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 كلية طب وايل كورنيل في قطر ترّحب بأعضاء هيئة تدريسية ُجدد
 
 

أقامت كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر فعالٌة تعرٌفٌة ألعضاء : 4182نوفمبر  81 –الدوحة 
عدد من المؤسسات القطرٌة المتعاونة مع  ن ٌعملون كأطباء فًممّ تدرٌسٌة الهٌئة جدد فً ال

مستشفى جراحة وعضو هٌئة تدرٌسٌة ٌعملون فً مؤسسة حمد الطبٌة  ٧٧حضر الفعالٌة  الكلٌة.
العظام والطب الرٌاضً فً قطر "سبٌتار" ومؤسسة الرعاٌة الصحٌة األولٌة ومركز السدرة 

بٌن إكلٌللتعرّ  ،للطب والبحوث نٌكٌٌن لطالب كلٌة طب واٌل ف على أدوارهم الجدٌدة كمدرِّ
عن مؤسساتهم المتعاونة مع الكلٌة  الجدد لن ٌنفصلوا عضاءوهؤالء األ كورنٌل فً قطر.

وسٌوفرون من هناك تدرٌباً إكلٌنٌكٌاً مباشراً لطالب الكلٌة، مثلما سٌقدم هؤالء لألطباء المتدربٌن 
 المشورة فً مستهل رحلتهم مع مهنة الطب.

 
كلٌة طب واٌل فً المستشار األول لعمٌد الكلٌة للشؤون األكادٌمٌة  كرون وقال الدكتور روبرت

ببالغ السرور كأعضاء هٌئة تدرٌسٌة ُجدد أرحب بكم كورنٌل فً قطر فً كلمته الترحٌبٌة: "
من خبرتكم وتجربتكم  ونٌستفٌدإن طالبنا نخبة من األطباء المتمرسٌن المتفانٌن.  وأنتم بالكلٌة

نون عالٌاً هذه الفرصة القٌمة للعمل جنباً إلى جنب معكم. وٌسهم ٌثمّ  همثق أنوتدرٌبكم، وأنا وا
د تعلٌم الطب  توثٌق التعاون بٌن مؤسساتنا فً إٌجاد منظومة صحٌة متكاملة ومتسقة فً قطر توحِّ

 والبحوث والممارسة اإلكلٌنٌكٌة بما ٌصب فً منفعة جمٌع أفراد المجتمع".
 
ما الطب،  راسةنتٌن الثالثة والرابعة من دفً السنٌل فً قطر مضً طالب كلٌة طب واٌل كورٌ

أسبوعاً فً دورات تدرٌبٌة إكلٌنٌكٌة لدى مؤسسات متعاونة مع الكلٌة الكتساب  ٤٤مجموعه 
المهارات اإلكلٌنٌكٌة العملٌة التً تجعلهم أطباء مؤهلٌن بشكل كامل. وٌسهم تعٌٌن أعضاء هٌئة 

بإثراء الفرص المتاحة لطالب الكلٌة للتعلُّم من أطباء  ،تدرٌسٌة ُجدد ٌعملون فً مؤسسات متعاونة
ٌن، مثلما ٌسهم بتزوٌد قطر بجٌل جدٌد من األطباء بما ٌتفق مع أهداف رؤٌة قطر الوطنٌة مؤهل

 واستراتٌجٌة الصحة الوطنٌة.  ٨٤0٤
 



 
 

وفً هذا الصدد، قال الدكتور إسماعٌل حلمً، نائب مدٌر قسم التعلٌم الطبً بمؤسسة حمد الطبٌة: 
قت ومنذ ذلك الوقت ، ٨٤٤٥"أعمل عن كثب مع كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر منذ عام  تعمَّ

العالقة بٌن الكلٌة ومؤسسة حمد الطبٌة ومركز السدرة للطب والبحوث وسبٌتار ومؤسسة الرعاٌة 
الصحٌة األولٌة على نحو مذهل. ثمة صلة راسخة بٌن هذه المؤسسات التً تتضافر جهودها معاً 

ٌمثل أحد أركان المستقبل  دولةدعائم نظام صحً أكادٌمً فً اللتحقٌق هدف واحد هو إرساء 
 المشرق للرعاٌة الصحٌة فً قطر".

