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كلية وايل كورنيل في قطر تنظم ورشة عمل عن أصول صياغة المقاالت الشخصية وكتابة 

 رسائل التوصية
 

مدارس عشر ٌمثلون  ٌا  طالب ا  ومرشد ا  مدرسعشرون شارك  :5132أبريل  31 –الدوحة 
مكتب استقطاب الطالب والتواصل نظمها فً ورشة عمل  ،أنحاء قطرمن مستقلة وخاصة 

أصول صٌاغة المقاالت الشخصٌة وكتابة  حولكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر  فً المجتمعً
نجلٌيٌة من ن فً مادة الكتابة باللغة اإلومختصوقد ساهم فً ورشة العمل  .رسائل التوصٌة

طالب من كتابة العلى ُطرق تمكٌن فوا المشاركٌن عر  ، الذٌن الكلٌةفً برنامج ما قبل الطب 
بما ٌضمن لهم أفضل فرص القبول عند البدء  (personal statement)المقاالت الشخصٌة 

 بتقدٌم طلباتهم إلى الجامعات.
 

مت هذه الورشة فً إطار مشروع "تبن ً مدرسة" الذي أطلقته كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر  نظ 
طاب العلمٌة ، مدرسة عمر بن الخأكادٌمٌة الكون العالمٌةن عن ٌممثل ةشاركبمقبل أربعة أعوام، و
مدرسة الخلٌج اإلنجلٌيٌة، مدرسة الدوحة البرٌطانٌة، المدرسة اللبنانٌة، الثانوٌة المستقلة، 

ة رابعة أكادٌمٌة أسباٌر، مدرسة دخان اإلنجلٌيٌة، مدرسة علً بن جاسم الثانوٌة للبنٌن، مدرس
 ومدرسة يبٌدة الثانوٌة المستقلة للبنات. ثانوٌة للبناتالعدوٌة ال

 
ف المشاركون منوضمن الجلسة ا ٌبوني مدٌرة القبول، على كٌفٌة جن اأدرٌ السٌدة لعامة، تعرَّ

ثم  تعبئة نموذج التوصٌة وأهمٌة رسالة التوصٌة فً ملف الطالب عند تقدٌم طلبه إلى الجامعة.
 ،كلٌة هم: آدم الرسون منسق مركي الكتابةالخمس جلسات منفصلة أدارها محاضرون من أقٌمت 

أستاذ اللغة  جولكوسكا كرٌستٌنا الدكتورة ،رودنً شاركً أستاذ اللغة اإلنجلٌيٌة المشارك كتوردال
لغة أالن وٌبر أستاذ ال والدكتور أستاذ اللغة اإلنجلٌيٌة المساعد وأٌان مٌلر ،المشاركاإلنجلٌيٌة 

 اإلنجلٌيٌة المساعد. 
 

دت د جولكوسكا التً تولت مهمة التنسٌق لورشة العمل على أهمٌة إحاطة الطالب بأصول  وشدَّ
م بطلبه إلٌها. وقالت فً هذا  كتابة المقال الشخصً الذي ٌعطً انطباعا  أولٌا  للجامعة التً ٌتقدَّ



 
 

، الطالب على دراٌة بدرجاته وأدائهلجنة القبول فً الجامعة التً ٌتقدم إلٌها تكون الصدد: "
والمقصود من المقال الشخصً أن ٌتحدث الطالب فٌه عن شخصٌته وما ٌمٌيه كفرد عن يمالئه، 

د اهتم ٌَُعد  وأن ٌشٌر إلى الحافي من وراء دراسة  اماته الالمنهجٌة وصفاته الشخصٌةلذا علٌه أن 
حال، ٌنبغً أن ٌكون المقال تخصص معٌن لتكتمل صورته أمام لجنة القبول. وبطبٌعة ال

من مراجعته بتأٍن والتحقق من سالمته  بد   الشخصً شٌقا  ومكتوبا  بطرٌقة ُمحكمة ومتسقة. وال
 اإلمالئٌة واللغوٌة قبل تقدٌمه".

 
ب  رشٌد بن درٌس، العمٌد المساعد لشؤون استقطاب الطالب والتواصل المجتمعً  الدكتورورحَّ

 اٌل كورنٌل فً قطر، بالمدرسٌن ومرشدي الطالبطب ووالبرنامج التأسٌسً فً كلٌة 
المشاركٌن، مشٌرا  إلى أهمٌة مثل هذه الفعالٌة فً إعداد الطالب فً أنحاء قطر لمرحلة التقدٌم 

 لمختلف الجامعات والتخصصات، ولٌس الطب فحسب.
 

امعات، فالجامعة ن واقع تجربتنا معاٌٌر القبول التً تضعها الجنعً تماما  موقال فً هذا السٌاق: "
حافي لاللتحاق بكلٌة ما. والطالب من تبحث عن طالب مثابرٌن وشغوفٌن بالمعرفة وٌملكون ال

ورشة العمل فً تدرٌب المدرسٌن بحاجة إلى إقناع الجامعة بذلك، وهنا ٌبري دور  جهته
على تدرٌب طالبهم على مثل هذه المهارات. وبالمثل، فإن المدرسٌن أٌضا   الطالب يومرشد

بحاجة إلى معرفة أصول كتابة رسائل التوصٌة لطالبهم والتً تنظر فٌها لجنة القبول كأحد 
 معاٌٌر االختٌار".  

  
  –انتهى  -

 التعليق على الصورة:
رشٌد بن درٌس، العمٌد المساعد لشؤون استقطاب الطالب والتواصل المجتمعً  الدكتور

ب بالمشاركٌن والبرنامج التأسٌسً  ٌرح 
 

 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر
تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة 

ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع قطر، وتقدم برنامجا  تعلٌمٌا  متكامال  
سنوات فً برنامج الطب. ٌتم  التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم 
أطباء معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام 

ل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌ
بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث 
اإلكلٌنٌكٌة. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعيٌي 

تقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة و
 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حد  سواء. 
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 لميٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
 +475 55565555جوال: 
 +475 55482554مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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