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 كلية طب وايل كورنيل في قطر تكشف عن برنامج طب مدمج يمتد لستة أعوام
 
 

أعلنت كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر عن إعادة هٌكلة منهج : 4102نوفمبر  8 –الدوحة 
الكلٌة عبر إدماج برنامج ما قبل الطب وبرنامج الطب فً برنامج واحد متسق ٌمتد لستة أعوام. 
وبذلك لن ٌتعٌن على طالب الكلٌة الحصول على قبول منفصل لالنتقال من مرحلة برنامج ما قبل 

 امج الطب الممتد ألربعة أعوام كما كان الحال فً السابق. الطب الممتد لعامٌن إلى مرحلة برن
 

د الممتد لستة  وسُتطبق بدالً عن ذلك عملٌة قبول واحدة لتحدٌد المقبولٌن ببرنامج الطب الموحَّ
أعوام، وسٌتم تقٌٌم طالب الكلٌة على امتداد مراحل دراستهم المختلفة أخذاً فً االعتبار معاٌٌر 

ٌُظهرها والتزامه بمهنة الطب. وسٌحصل دقٌقة مختلفة تشمل أدا ء الطالب أكادٌمٌاً والمهنٌة التً 
طالب الكلٌة الذٌن ٌنهون برنامج األعوام الستة بنجاح على شهادة "دكتور فً الطب" من جامعة 
كورنٌل، وهً مماثلة تماماً للشهادة التً ٌنالها الطالب المتخرجون من جامعة كورنٌل العرٌقة فً 

 متحدة األمٌركٌة.الوالٌات ال
 

وأشاد الدكتور جاوٌد شٌخ عمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، بالبرنامج المدمج الجدٌد منوهاً 
بمزاٌاه العدٌدة لطالب الكلٌة قائالً: "ٌطبق البرنامج المدمج الجدٌد المعاٌٌر األكادٌمٌة الصارمة 

أنه أكثر مرونة وهو ما ٌصب والمنهج المعتاد فً برنامج ما قبل الطب وبرنامج الطب، غٌر 
هم بالشكل األمثل لمهنة الطب". ٌُِعدُّ  حتماً فً منفعة ومصلحة طالبنا و

 
وتابع قائالً: "نحن على عتبة عهد جدٌد على صعٌد الطب وتعلٌم الطب معاً ٌتسم بسرعة 

د التطورات العلمٌة وازدٌاد عدد التخصصات الدقٌقة. وحرصنا من خالل البرنامج المدمج الجدٌ
على مواءمة منهج الكلٌة مع طبٌعة المرحلة القادمة بحٌث ٌحصل كل طالب على الدعم والتعلٌم 
المناسبٌن له، لتضمن الكلٌة تخرٌج أفواج أطباء بارعٌن قادرٌن على تحقٌق التمٌز فً مهنة 

 الطب التً تشهد تحوالت وابتكارات تقنٌة متالحقة فً القرن الحادي والعشرٌن".
 



 
 

اف المنهج المدمج الجدٌد ترسٌخ المكانة والسمعة المرموقتٌن لكلٌة طب واٌل ومن بٌن أهد
ج منها أطباء متمٌزون حصلوا على القبول من برامج إقامة األطباء  كورنٌل فً قطر بعد أن تخرَّ
فً نخبة من المستشفٌات العرٌقة فً العالم، منها على سبٌل المثال ال الحصر مستشفى جونز 

 نٌوٌورك برٌسبترٌان، كلٌفالند كلٌنٌك، ومؤسسة حمد الطبٌة.هوبنكز، مستشفى 
 

وٌستفٌد طالب كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من آلٌات عدٌدة من الدعم األكادٌمً والشخصً 
ومن النسبة العالٌة لألساتذة والمحاضرٌن مقارنة بعدد الطالب، مّما ٌسمح لكل طالب بنٌل حقه 

 ق مع قدراته الفردٌة.من التعلٌم واالهتمام بما ٌتواف
 

وختم الدكتور شٌخ تعلٌقه بالقول: "نحن واثقون أن هذه التدابٌر ستسهم باالرتقاء بأداء طالبنا 
أكادٌمٌاً، مثلما سٌجتذب البرنامج المدمج الممتد لستة أعوام المزٌد من الطالب لدراسة الطب 

ونتطلع إلى تحقٌق الدفعة  بالكلٌة. هذه لحظة مهمة فً مسٌرة كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
 القادمة من طالب الكلٌة النجاح المنشود مع البرنامج المدمج الممتد لستة أعوام".

 
كما أشارت كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى أن الطالب المتقدمٌن لاللتحاق اآلن ببرنامج ما 

ٌُنظر فً طلباتهم تلقائٌاً لاللتحاق ببرنامج األعوا م الستة المدمج وأنها ستنشر قبل الطب بالكلٌة س
  المزٌد من التفاصٌل عن البرنامج الجدٌد عبر موقعها على اإلنترنت. 

 
  -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. ٌ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 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 حّد سواء. 
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