 
مدٌرة الشؤون اإلدارٌة لدى  الدكتورة بسمة حرارةومن بٌن الحاضرٌن خالل الفعالٌة التعرٌفٌة 

ئٌس قسم اإلدارة الطبٌة باإلنابة ورئٌس قسم طب األطفال سبٌتار، والبروفسور زٌاد حجازي ر
نضموا حٌث شاركا بالترحٌب بزمالئهما من المؤسستٌن ممن افً مركز السدرة للطب والبحوث، 

كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، مثلما اشتركا فً النقاشات التً فً كأعضاء هٌئة تدرٌسٌة ُجدد 
العقود مدٌرة تخطٌط األعمال و سوناندا هولمز تل اللقاء، قّدمدارت خالل الفعالٌة. وخال

الهٌئة األكادٌمٌة، من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر  مدٌرة شؤون ألٌشٌا تارتالو ةوالدكتور
م بول موسٌلمانشرحاً عن السٌاسات المعتمدة لدى الكلٌة وإجراءات التعٌٌنات وال  ترقٌات، فٌما قدَّ

أمٌن الخدمات المعلوماتٌة شرحاً ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة الُجدد عن كٌفٌة النفاذ إلى المكتبة 
 ٌة.اإللكترونٌة الشاملة للكل

 
وبعد انتهاء الكلمات الترحٌبٌة، انعقدت جلستان عن دور أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة الُجدد القادمٌن 
من مؤسسات متعاونة مع الكلٌة فً إثراء تعلٌم طالب الطب وتحقٌق أهداف رؤٌة قطر الوطنٌة 

كلٌة طب واٌل  فًها مكتب شؤون الهٌئة األكادٌمٌة . واخُتتِمت الفعالٌة التً قام بالتنسٌق ل٨٤0٤
  مرافق الكلٌة.للتعّرف على كورنٌل فً قطر بجولة قام بها أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة الُجدد 

 
سعداء بهذه المشاركة الواسعة من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة الُجدد نحن وقالت الدكتورة تارتالو: "

واثقون من تفانٌهم فً تدرٌب طالبنا واإلشراف علٌهم على أكمل وجه. وأول جلسة تعرٌفٌة فً 
فً فعالٌات تعرٌفٌة الحقة ستنظمها كلٌة طب  ءزمالالونتطلع جمٌعاً إلى الترحٌب بالمزٌد من 

 واٌل كورنٌل فً قطر".
 

أخصائً طب األعصاب والطب الباطنً بمؤسسة حمد الطبٌة  إمام من جانبه، قال الدكتور ٌحٌى
كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر: "أتذكر من تجربتً فً إلى الهٌئة التدرٌسٌة حدٌثاً الذي انضم 

الشخصٌة كٌف أن التدرٌب على ٌد أطباء مؤهلٌن كان مفٌداً إلى أبعد حد. باستطاعة المرء أن 
لً أن  فشرإنه  .تدرٌب المباشر فً بٌئة إكلٌنٌكٌةٌقرأ كل كتاب بالمكتبة لكن ال استغناء له عن ال

أسهم بتعلٌم األطباء المتدربٌن فً مرحلة بالغة األهمٌة من تأهٌلهم كأطباء، وأتطلع إلى تدرٌبهم 
 بذات الطرٌقة الفعالة التً استفدت منها كثٌراً عندما كنت طالب طب".

 
  -انتهى  -

 
 التعليق على الصور:



 
 

كلٌة فً المستشار األول لعمٌد الكلٌة للشؤون األكادٌمٌة  الدكتور روبرت كرون: 8صورة رقم 
 طب واٌل كورنٌل فً قطر

  أعضاء جدد فً الهٌئة التدرٌسٌة: 4صورة 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 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. 
 

med.cornell.edu-rwww.qata 
 
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس

 مدٌر إعالمً
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
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