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 أحدث فوج أطباء في قطر تحتفل بتخريجكلية طب وايل كورنيل في قطر 

 
 

دفعة جدٌدة من بتخرٌج : احتفلت كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر 5102مايو  6 –الدوحة 
 "دكتور فً الطب"طبٌباً شهادة  24تسلَّم حٌث حفل أقٌم فً حرم الكلٌة األطباء فً قطر، خالل 

سعادة وقد شارك فً جانب من الحفل أمام حشد من ذوٌهم وأصدقائهم وأعضاء الهٌئة التدرٌسٌة. 
فً قطر،  للصحة األعلىالعام للمجلس  واألمٌنوزٌر الصحة  ،عبدهللا بن خاند انقحطاني السٌد

    اً فرداً وتحدث إلٌهم حول خططهم المستقبلٌة فً التخصص الطبً العالً.  حٌث هنأ الخرٌجٌن فرد
 
دد  4102 دفعة عد  ت   األكبر فً تارٌخ كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، وٌستعد الخرٌجون الج 

الوالٌات المتحدة فً لاللتحاق ببرامج إقامة األطباء فً مستشفٌات ومؤسسات طبٌة مرموقة 
ل عدد منهم التفرغ للبحوث العلمٌة والطبٌة فً المرحلة الراهنة.ركٌة وقطر، فٌمٌاألم  ا فضَّ
 

للخرٌجٌن قائالً: "نأمل وتوجه الدكتور جاوٌد شٌخ عمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، بالتهنئة 
من شأن إنجازاتكم المستقبلٌة فً مهنة الطب ألن  فً المستقبل قطر خدمة دولةأن ٌختار أغلبكم 
رؤٌة قطر بإرساء دعائم اقتصاد المعرفة من جهة، وتنشئة أجٌال صحٌة ومتعافٌة أن تدعم زخم 

ب بانضمام العدٌد منكم إلى الكلٌة  فً ما بعد تخصصكم من جهة ثانٌة. وبطبٌعة الحال سنرحِّ
 ضمن الهٌئة التدرٌسٌة لتكلٌل هذا اإلنجاز".الطبً العالً 

 
وأنتم تتطلعون الٌوَم إلى فصل جدٌد فً حٌاتكم ال تنسوا فضل وسخاء وأضاف الدكتور شٌخ: "

ج من كلٌة طب عالمٌة، وبادروا بدوركم إلى إثراء  مؤسسة قطر التً أتاحت لكم فرصة التخرُّ
 حٌاة اآلخرٌن، أٌنما كنتم داخل قطر أو خارجها". 

 
 بما بذلوه من جهد ٌاهمإمذكراً  زمالئه الخرٌجٌنأحمد محسن باسم  الدكتور ثم تحدث الخرٌج

العمل بروح التواضع وبأهمٌة كما ذكرهم استحقاق هذا اإلنجاز، للوصول إلى هذه اللحظة و



 
 

كلٌة طب واٌل كورنٌل فً والهٌئة اإلدارٌة فً  الجماعة. ثم شكر القٌادة القطرٌة وأ سر الخرٌجٌن
هذه وه فً تدرٌس وإعداد على ما بذلألفراد الهٌئة التدرٌسٌة قطر، معرباً عن عمٌق االمتنان 

 من األطباء. الدفعة
 

وقال: "أود أن أشكر كافة األساتذة والمحاضرٌن فً برنامج الطب وبرنامج ما قبل الطب على 
السواء، والهٌئة التدرٌسٌة اإلكلٌنٌكٌة فً مؤسسة حمد الطبٌة ومركز السدرة للطب والبحوث 

 جالا ر   أعط  د الصٌنٌٌن أظنكم تعرفونه: ". وهناك قول مأثور عنبرسبتٌرٌان-نٌوٌورك ومستشفى

". ونحن ممتنون مه كٌف ٌصطاد السمك تطعمه مدى الحٌاةولكن علِّ  ،تطعمه لٌوم واحد سمكت
للمهارات الكثٌرة التً تعلمناها منكم والتً منحتنا فرصة خدمة مجتمعنا، وممارسة مهنة 
مرموقة، واألخذ بٌد العالم نحو مستقبل أفضل. أشكركم مرة أخرى على كل ما بذلتم، وسنظل 

 نتذكر فضلكم إلى األبد".   
 

طب واٌل كورنٌل فً نٌوٌورك من حهة أخرى، خاطبت الدكتورة لوري جلٌمشر عمٌد كلٌة 
الخرٌجٌن قائلة إنهم سٌبقون على الدوام من أسرة واٌل كورنٌل، وسٌجدون كل ترحاب فً حرم 
الكلٌة فً نٌوٌورك وقطر، وداعٌة إٌاهم إلى إثبات جدارتهم كرٌادٌٌن ومبتكرٌن والعمل دون كلل 

ٌمشر الخرٌجٌن على جعل لتحقٌق طموحاتهم واإلبقاء على شغف العلم والمعرفة. كما حثت جل
رسالة الطب النبٌلة دائماً ن صب أعٌنهم، وقالت: "سواء كانت اختٌاراتكم إكلٌنٌكٌة أو بحثٌة، 
وسواء تخصصتم فً طب األطفال أو طب الشٌخوخة، ال تنسوا أن مرضاكم ه م محور اهتمامكم 

 األول وأن مرضاكم ه م حافزكم األول للبحث واالستكشاف".   
 

خاطب الدكتور دٌفٌد سكورتون رئٌس جامعة كورنٌل، الحضور عبر رسالة مرئٌة مسجلة، كما 
دد. وقال: "خالل األعوام التسعة كرئٌس لجامعة فخر واعتزاز كورنٌل  أكد خاللها باألطباء الج 

كورنٌل كنت أشعر بالفخر واالعتزاز كلما شاهدت نمو وازدهار هذه الكلٌة وتخرٌج دفعة تلو 
األخرى من األطباء الشبان المتمٌزٌن الملتزمٌن برسالة الطب. أهنئكم جمٌعاً على هذا اإلنجاز 

 المرحلة التالٌة من رحلتكم مع مهنة الطب".   متمنٌاً لكم النجاح الباهر فً
 

  -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 
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 

الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث  بحوث
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 
 وللمقٌمٌن فً قطر على حد  سواء.  للقطرٌٌن

 
med.cornell.edu-www.qatar 

 
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
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