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 كلية طب وايل كورنيل في قطر تستضيف منتدى عالمياً عن االبتكار في تعليم الطب

 
حشد من الخبراء الطبٌٌن واألكادٌمٌٌن من أنحاء العالم  اجتمع :5182يناير  81 - الدوحة

كلٌة طب واٌل  استضافهالذي " فً التعلٌم الطبً والصحً العالمً منتدى االبتكار"للمشاركة فً 
الصادرة  Innovations in Global Medical and Health Educationوالدورٌة العلمٌة  كورنٌل فً قطر

 ، فً فندق فور سٌزونز الدوحة.عن دار بلومزبري قطر

 
 واٌل كورنٌل فً قطر عمٌد كلٌة طب كل من الدكتور جاوٌد شٌخالدورٌة ٌترأس تحرٌر و

والدكتور فكتور زاو رئٌس معهد الطب والرئٌس الفخري للشؤون الصحٌة وأستاذ كرسً جٌمس 
عبدهللا بن خالد السٌد سعادة  قد التقتتحرٌر الهٌئة  . وكانتبً. دٌوك للطب بجامعة دٌوك

  .بٌن كافة الطراف المعنٌة سبل تعمٌق التعاون لمناقشة العامةوزٌر الصحة  ًالقحطان
 

فرصة لتبادل الخبرات وقد شّكل المنتدى الذي نّسق النعقاده قسم التعلٌم الطبً المستمر فً الكلٌة، 
مختصٌن  وبٌنالمعروفٌن فً مجال تعلٌم الطب والممارسة الطبٌة  الخبراء الدولٌٌن أبرزبٌن 

مناقشة الفرص المتأتٌة من نطاق عرٌض . كما تّمت وباحثٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة ممارسٌن
 من االبتكارات فً مجال تعلٌم الطب والتقٌٌم والترخٌص واعتماد البرامج الطبٌة.

 
إرساء تحدث خاللها خبراء دولٌون ٌضطلعون بدور مهم فً سلسلة من المحاضرات المنتدى  ضمّ 

لرامٌة لتحقٌق نقلة فارقة االبتكارات ا ،ومن أبرز محاور المنتدى .معاٌٌر دولٌة لممارسة الطب
ٌِّر المسار فً هذا المضمار.  تعّرف كما فً تعلٌم الطب بالمنطقة والعالم والتً ٌمكن أن تغ

بالتعاون مع  ،كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطرفً على ما أُنجز أو قٌد اإلنجاز  المشاركون
 ز تعلٌم الطب وتدرٌب األطباء بالمنطقة.بما ٌعزّ  ،مؤسسات إقلٌمٌة عدة

 
من  ،شرٌحة واسعة من المشاركٌن" منتدى االبتكار فً التعلٌم الطبً والصحً العالمًجذب "

أطباء الرعاٌة األولٌة واألطباء االختصاصٌٌن، إلى جانب الممرضٌن ومساعدي األطباء  بٌنهم
. واألطباء المتدربٌن والمقٌمٌن والباحثٌن والتربوٌٌن والعاملٌن فً مهن الرعاٌة الصحٌة الردٌفة



 
 

وم على أحدث االبتكارات والتطورات المستقبلٌة المتوقعة فً مجال الطب وتعلٌم العل وقد تعّرفوا
 م.الصحٌة فً العال

 
وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة ثرٌا عرٌسً أستاذ الطب المشارك والعمٌد المشارك للتعلٌم الطبً 

رات ومنهج تعلٌم الطب تغٌّ  تشهد التكنولوجٌااٌل كورنٌل فً قطر: "كلٌة طب وفً المستمر 
الرعاٌة الصحٌة  واسعة ومتسارعة، ما ٌجعل من الصعب على المختصٌن العاملٌن فً مجال

مواكبة أحدث االبتكارات على صعٌد الممارسة الطبٌة وتدرٌب الطب. وٌتٌح منتدى االبتكار فً 
مة للتحاور وتبادل األفكار بٌن المختصٌن فً مجاالت التعلٌم الطبً والصحً العالمً فرصة قٌّ 

 ومن خبرات ومجاالت متفاوتة". من بلدان مختلفةالرعاٌة الصحٌة المختلفة، 
 

عرٌسً قائلة: "ٌسهم المنتدى بإزالة الحواجز التً تفصل بٌن المختصٌن  ةوتابعت الدكتور
 ،بٌنهمالمستمر فً ما فرصة للتواصل  كما ٌتٌح أمامهم لممارسٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌةوا

إزاء أحدث وأفضل الممارسات فً  جدٌد ومناقشة تأثٌر االبتكارات الجدٌدة، واالتفاق على منظور
ل تعلٌم العلوم الصحٌة والممارسة الطبٌة بما ٌفٌد طالب الطب والمحاضرٌن والمختصٌن فً مجا

 مجال الرعاٌة الصحٌة، وبطبٌعة الحال المرضى أنفسهم".
 

تنظٌم الغاٌة من كانت عمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر: " من جانبه، قال الدكتور جاوٌد شٌخ
د اخاللهمن ٌجتمع  ةتفاعلٌ إٌجاد منصةهذا المنتدى  الرعاٌة الصحٌة  و خدماتاألطباء ومزوِّ

ن فً مجال تعلٌم الطب من بلدان مجلس التعاون وعدد من بلدان العالم لتبادل األفكار وواألكادٌمٌ
 وإقامة شراكات تسهم فً إثراء تجربة تعلٌم الطب خالل المرحلة المقبلة".

 
مكتوفً األٌدي أمام تسارع وتٌرة التغٌٌر والتطوٌر  وختم الدكتور شٌخ قائالً: "ال ٌمكننا أن نقف

من حولنا، وعلٌنا أن نقتنص الفرص المتأتٌة من االبتكارات الراهنة والتعاون بٌن بلدان العالم بما 
ز فً تعلٌم الطب والممارسة الطبٌة التً ٌتوقعها وٌستحقها طالب ٌضمن اإلٌفاء بمعاٌٌر التمٌّ 

 الطب والمرضى على السواء".
 

  -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 

تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم  سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة
أطباء معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام 
والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً 

على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث  بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها
اإلكلٌنٌكٌة. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز 



 
 

مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن 
 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
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