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 كلية طب وايل كورنيل في قطر يحتفلون بتخرجهمفي طالب البرنامج التأسيسي 
 

جهَ  طاٌباً مناحجفي عشرون : 4192مايو  91 –الدوحة  وٍَة طب واَي وورنَي فٍ لطر بجخرُّ
َهدف إًٌ االرجماء بمدرات اٌطالب فٍ مهارات اٌٍغة اإلنجٍَزَة اٌذٌ من اٌبرنامج اٌجأسَسٍ 
بما َجوافق مع اٌمجطٍبات اٌدراسَة ٌبرنامج ما لبي اٌطب وبرنامج اٌطب ومواد اٌعٍوَ األساسَة 

واٌغاَة من وي ذٌن جعزَز فرصهَ إًٌ أبعد اٌحدود فٍ جحمَق اٌنجاح فٍ حاي  .عًٍ اٌسواء
 لبوٌهَ ببرنامج ما لبي اٌطب.

 
جسٍََّ خرَجو اٌبرنامج اٌجأسَسٍ، وأغٍبَجهَ مواطنون لطرَون، شهاداجهَ أماَ حشد من ذوَهَ لد و

 وٍَة طب واَي وورنَي فٍ لطر. نظمجه خاص حفيخالي وأفراد اٌهَئة اٌجدرَسَة وأصدلائهَ 
اٌمساعد ٌشؤون اسجمطاب اٌطالب اٌعمَد وبهذه اٌمناسبة، لاي اٌدوجور رشَد بن درَس، 

 وامجحانرغَ األعباء اٌدراسَة اٌالمحدودة، " :جمعٍ واٌبرنامج اٌجأسَسٍ باٌوٍَةي اٌمجواٌجواص
مجالحمة ٌمادة اٌرَاضَات ووذٌن ٌمادة اٌمراءة، ثابرجَ وٌَ جفمدوا جٍو اِخر، وجوٍَفوَ بمشارَع 

واثق بأنوَ سجحممون نجاحاً مماثالً فٍ  إننٍحماسوَ ٌمواصٍة رحٍجوَ ٌجحمَق هذا اٌنجاح. 
طموحاجوَ اٌمسجمبٍَة، فمد أنعَ هللا عٍَوَ باٌصفات اٌشخصَة واٌمدرات اٌرائعة اٌجٍ سججعٍوَ 

 جحممون وي ما جطمحون إٌَه".
 

أن أشور أُسروَ عًٍ  أن أشوروَ جمَعاً عًٍ اججهادوَ ومثابرجوَ، مثٍما أود   أود  وخجَ لائالً: "
وٍَة طب واَي فٍ دَن ال َفوجنٍ أن أشور أعضاء اٌهَئة اٌجدرَسَة واٌمدرسَن اٌمساع وما دعموَ

وورنَي فٍ لطر اٌذَن ورسوا ولجهَ وخبراجهَ ٌجموَنوَ من اٌوصوي إًٌ هذه اٌمرحٍة من 
 رحٍجوَ مع دراسة اٌطب".  

 
بي اٌطب، بجسٍََ واٌدوجور ماروو أمَدورٌ اٌعمَد اٌمشارن ٌبرنامج ما ل ثَ لاَ اٌدوجور بن درَس

ٍ جإن األشهر اٌجسعة اٌ" اٌذٌ لاي: اٌطاٌب محمد اٌوبَسٍن اٌذَن جوٍَ باسمهَ خرَجٍَشهادات ٌاٌ
ت وٍمح باٌبصرَسجغرلها اٌبرنام ٍة ٌمرحا ههذء نهااشه ونحن عًٍ  هاو ،ج اٌجأسَسٍ لد مرَّ

مجحمعنا وننا َد َنخدء طباأنصبح ن أهٍ وال أٍحٍ جمعحنا هنا اَحنا رؤٌطرَك نحى ي اسحىماوا
 جاحث ٌنا وً شٍ".أت وفروٍحٍ اٌحنا وٌجمًُ ٌدا د  نرو

 

  -انجهً  -

 



 
 

 

 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر
جأسست وٍَة طب واَي وورنَي فٍ لطر من خالي شراوة لائمة بَن جامعة وورنَي ومؤسسة 
لطر، وجمدَ برنامجاً جعٍَمَاً مجوامالً َشمي سنجَن دراسَجَن فٍ برنامج ما لبي اٌطب ثَ أربع 
َ  اٌجدرَس من لبي هَئة جدرَسَة جابعة ٌجامعة وورنَي ومن بَنهَ  سنوات فٍ برنامج اٌطب. َج

معجمدَن من لبي وورنَي فٍ وي من مؤسسة حمد اٌطبَة ومسجشفً سبَجار ٌجراحة اٌعظاَ أطباء 
 واٌطب اٌرَاضٍ. 

 
جسعً وٍَة طب واَي وورنَي فٍ لطر إًٌ بناء األسس اٌمجَنة واٌمسجدامة فٍ بحوخ اٌطب 

َة. اٌحَوٌ وذٌن من خالي اٌبحوخ اٌجٍ جموَ بها عًٍ صعَد اٌعٍوَ األساسَة واٌبحوخ اإلوٍَنَو
وذٌن جسعً إًٌ جأمَن أرفع مسجوي من اٌجعٍََ اٌطبٍ ٌطالبها، بهدف جحسَن وجعزَز مسجوي 
اٌرعاَة اٌصحَة ٌألجَاي اٌممبٍة وجمدََ أرلً خدمات اٌرعاَة اٌصحَة ٌٍمواطنَن ٌٍمطرََن 

 وٌٍممَمَن فٍ لطر عًٍ حد  سواء. 
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