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 كلية طب وايل كورنيل في قطز

 المدينة التعليمية

 ٥ٔ٥٥ٕ صندوق بزيد 

 الدوحة، قطز
 

 

 اعتماد جديد تناله كلية طب وايل كورنيل في قطر 
 

لتعلٌم الطبً فً ال كورنٌل فً قطر االعتماد نالت كلٌة واٌ: 4141ديسمبر  41 –الدوحة 
 ،األعلى للصحة فً قطر ٌة المنبثق عن المجلسصحمن المجلس القطري للتخصصات الالمستمر 

لألهمٌة البالغة لبرامجها فً إثراء معارف وخبرات األطباء والممارسٌن الصحٌٌن فً أنحاء 
 .قطر

 
، سلَّم الدكتور جمال راشد الخنجً الرئٌس التنفٌذي فً مقّر الكلٌةوخالل مراسم منح االعتماد 

ى الدكتور جاوٌد شٌخ عمٌد االعتماد إلللمجلس القطري للتخصصات الصحٌة بالوكالة، شهادة 
 ٌةصحفً المجلس القطري للتخصصات الأعضاء إدارة االعتماد والتعلٌم الطبً  ، بحضورالكلٌة

 مستمر فً الكلٌة وأكادٌمٌٌن. ال التعلٌم الطبًوأعضاء قسم 
 

ف كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر بنٌل  وأشاد الدكتور جاوٌد شٌخ باإلنجاز المتمٌز قائالً: "تتشرَّ
اعتماد تقدٌم برامج التعلٌم الطبً المستمر لألطباء وغٌرهم من المختصٌن والممارسٌن الصحٌٌن 
فً قطر، وأودُّ بهذه المناسبة أن أتوجه بجزٌل الشكر لكل َمن أسهم بتحقٌق هذا اإلنجاز فً الكلٌة 

معارفنا من تحدٌث  بدّ  ٌشهد عصرنا تطورات تقنٌة سرٌعة، وإزاء ذلك ال. مثابرتهم وتفانٌهمل
وخبراتنا بشكل متواصل لٌستفٌد مرضانا بالشكل األمثل من االختراقات المتالحقة التً تشهدها 

ٌة والذي صحالمجلس القطري للتخصصات الالعلوم الطبٌة. نفخر باالعتماد الذي منحنا إٌاه 
 سالتدرٌسٌكون حافزاً لمزٌد من اإلنجاز على صعٌد تقاُسم المعرفة الواسعة ألعضاء هٌئة 

 وخبراتهم مع المختصٌن والممارسٌن للرعاٌة الصحٌة فً قطر".
 

للتعاون والتنسٌق الوثٌقٌن مع زمالئنا فً قطاع  اآلن وختم الدكتور شٌخ كلمته قائالً: "نتطلع
الرعاٌة الصحٌة فً قطر لتظل خدمات الرعاٌة الصحٌة المتاحة فً قطر عند ُحْسن ظن 

الرعاٌة التً ٌستحقون تماشٌاً مع أهداف رؤٌة قطر  مرضانا، فنحن حرٌصون على أن ٌنالوا
 ".0202الوطنٌة 

 



 
 

على مكانة قد استحوذت كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر : "إن من جانبه، قال الدكتور الخنجً
الرعاٌة الصحٌة فً قطر، ونحن نعتمد علٌها كأحد أبرز شركائنا فً  نظاممحورٌة ضمن 
 ".لهذا النظامالتطوٌر المستمر 

 
ه الدكتور الخنجً بأهمٌة الدور الذي تضطلع به كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى جانب  ثم نوَّ

 للتعلٌم الطبًجدٌد  نظامٌة من تنفٌذ صحطري للتخصصات اللتمكٌن المجلس الق ،شركاء آخرٌن
كون فً مصاّف أهم المنظومات المماثلة فً العالم. وقال فً هذا ٌمن المؤمَّل أن  ،المستمر

بعد المجلس منحه ٌرٌة نالت مثل هذا االعتماد الذي من المؤسسات القط إن عدداً قلٌالً اق السٌ
 مراجعة تقٌٌمٌة بالغة الدقة ووفق أفضل الممارسات العالمٌة.

 
م قسم  كلٌة طب واٌل كورنٌل فً فً المستمر  التعلٌم الطبًومن أجل نٌل االعتماد المرموق، قدَّ

المستمر، تقٌٌماً ذاتٌاً ٌتألف من  للتعلٌم الطبًقطر بقٌادة الدكتورة ثرٌا عرٌسً العمٌد المشارك 
صفحة ٌتضمن كافة الشواهد التً تؤكد أن بإمكان الكلٌة أن تقدم برنامجاً تعلٌمٌاً فعااًل  022

قام وفد من إدارة االعتماد  ثمٌة. إلثراء خبرات الممارسٌن الحالٌٌن فً مجال الرعاٌة الصح
ٌة بزٌارة للكلٌة لتقٌٌم مواردها ومؤهالتها صحبالمجلس القطري للتخصصات الوالتعلٌم الطبً 

 عن كثب.
 

ومن المتوقع أن تطرح كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر نطاقاً عرٌضاً من األنشطة التعلٌمٌة 
. وقد صحٌة فً قطر وعموم بلدان المنطقةالمواكبة الحتٌاجات الممارسٌن فً مجال الرعاٌة ال

خبراء لسلسلة المحاضرات متعددة التخصصات  فً وقت سابق،قسم التعلٌم الطبً المستمر أطلق 
 دولٌٌن معروفٌن.

 
    

  -انتهى  -

 التعليق على الصورتين المرفقتين:
الدكتور جمال راشد الخنجً الرئٌس التنفٌذي للمجلس من الٌسار إلى الٌمٌن:  :4صورة رقم 

كلٌة طب واٌل كورنٌل فً  الدكتور جاوٌد شٌخ عمٌد ،القطري للتخصصات الصحٌة بالوكالة
 فً الكلٌة. المستمر للتعلٌم الطبًالعمٌد المشارك قطر والدكتورة ثرٌا عرٌسً 

 
فً  االعتمادٌل فً قطر كلٌة طب واٌل كورنمراسم منح صورة جماعٌة بعد : 4صورة رقم 

 التعلٌم الطبً المستمر.
 

 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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 حنان اللقٌس

 مدٌر إعالمً
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
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