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 قممة األطبم  إل كيةريبرامج األمالأفضل  فيوايل كورنيل  طالبقبول 
 
 

الذٌن سٌتخّرجون كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر  طالبتلّقى : 5132ممرس  13 –الدوحة 
حٌث  ،الطبً العالً فً أرقى المستشفٌات األمٌركٌةخبر قبولهم فً برامج االختصاص هذا العام 

 .برامج إقامة األطباءب فرصة لاللتحاقألف  ٨٤ علىمن حول العالم  متخّرجألف  ٥٤ ٌتنافس
ج تخرّ تً ستال دفعةللالمكثف التدرٌب أعوام من  ٥اء برامج إقامة األطبفً ئج القبول ج نتاوتتوّ 

 المقبل.فً شهر ماٌو من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر 
 

وتجري العادة أن ٌقوم الطالب باستالم رسالة تحمل لهم خبر مطابقة االختصاص وقراءة 
 .الهٌئة التدرٌسٌة واإلدارٌةأعضاء فً احتفال ٌحضره ذووهم وأصدقاؤهم باإلضافة إلى محتواها 

كورنٌل فً قطر من كلٌة طب واٌل طالباً سٌتخّرجون بعد أقل من شهرٌن  9٦وبالفعل، فقد قام 
تفاصٌل برامج إقامة األطباء التً سٌلتحقون بها فً التخصصات الطبٌة المختلفة باإلعالن عن 

 التً اختاروها ألنفسهم.
 

تقدموا بطلباتهم إلى برنامج تنسٌق تدرٌب  طالباً  99من أصل  9٨وفً المحصلة، سٌلتحق 
بعدد من أشهر برامج إقامة بعد تخّرجهم بعد أفل من شهرٌن،  (NRMP)األطباء المقٌمٌن 

 - ومستشفى نٌوٌورك طبٌة مرموقة مثل كلٌفالند كلٌنك األطباء فً العالم ضمن مؤسسات
 إكمال تدرٌبهمطالب  ٧اختار فٌما  ومركز كٌس الطبً فً كلٌفالند بوالٌة أوهاٌو. برسبتٌرٌان

الطالب القطري محمد الهاجري  ، ومن بٌنهمفً مؤسسة حمد الطبٌة وتخصصهم الطبً العالً
 الذي سٌلتحق ببرنامج إقامة األطباء فً طب األشعة.

 
مؤسسة حمد الطبٌة فً برسبتٌرٌان و - مستشفى نٌوٌوركفً محمد إنه أمضى بعض الوقت  وقال

 البقاء إلى جانب أسرته فً قطرر قرّ  ولكنهخالل دراسته بكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، 
"عملت ة: طب األشعمتحدثاً عن سبب اختٌار  حمد إلكمال تخصصه الطبً،وااللتحاق بمؤسسة 

مؤسسة حمد الطبٌة، واستحوذ طب األشعة على اهتمامً  خالل فترة تدرٌبً فًفً أقسام مختلفة 
و األكثر من حٌث ثراء التجربة التعلٌمٌة واختالف فئات الحاالت. أنا مهتم بالتقنٌة وطب األشعة ه



 
 

فقد شاهدت إجراء مثل  ،باألشعة التداخلٌة على وجه الخصوص أنا مهتمو ،ائقةمواكبة للتقنٌة الف
إنها هذه األشعة وكانت التجربة رائعة، حٌث جمعت بٌن الجراحة والتدابٌر التشخصٌة والعالجٌة. 

ً ٌكون فً أضٌق نطاق بفضل االستعانة باألشعة المقطعٌة  تشبه الجراحة، لكن التدخل جراحٌا
 ن المغناطٌسً لرسم ما ٌشبه خرٌطة تشرٌحٌة ثالثٌة األبعاد".والتصوٌر بالرنٌ

 
كل  تً أظهرتال ٨٤١٤ دفعةعمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، ب وأشاد الدكتور جاوٌد شٌخ

من خرٌجٌنا وهم ٌنتقلون  دفعةال هوقال فً كلمته: "قرٌباً سنودع هذفً دراسة الطب.  التزام وجدّ 
ار اختخارج فً الإلى المرحلة التالٌة من رحلتهم مع مهنة الطب، وبٌنما اختار بعضهم التدرٌب 

بعضهم البقاء هنا فً قطر. وأنا واثق، وكذلك أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة واإلدارٌة بالكلٌة، من أنهم 
حماسهم ومثابرتهم كما عهدناهم هنا سٌكونون خٌر سفراء للكلٌة أٌنما ذهبوا، وأنهم سٌواصلون 

هم على مواصلة شغفهم بالعلم والبحث عن المعرفة أحثّ  تً لهم هً أننصٌحو. مدة دراستهمطوال 
 طوال حٌاتهم، متمنٌاً لكل واحد منهم كل توفٌق وسداد".

 
  -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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 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس

 مدٌر إعالمً
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
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