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 عالم الطبنحو مستقبل واعد في فعالية "طب بال حدود" 
 

نظمت كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر فعالٌتها السنوٌة "طب بال : 3102نوفمبر  32 –الدوحة 
بهدف  وذوٌهم من مختلف أنحاء قطرحدود" التً جمعت طالب المدارس المتوسطة والثانوٌة 

ً إلى التواصل  من خالل هذه الفعالٌةتمّكنوا تعرٌفهم بدراسة الطب. وقد  التً تهدف أٌضا
التحّدث إلى أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وطالب الطب الحالٌٌن والباحثٌن وموظفً الكلٌة ، المجتمعً

 على عالم دراسة الطب ومتطلباته.  واطلعوا منهم
 

الفعالٌة فً مركز الطالب بجامعة حمد بن خلٌفة حٌث ألقى الدكتور جاوٌد شٌخ عمٌد افتتحت 
شرح فٌها خصائص المنهج التعلٌمً الفرٌد الذي ٌمتد لست ل فً قطر كلمة كلٌة طب واٌل كورنٌ

. وكلٌة طب 0202سنوات، وما تقوم به الكلٌة للمساهمة فً تحقٌق أهداف رؤٌة قطر الوطنٌة 
قطر هً أول كلٌة تمنح خرٌجٌها شهادة دكتور فً الطب من جامعة كورنٌل  واٌل كورنٌل فً

 األمٌركٌة، خارج األراضً األمٌركٌة. 
 

على العلوم والمعرفة التً  وقال الدكتور شٌخ: "سعٌد جداً أن العدٌد منكم قد جاء الٌوم للتعّرف
هذه المهنة النبٌلة لخدمة من خالل  لكم مهنة الطب وبالتالً ما ٌمكنكم تقدٌمه اأن تقدمه ٌمكن

مجتمعكم. نحن هنا لمساعدتكم على إطالق قدراتكم وعلى لعب دور فاعل فً المستقبل لتعزٌز 
 دور المجتمع القائم على المعرفة".

 
لتعّرف على ثم أتٌحت الفرصة أمام الطالب وذوٌهم لالنتقال إلى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر ل

شملت شروحات ومجسمات للقلب والعٌن  والمشاركة فً عروض تفاعلٌة هاالمرافق الحدٌثة فٌ
والعمود الفقري. كما تعّرفوا على البرنامج التأسٌسً الذي توفره الكلٌة للطالب حاملً الشهادات 

ساسٌة الثانوٌة الراغبٌن بدخول برنامج الطب لست سنوات وٌحتاجون دروساً مكثفة فً العلوم األ
 إلنجلٌزٌة. والرٌاضٌات واللغة ا

 



 
 

وحتى  0220طبٌباً منذ بدء الدراسة فً كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر فً عام  181تخّرج 
الٌوم، والتحق معظمهم فً أرقى المستشفٌات لمتابعة التخصص الطبً العالً نذكر منها مستشفى 

 رها. جونز هوبكنز، مستشفى نٌوٌورك برسبٌتارٌان، كلٌفالند كلٌنٌك ومؤسسة حمد الطبٌة وغٌ
 

ٔثٓرِ انًُبسجخ، لبل اندكتٕز زشٍد ثٍ دزٌس، انؼًٍد انًسبػد نشؤٌٔ استمطبة انطالة ٔانتٕاصم 
طالة انًدازس انًتٕسطخ حًبس  استمجهُب ثسسٔزخ: "انًجتًؼً ٔانجسَبيج انتأسٍسً ثبنكهٍ

 ٔانثبٌَٕخ ٔاْتًبيٓى ثبنطت ٔثبنجسَبيج انري َمديّ ُْب". 

 
ثًشبْدح شجبة لطس ْٔى ٌشبزكٌٕ ثحًبس فً فؼبنٍخ "طت ثال َب نهغبٌخ ؼدٔأضبف: "نمد س

حدٔد"، ٌٔجدٌٔ زغجخ فً تحمٍك أحاليٓى ثأٌ ٌصجحٕا جٍم انًستمجم يٍ انؼبيهٍٍ فً انسػبٌخ 

زٌٔ انصحٍخ. ٔلد أصجح ٔاضحبً انٍٕو يٍ خالل تُظًٍُب نٓرِ انفؼبنٍبد، أٌ ْؤالء انطالة ٌمد  
سٕا ك فٍّ أَٓى سٍحممٌٕ أحاليٓى إذا ثرنٕا انجٓد انالشو ٔكس  لًٍخ انتؼهٍى انري َمديّ. ٔيًب ال ش

أَفسٓى ندزاستٓى. إٌ إتبحخ انفسصخ نٓؤالء انشجبة نهمبء انطالة انرٌٍ ٌدزسٌٕ فً انكهٍخ حبنٍبً، 

ٔاالطالع ػهى انًسافك انتً ندٌُب ُْب، ٔانتفبػم يغ أػضبء ٍْئخ انتدزٌس، ًْ طسٌمخ يًتبشح 
أَٓى إذا كبَٕا ٌتطهؼٌٕ إنى أٌ ٌصجحٕا أطجبء، فٍٕجد طسٌك ٔاضح ًٌكٍ أٌ ٌتجؼِٕ نتحمٍك  جسُْخن

  ذنك".
 

طالب المباشر مع طالب كلٌة طب واٌل كورنٌل الوأضاف الدكتور بن درٌس قائالً: "ٌعتبر لقاء 
ً فً قطر ومع أعضاء هٌئة التدرٌس، فرصة ممتازة ٌطلعون من خاللها على كافة المراحل الت

 ٌجب أن ٌمروا بها فً حال قرروا التخصص فً الطب".    
 

باإلضافة إلى شاركت مؤسسة حمد الطبٌة والجمعٌة القطرٌة للسكري فً هذه الفعالٌة وككل عام، 
 ممركز السدرة للطب والبحوث الذي ٌشارك ألول مرة هذا العام، حٌث تّم عرض لبرامجهم أما

طب بال حدود"، شارك طالب المدارس "فعالٌة فً ختام و مورهم.أالطالب المحتملٌن وأولٌاء 
م للمعلومات الطبٌة التً تلقوها مهبعد انتقالهم مجدداً إلى مركز الطالب، بمسابقة اختبرت مدى فه

 خالل الفعالٌة. 
   

  -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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