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 كلية طب وايل كورنيل في قطز
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 بمسابقة الملصقات البحثية طالب المدارس الفائزةكلية وايل كورنيل في قطر تكرم 

 
فائزٌن بمسابقة أعلنت كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر أسماء ال :9102أبريل  92 –الدوحة 

الرامٌة إلى تشجٌع النشء على السنوٌة، إحدى مبادرات حملة "صحتك أوالً"  الملصقات البحثٌة
شارك قد ووعلى اختٌار البحث العلمً والطب كمهنة المستقبل.  التفكٌر فً قضاٌا الصحة العامة

حٌث أعّدوا أبحاثاً علمٌة من أنحاء قطر،  إعدادٌةثالثٌن مدرسة  منبمسابقة هذا العام طالٌب 
بشكل ملصقات  من بٌنها السمنة والتغذٌة وحوادث الطرق، ونفذوها ة العامةقضاٌا الصححول 

. وتشجٌعاً لهم، ستقوم "صحتك أوالً" باختٌار بعض الطالب ثالثمائة ملصق بلغ عددها حوالً
  لٌكونوا سفراء لها فً مجتمعاتهم.

 
بتقٌٌم الملصقات كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر فً من الهٌئة التدرٌسٌة  أطباءوقامت لجنة تضم 

، مجمع التربٌة السمعٌة من تسع مدارس فائزة هً:المشاِركة، واختارت أفضل عشرة منها 
المدرسة اإلنجلٌزٌة الحدٌثة فً الخور، مدرسة الحّماد العالمٌة، مدرسة  ،أكادٌمٌة قطر للقادة

مدرسة األحنف لة للبنات، المستق أسامة بن زٌد المستقلة، مدرسة قطر الكندٌة، مدرسة مسٌعٌد
صلت كل مدرسة على كأس حقد و التً فاز منها طالبان. ومدرسة الحكمة الدولٌة الدولٌة

ٌد حصل كل طالب فائز على جائزة تسلمها من الدكتور ماركو أمٌدوري، العمفٌما المسابقة، 
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر.فً المشارك لبرنامج ما قبل الطب 

   
شٌخ عمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر بالمعاٌٌر الرفٌعة للملصقات وأشاد الدكتور جاوٌد 

: "أبدت لجنة التحكٌم إعجابها الشدٌد بالجهود البحثٌة التً بذلها الطالب ، وقالالمشاركة بالمسابقة
المشاركون فً إعداد ملصقاتهم. الصحة نعمة عظٌمة، ومن المهم أن نبذل كل ما باستطاعتنا 

حٌاة الصحٌة، ال من أجلنا فحسب، بل أٌضاً من أجل أُسرنا وأصدقائنا. وحملة الختٌار أسالٌب ال
التوعٌة الصحٌة "صحتك أوالً" تسٌر فً هذا االتجاه عبر تشجٌع جمٌع أفراد المجتمع على 

 االلتزام بأسالٌب الحٌاة الصحٌة".
 



 
 

فً نسرٌن الرفاعً، الرئٌس التنفٌذي لالتصال  ثم شارك الطالب فً جلسة نقاشٌة قادتها السٌدة
كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، تحدَّث خاللها الطالب عن ملصقاتهم وأسباب اختٌارهم 

 لموضوعاتهم.
 

 موضوع عاماً( من مجمع التربٌة السمعٌة 61د المري ومحمد المرغً )سعٌالطالبان اختار 
ا ملصقاً ثالثً األبعاد استخدما فٌه نماذج السجائر وهً تحرق جسم اإلنسان.  وعّبر التدخٌن وأعدَّ

القلب  بالصحة، لكن قبل إجراء البحث لم نكن نعلم أن التدخٌن ٌضرّ  التدخٌن مضرّ ن "إ :الطالبان
ٌِّر لون العٌنٌن   ."وقد ٌغ

  
بمسابقة الملصقات البحثٌة  بٌة السمعٌة،فً مجمع الترمدرس الفنون  وأشاد نور الهادي عثمان

ٌِّمة، مشٌراً إلى أن  تزامن مع األسبوع الوطنً لإلقالع عن إعداد الملصق كوسٌلة تعلٌمٌة ق
 بٌن طالب المدرسة. رسالةال حٌث عّزز الملصق نشرالتدخٌن 

 
أشعة فقد تناول فً ملصقه البحثً من أكادٌمٌة قطر للقادة،  عاماً( 61محمد الفضلً )أما الطالب 

ال فً هذا السٌاق: "التعرض ألشعة الشمس لفترات طوٌلة قد ٌصٌب اإلنسان ، وقالشمس
ٌُصاب اإلنسان بنقص فً فٌتامٌن دال، لذا من  بحروق، وفً حال عدم التعرض لها بقدر كاٍف 

 المهم أن ٌحصل اإلنسان على القدر المناسب من أشعة الشمس".
 

محمد سعٌد من مدرسة أسامة بن زٌد المستقلة مع عدد من الطالب عمل ى، من جهة أخر
قال: "اخترنا السمنة ألنها من القضاٌا المثارة فً قطر و ،فً إعداد ملصقه عن السمنة ئهأصدقا

ون كمٌة كبٌرة تناولوألنها تؤثر فً شرٌحة واسعة من السكان. وتكمن المشكلة فً أن كثٌرٌن ٌ
مع إهمال كامل للتمارٌن البدنٌة. وتحدثنا فً الملصق عن أهمٌة أن ٌمتلك من الوجبات السرٌعة 

 اإلنسان حافزاً ذاتٌاً للمواظبة على األطعمة الصحٌة والتمارٌن البدنٌة المنتظمة معاً".
 

بالتعاون  2162أطلقتها كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر فً عام  ٌُذكر أن حملة "صحتك أوالً"
علٌم وشركاء استراتٌجٌٌن آخرٌن هم: مؤسسة قطر، المجلس األعلى مع المجلس األعلى للت

للتعلٌم، أوكسٌدنتال قطر، إكسون موبٌل قطر واللجنة األولمبٌة. تهدف الحملة إلى تشجٌع أفراد 
 المجتمع من كافة األعمار على انتهاج أنماط الحٌاة الصحٌة، مع التركٌز على فئة الشباب.

 
  -انتهى  -

 
 

 طب وايل كورنيل في قطرنبذة عن كلية 
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 

ورنٌل ومن بٌنهم سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة ك
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 
ٌة والبحوث بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساس

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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