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 كلية طب وايل كورنيل في قطر يحتفلون بتخرجهمفي برنامج ما قبل الطب طالب 
 

كلٌة طب  طالباً وطالبة من برنامج ما قبل الطب فً 35: احتفل 8102أبريل  82 –الدوحة 
ٌَُعدُّ برنامجاً تعلٌمٌاً مكثفاً وصارماً باجتٌازهم البرنامج الذي ٌمتّد لعامٌن واٌل كورنٌل فً قطر  و

تسلَّم المحتفى بهم شهاداتهم أمام َجْمع وقد  ٌشمل العلوم األساسٌة والرٌاضٌات واللغة اإلنجلٌزٌة.
 ت. وسٌلتحقون ببرنامج الطب العام المقبل لٌتخرجوا أطباء بعد أربع سنوا من ذوٌهم وأصدقائهم

 
عمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، بالتزام  أشاد الدكتور جاوٌد شٌخبهذه المناسبة، و

: "أحسنتم وأثبتم جدارتكم. فبرنامج ما قبل الطب ٌتطلب وقال ،الخرٌجٌن ومثابرتهم فً دراستهم
 التفكٌر وٌستلزم ما هو أكثر بكثٌر من تسخٌر نعمة بنجاح الدراسة دون كلل إلكمال مساقاته

رنامج واالجتهاد واالنكباب على الكتب حتى وقت متأخر من اللٌل، فإلى جانب كل ذلك ٌستلزم الب
ن ٌْ نحن فخورون إلى أبعد الحدود بكم، وأتوجه بالتهنئة الصادقة إلى . عزماً وتصمٌماً راِسَخ

 الخرٌجٌن وآبائهم على السواء، وأقول للجمٌع "ألف مبروك"".
 

أستاذ اللغة اإلنجلٌزٌة المشارك: "عندما  ل قال الدكتور آالن وٌبرٌسة للحفوخالل الكلمة الرئ
أتأمل بمستقبل كل واحد منكم، ممَّن درستهم أو أشرفت علٌهم، ال أشاهد فً األفق إال المزٌد من 
ستم أٌضاً وقتكم وجهدكم دعماً للعدٌد من  التفوق. لم تثابروا وتتفانوا فً دراستكم فحسب، بل كرَّ

 لة، وتطورتم وأصبحتم ملتزمٌن بالقٌم األخالقٌة، متعاطفٌن مع غٌركم".القضاٌا النبٌ
 

بمتعتها ومتاعبها، ولم  الطالبٌة لحٌاةذكرت اإٌمان مصلح كلمة الخرٌجٌن التً ثم ألقت الطالبة 
فُتها خالل كلمتها أن تشٌر  إلى معاناتها فً فك طالسم خط ٌد بعض أساتذتها. بروح النكتة ٌَ

لحظات ربما نالت من ثقتنا بأنفسنا، مثلما مررنا بلحظات فرحنا خاللها وقالت: "مررنا ب
بإنجازاتنا، وعشنا لحظات تساءلنا خاللها إِْن كنا على قدر التحدٌات التً نواجهها. وتعرفنا على 

أننا أقوٌاء، ووجدنا فً أصدقائنا الجدد من حولنا  تأكدنامواِطن ضعفنا، ولكن األهم من ذلك أننا 
من الزمالء  34أنا فخورة أننً أكلمت برنامج ما قبل الطب جنباً إلى جنب مع . ن أزرنام ما شدّ 

 .األعزاء الذٌن أعتبرهم من أفضل األصدقاء الذٌن قابلتهم طوال حٌاتً"
 

 مٌد المشارك لبرنامج ما قبل الطب والدكتور كٌفن سمٌثالع ثم قام الدكتور ماركو أمٌدوري
قال الدكتور أمٌدوري: وقبل الطب، بتسلٌم الشهادات للخرٌجٌن. العمٌد المساعد لبرنامج ما 



 
 

"أتوجه بالتهنئة لكافة المحتفى بهم الذٌن أذهلونً بمشاركتهم وتفاعلهم خالل المحاضرات، وُعمق 
 أسئلتهم الذكٌة، وتفانٌهم فً دراستهم، لذا هم ٌستحقون منا كل تهنئة صادقة".

 
  –انتهى  -

 التعليق على الصور:
الدكتور و ، طالبة الطب الجازي المانعالدكتور كٌفن سمٌث: من الٌسار إلى الٌمٌن: 1صورة رقم 

 ماركو أمٌدوري
الدكتور و ، طالبة الطب إٌمان مصلحالدكتور كٌفن سمٌث: من الٌسار إلى الٌمٌن: 2صورة رقم 

 ماركو أمٌدوري
 وأعضاء الهٌئة التدرٌسٌة : صورة جماعٌة للطالب المحتفى بهم مع عمٌد الكلٌة3صورة رقم 
 : الدكتور جاوٌد شٌخ عمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر4صورة رقم 

  
 

 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر
تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة 
قطر، وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع 
سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم 

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

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

ٌة. الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌك
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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