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 ركية يلتقون طالب كلية طب وايل كورنيل يمديرو برامج إقامة األطباء في أبرز كليات الطب األم

 
 

سبعة عشر مدٌراً استضافت كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر : 3122مارس  32 –الدوحة 
سبٌل المثال مستشفى منها على  ركٌةٌإقامة األطباء فً نخبة من أشهر كلٌات الطب األم لبرامج

 ومستشفى أطفال كلٌفالند كلٌنك. ساوث وٌسترن الطبً بجامعة تكساس ومركز روشستر العام
سنوي وأعضاء هٌئتها التدرٌسٌة فً إطار الملتقى التعلٌمً ال الكلٌة بطالب والتقى المدٌرون

بجولة فً وقاموا جها هالكلٌة ومنمرافق  عن كثب على وتعرفوا، ج إقامة األطباءلمدٌري برام
 مؤسسة حمد الطبٌة، أهم شركاء الكلٌة فً مجال التدرٌب اإلكلٌنٌكً.

 
ٌتمثل فً اختٌار  ،وٌضطلع مدٌرو برامج إقامة األطباء بدور مهم فً منظومة التعلٌم الطبً

أفضل خرٌجً كلٌات الطب فً العالم من المتقدمٌن لاللتحاق ببرامج إقامة األطباء التً تشهد 
تنافساً واسعاً، وٌواصل الملتحقون بهذه البرامج تدرٌبهم اإلكلٌنٌكً وٌختارون فً الوقت نفسه أحد 

 التخصصات الطبٌة.
 

كلٌة طب واٌل فً لعمٌد المشارك للتعلٌم الطبً دد، قالت الدكتورة مارسلٌنا مٌان اوفً هذا الص
على  واتعرفكً ٌالكلٌة  مدٌري برامج إقامة األطباء بمقر  كورنٌل فً قطر: "نتطلع دائماً الستقبال 

ج أفضل كلٌات الطب فً العالم، وللتواصل مع طالبها المتفوقٌن والمثابرٌن. جها المماثل لمنهمنه
عرف عن كثب على أفضل برامج إقامة األطباء فً العالم فرصة رائعة لطالبنا للت كما أنها

واإلحاطة بالمعاٌٌر التً ٌحددها مدٌرو برامج إقامة األطباء عند اختٌار أفضل المتقدمٌن لاللتحاق 
بما ٌعزز فرصهم بالحصول على القبول بعد تخرجهم من كلٌة طب واٌل كورنٌل  ،بتلك البرامج
 فً قطر".

 
ج من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر فً عام ٌُذكر أن الفوج الذي  حقق إنجازاً غٌر  4102تخرَّ

كافة المتقدمٌن لاللتحاق ببرامج إقامة األطباء بالوالٌات  قبولتمثَّل فً  ،مسبوق منذ تأسٌس الكلٌة
مع أقرانهم من حول العالم، وبذلك بلغت نسبة قبول طالب  قوٌةركٌة بعد منافسة ٌالمتحدة األم



 
 

. وتتطلع كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى عودة خرٌجٌها إلى قطر بعد إكمال %011الكلٌة 
الرعاٌة الصحٌة وتحقٌق معاٌٌر التمٌز المنشودة  نظامتدرٌبهم فً الخارج لإلسهام بتطوٌر ونمو 

 واستراتٌجٌة الصحة الوطنٌة. 4101بما ٌتماشى مع رؤٌة قطر الوطنٌة 
 

ألقى خمسة من مدٌري برامج إقامة  ،ى مدار أربعة أٌامخالل أعمال الملتقى التً تواصلت عل
 - األطباء الزائرٌن كلمات رئٌسٌة، منهم الدكتورة سنٌة عمرو من كلٌة طب جامعة مٌرالند

كذلك ألقت مٌنٌبولٌس.  - ٌبمان من كلٌة طب جامعة مٌنٌسوتابالتٌمور والدكتور جٌفري تش
رنٌل فً قطر، كلمة استذكرت بها تجربتها خرٌجة كلٌة طب واٌل كو الدكتورة أمٌال هٌوزٌك

كطبٌبة مقٌمة فً الجراحة تجربتها جاءت خصٌصاً إلى قطر لاللتحاق بواٌل كورنٌل، وكطالبة 
البوسنة  األم إلى وطنهاعودتها من ثم ماساتشوستس، و فً العامة بمركز الهً كلٌنٌك الطبً

دكتورة هٌوزٌك عن عظٌم تقدٌرها هناك. وعبرت الفً قطاع الرعاٌة الصحٌة والهرسك، للعمل 
 وامتنانها للتعلٌم الرفٌع الذي تلقته بكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر ومؤسسة حمد الطبٌة.

 
كلٌة طب واٌل كورنٌل  أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فًمحاضرات ألقاها عدد من أٌضاً شمل الملتقى 

وعقدت ملصقات بحثٌة طالبٌة، ودراسات حالة طالبٌة كما عرضت  ،منهج الكلٌة حولفً قطر 
جلسات جمعت مدٌري برامج إقامة األطباء الزائرٌن بطالب الكلٌة. وقامت الوفود الزائرة بجولة 

العمٌد  لطبٌة، وتولى الدكتور خالد مشاقةفً كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر ومؤسسة حمد ا
ق البحوث الطالب ناٌف مظلوموالدكتور  المشارك لشؤون البحوث ٌة، مهمة تعرٌف الوفود منسِّ

 الزائرة ببرنامج البحوث بالكلٌة.
 

الدكتورة باربرة هٌمبستٌد التً ُعٌنت مؤخراً بمنصب العمٌد المشارك األول كما حضرت الملتقى 
: "للملتقى أهمٌة بالغة بالنسبة لطالب ، حٌث قالتكلٌة طب واٌل كورنٌل فً نٌوٌوركفً للتعلٌم 

كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، فمن المهم أن ٌكونوا على دراٌة كافٌة بالمعاٌٌر التً ٌعتمدها 
مدٌرو برامج إقامة األطباء فً اختٌار أفضل المرشحٌن، ولٌس هناك ما هو أفضل من التحاور 

واٌل كورنٌل فً قطر ٌتٌح الملتقى لكلٌة طب المباشر بٌن الطرفٌن لتحقٌق ما سبق. وبالقدر ذاته، 
ٌ  التعرٌف بمنه  ز أمام مدٌري برامج إقامة األطباء المشاركٌن".جها المتم

 
رئٌس القسم ومدٌر البرامج بقسم طب الطوارئ فً  به، قال الدكتور مارك بورٌنشتاٌنمن جان

جها وهٌئتها لكلٌة ومنهالرائعة للتعرف على ا "أُتٌحت لً هذه الفرصة :كلٌة طب جامعة مٌسوري
على تعلٌم الطب و على طالبها المتمٌزٌن والواعدٌنو سٌة ومواردها التعلٌمٌة والبحثٌةالتدرٌ

 ."ضمن ثقافة مختلفة
 

  -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. ٌتم  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 حد  سواء. 
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 +472 55505552جوال: 
 +472 22442550مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
 

http://www.qatar-med.cornell.edu/
http://www.qatar-med.cornell.edu/
mailto:hyl2004@qatar-med.cornell.edu
mailto:hyl2004@qatar-med.cornell.edu

