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 كلية طب وايل كورنيل في قطر يقدمون بحثين خالل مؤتمر دولي في طب األعصاب خّريجو

 
ٌجٌن من م ثالثةقد  = 5102 يونيو 9 –الدوحة  دفعة  –ل كورنٌل فً قطر كلٌة طب واٌ خر 
الملتقى السنوي  ٌن خاللملصقٌن بحثٌ، ومجاهد لصوي الجرديمٌس الكواز وأٌمن وهم  5108

جهم بعدة  ، وذلكواشنطنفً الذي ُعقد  5108كٌة لطب األعصاب رٌلألكادٌمٌة األم قبٌل تخر 
وقلَّما ُتتاح لطالب الطب أثناء دراستهم فرصة تقدٌم بحوثهم فً مثل هذا الملتقى الدولً  أٌام.

اد، أستاذ طب األعصاب اإلكلٌنٌكً بكلٌة طب واٌل كورنٌل المرموق، غٌر أن الدكتور نعٌم حد
 فً قطر، كان على ثقة بأن مشارٌعهم البحثٌة جدٌرة بالمشاركة فً المؤتمر المذكور.

 
= "هذا أحد أكبر وأبرز المؤتمرات الدولٌة فً مجال طب األعصاب، قائالا  الدكتور حداد وعل ق

ه الفرصة أكثر من رائعة ب فً العالم، لذا كانت هذوٌشهد مشاركة العدٌد من أشهر أطباء األعصا
المؤتمر هو تتوٌٌج لسنة من العمل الحثٌث فً إجراء هذا تقدٌم مشارٌع بحثٌة خالل . إن لطالبنا

أثمرت عن نتائج مثٌرة وجدٌرة باالهتمام. وأظهر  ،بحوث إكلٌنٌكٌة فً مؤسسة حمد الطبٌة
ٌجون ثقة مذهلة ودراٌة واسعة فً مجال بحثهم عندما ناقشوا ملصقاتهم البحثٌة مع عدد من  الخر 

 أطباء األعصاب المشاركٌن فً المؤتمر، وكانوا خٌر سفراء لكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر".
 

مت الدكتورة مٌس الكواز ملصقاا بحثٌاا عن مشروعها حول ارتفاع ضغط الدم مجهول السبب  وقدَّ
ْحف فً قطر، وهو من األمراض الخطٌرة والنادرة فً آٍن معاا وٌتسم بارتفاع الضغط داخل الق  

حول الدماغ بما ٌتسبب فً صداع وغثٌان، وفً حال إهمال عالجه قد ٌقود إلى فقدان البصر. 
 وأشرف على مشروعها الدكتور مارك دٌنكن، مدٌر طب أعصاب العٌون فً مستشفى نٌوٌورك

أخصائٌة العٌون فً مؤسسة  الطبً، والدكتورة فاطمة المناعً ل كورنٌلمركز واٌ – برسبتٌرٌان
جها الدكتورة الكواز وقد التحقت  حمد الطبٌة. ببرنامج إقامة األطباء فً طب األعصاب بعد تخر 

 مركز واٌل كورنٌل الطبً. -برسبتٌرٌان  فً مستشفى نٌوٌورك
 

أن  خصوصاا ى أبعد الحدود من المؤتمر، الكواز= "استفدت إل قالتوعن تجربتها خالل المؤتمر، 
طب األعصاب هو التخصص الذي اخترته لنفسً. وتابعت باهتمام المحاضرات التعلٌمٌة 



 
 

والمشارٌع البحثٌة غٌر المسبوقة بمشاركة نخبة من أشهر أطباء األعصاب من حول العالم. كنُت 
قت شغفً بالبحوث العلمٌة محظوظة بهذه التجربة التً حفزتنً لمتابعة مشارٌعً البحثٌة وعمَّ 

 واالبتكار".
 

 اشترك الدكتور أٌمن الجردي والدكتور مجاهد لصوي فً مشروع واحد لرسممن جهة أخرى، 
ع فً قطر واكتشفا معاا األسباب األكثر ترجٌحاا للمرض بٌن خرٌطة تتب عٌة لإلصابة بالصر

ن ٌتلقون ن بالمرض مم  ضعة مئات من المصابٌالجنسٌات المختلفة. فبعد دراسة مخططات ب
ٌُصابون ل الباحثان إلى أن المتحدرٌن مالعالج فً مؤسسة حمد الطبٌة توص   ن جنوب شرق آسٌا 

ب ٌة تصٌب الدماغ، فً حٌن أن السكتة الدماغٌة السببالصرع على األرجح بسبب أمراض معد
 ع بٌن القطرٌٌن.األكثر شٌوعاا لإلصابة بالصر

 
ع فً قطر من حٌث تقصى بحثنا األبعاد الوبائٌة للصرالجردي= "اس وفً هذا السٌاق، قال الدكتور

وأسبابه وعالجه. وهذه  افً للمرضى وأنواع نوبات الصرع ومتالزمات الصرعالتوزٌع الجغر
لٌست أول دراسة من نوعها فً قطر فحسب، بل فً عموم بلدان المنطقة. وأُتٌحت لنا هذه 

أعصاب من حول العالم خالل المؤتمر واالستفادة من الفرصة الرائعة لعرض بحثنا أمام أطباء 
آرائهم. كذلك أُتٌحت لنا فرصة حضور عدة جلسات خالل المؤتمر والتعرف عن كثب على 

 أحدث اإلنجازات البحثٌة الرٌادٌة فً العالم. بإٌجاز، كانت تجربة مذهلة".
 

مة من بمنحة مقد "رسم خرٌطة الصرع فً قطر" بعنوانأنجز الجردي ولصوي مشروعهما 
برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعٌٌن المنبثق عن الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً، 

( وأنجزا بحثهما تحت إشراف UREP 15-012-3-003عضو مؤسسة قطر )رقم المنحة= 
د ببرنامج إقامة األطباء فً الجراحة العامة فً كلٌفالن وقد التحق الجردي حداد.نعٌم الدكتور 

امج إقامة األطباء فً الطب الباطنً فً مستشفى التحق لصوي ببرنكلٌنٌك بوالٌة أوهاٌو، فٌما 
 مركز واٌل كورنٌل الطبً. – برسبتٌرٌان نٌوٌورك

  
كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر= فً رك لشؤون البحوث قال الدكتور خالد مشاقة، العمٌد المشاو
وفرصة مهمة معاا.  اا متمٌز اا إنجاز ،مثل هذا المؤتمر المرموق فًتقدٌم طالبنا لبحوثهم ٌعتبر "

ونحن فخورون بقدرتهم على إٌالء االهتمام الالزم للبحوث العلمٌة الرصٌنة دون التأثٌر فً 
م لبحوثنا من مؤسسة قطر والصندوق المقد  ممتنون للدعم ودرجاتهم الممتازة فً دراستهم، 
 ق مثل هذا اإلنجاز المتمٌز".القطري لرعاٌة البحث العلمً لتحقٌ

 
 -انتهى  -

 التعليق على الصورة:
 الجردي من الٌسار إلى الٌمٌن= الدكتور مجاهد لصوي، الدكتورة مٌس الكواز والدكتور أٌمن

 
 
 



 
 

 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 برنامجاا تعلٌمٌاا متكامالا ٌ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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 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال=
 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
 +7:> 88869897جوال= 
 +7:> 990;5>77مباشر= 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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