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 كلية طب وايل كورويل في قطر
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 في مسابقة نظمتها كلية طب وايل كورنيل في قطر 

 يفوزون بمنحة بحثية إلى نيويورك قطريون في الصفوف الثانوية بطال
 

الوالٌات ٌستعد أربعة طالب قطرٌون من مدارس ثانوٌة للسفر إلى : 5102مايو  52 –الدوحة 
بعد  فً كلٌة طب واٌل كورنٌل فً نٌوٌورك،لزٌارة أبرز المختبرات البحثٌة  ركٌةٌالمتحدة األم

كلٌة طب واٌل كورنٌل فً كتابة المقال السنوٌة "األٌدي الشافٌة" التً تنظمها فوزهم بمسابقة 
بسبب اإلقبال لكن اً، وفائزٌن سنوٌ كانت المنحة ُتقدم لثالثةللسنة السابعة على التوالً. و قطر

 ر تقدٌم أربع منح هذا العام.تقر   ،ونجاح التجربة فً قطر المدارس الثانوٌة بالهائل من طال
  

 منطالباً وطالبة  45، "من أجل حٌاة مفعمة بالصحة"بمسابقة هذا العام التً حملت عنوان شارك 
لعطٌة الثانوٌة )مدرسة ناصر بن عبدهللا ا فهد سعد السوٌدي، حٌث فاز كل من مدرسة 87

نجالء عبدالعزٌز  (،للمهن الصحٌة مدرسة دٌبٌكاي الثانوٌة) ، مً ناصر السبٌعًالمستقلة للبنٌن(
)أكادٌمٌة المها للبنات(. أما الجائزة فهً  ، نوف علً المزروعً(أكادٌمٌة األرقم للبنات) آل ثانً

من  جربة معرفٌة ثرٌةوض ترحلة مدفوعة بالكامل لمدة أسبوعٌن إلى نٌوٌورك لخ كناٌة عن
كلٌة طب واٌل كورنٌل فً نٌوٌورك ومرافقة نخبة فً زٌارة المختبرات البحثٌة المرموقة خالل 

 من أطباء واٌل كورنٌل المتمٌزٌن فً عدد من أشهر مستشفٌات نٌوٌورك.
 

المساعد لشؤون استقطاب الطالب والتواصل العمٌد وبهذه المناسبة، قال الدكتور رشٌد بن درٌس 
التً تجربة العمر  إنطر9 "كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قفً المجتمعً والبرنامج التأسٌسً 

نخبة من األكادٌمٌٌن ب ً الفائزونسٌلتقو ال ُتقدر بثمن. ن بالمنحةوالفائز بلطالا سٌخوضها
بمختبرات بحثٌة متخصصة، وأنا واثق أن هذه والباحثٌن المعروفٌن عالمٌاً ممن ٌدٌرون وٌعملون 

التجربة ستكون ملهمة لهم إلى أبعد الحدود، وسٌجدون بها الحافز األكبر للتفكٌر جدٌاً بمهنة الطب 
 والبحوث العلمٌة عامة".

 



 
 

كلٌة طب واٌل  من أعضاء هٌئة التدرٌس فًخضعت المقاالت المشاركة للتحكٌم من قبل لجنة 
الدكتور جاوٌد أقٌم بمقر الكلٌة بحضور  حفللنت أسماء الفائزٌن خالل وأُع ،كورنٌل فً قطر

هت لجنة و  نوقد المشاركٌن وذوٌهم وأصدقائهم. شٌخ عمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر و
حفل مسابقة شهادة تقدٌر. وخالل التسلَّم كل مشارك بكما  حكٌم بعدد من المشاركٌن الواعدٌنالت

فً كلٌة طب عن تجربتها  (2016)دفعة عام آمنة أمٌنً تحدثت طالبة الطب ، تسلٌم الجوائز
 فكرة عامة عن طبٌعة الدراسة بالكلٌة. ب المشاركٌنطالالوأعطت  واٌل كورنٌل فً قطر

 
مً ناصر السبٌعً للقضاٌا الصحٌة التً باتت تمثل مشكلة الطالبة قت تطر  وفً مقالها الفائز، 

قطر بالرغم من أن "بعد إعالن فوزها9  وقالت، ٌما السكري والسمنةس سكان قطر، الحقٌقٌة بٌن 
تشهد العدٌد من ما زالت أغنى دولة فً العالم من حٌث الناتج المحلً اإلجمالً للفرد الواحد، 

القضاٌا الصحٌة التً تجعلنا نتذكر أن أعظم ثروة حقٌقٌة هً الصحة، وهذا ما تطرقت إلٌه فً 
 المقال".

 
 ،السرطانبدراسة الطب بعد وفاة أحد أصدقائه بمرض  بدأ التفكٌر فهد سعد السوٌدي،الفائز وأما 

 خالل رحلته إلى نٌوٌورك. تهادراسفة المزٌد عن مهنة الطب وطبٌعة وقال إنه ٌتطلع لمعر
 

نجالء عبدالعزٌز آل ثانً إنها ستتقدم لاللتحاق بكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر الفائزة فٌما قالت 
فرصة ممكنة، تماماً مثل بقٌة الفائزٌن. وتحدثت نجالء فً مقالها الفائز عن تأثر الفرد  فً أقرب
بلدان الخلٌج، فً أعتقد أن هذه القضٌة هً ذاتها ، وقالت بعد تسلمها جائزتها9 "بالمجتمع

 التً ٌمارسها ضغوطالوفقدان الشهٌة للطعام واالكتئاب تعود إلى النفسٌة فاضطرابات األكل 
 الضغوط المجتمعٌة".ٌرجعون السبب إلى وكلما تحدثت إلى اآلخرٌن عن تلك القضاٌا  ،نواآلخر

 
هة حصرٌاً للطالب القطرٌٌن بالمرحلة  "األٌدي الشافٌة"ٌُذكر أن مسابقة كتابة الَمقال السنوٌة  موجَّ

الثانوٌة، وتتحمل كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر تكلفة سفر وإقامة أحد األبوٌن لمرافقة الفائز أو 
 الصٌفٌة إلى نٌوٌورك. بمنحة أطباء المستقبلالفائزة 

 
  -انتهى  -

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

. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز اإلكلٌنٌكٌة



 
 

مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن 
 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حد  سواء. 
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 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال9
 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
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