيل في قطز
رأعغذ و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش ِٓ خالي ؽشاوخ لبئّخ ث١ٓ جبِؼخ وٛس١ًٔ ِٚؤعغخ 

بِاًل ٠ؾًّ عٕز١ٓ دساع١ز١ٓ فٟ ثشٔبِج ِب لجً اٌطت صُ أسثغ لطش، ٚرمذَ ثشٔبِجًب رؼ١ّ١ًٍب ِزى
ُّ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً ١٘ئخ رذس٠غ١خ ربثؼخ ٌجبِؼخ وٛس١ًٔ ِٚٓ ث١ُٕٙ . عٕٛاد فٟ ثشٔبِج اٌطت ٠ز

أطجبء ِؼزّذ٠ٓ ِٓ لجً وٛس١ًٔ فٟ وً ِٓ ِؤعغخ حّذ اٌطج١خ ِٚغزؾفٝ عج١زبس ٌجشاحخ اٌؼظبَ 
 . ٚاٌطت اٌش٠بضٟ



 
 

 
رغؼٝ و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش إٌٝ ثٕبء األعظ اٌّز١ٕخ ٚاٌّغزذاِخ فٟ ثحٛس اٌطت 
. اٌح١ٛٞ ٚرٌه ِٓ خالي اٌجحٛس اٌزٟ رمَٛ ثٙب ػٍٝ صؼ١ذ اٌؼٍَٛ األعبع١خ ٚاٌجحٛس اإلو١ٕ١ٍى١خ

وزٌه رغؼٝ إٌٝ رأ١ِٓ أسفغ ِغزٜٛ ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ ٌطالثٙب، ثٙذف رحغ١ٓ ٚرؼض٠ض ِغزٜٛ 
ٌصح١خ ٌألج١بي اٌّمجٍخ ٚرمذ٠ُ أسلٝ خذِبد اٌشػب٠خ اٌصح١خ ٌٍّٛاط١ٕٓ ٌٍمطش١٠ٓ اٌشػب٠خ ا

 . ٌٍّٚم١ّ١ٓ فٟ لطش ػٍٝ حّذ عٛاء
 

med.cornell.edu-www.qatar 
 

 
 :ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٠شجٝ االرصبي

 حٕبْ اٌٍم١ظ
 ِذ٠ش إػالِٟ

 ١ً فٟ لطشو١ٍخ طت ٚا٠ً وٛسٔ
 +975 55565555: جٛاي
 +975 55982550: ِجبؽش

 med.cornell.edu-hyl2004@qatar 
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