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 االرصبلئداسح 

 كهٍخ طت ٔاٌم كٕسٍَم فً لطش

 انًذٌُخ انزعهًٍٍخ

 ٨٥١٥٥ صُذٔق ثشٌذ 

 انذٔحخ، لطش
 

 

 كلية طب وايل كورويل في قطر تحتضه الباحثيه القطرييه المتميزيه
 

ذ صذ ثبحثبد يزذسثبد لطشٌبد شٓبدارٍٓ فً خزبو : 3122 أغسطس 23 – الدوحة رضهًَّ

كهٍخ طت ٔاٌم  ُظًّانمطشٌٍٍ انزي رانجشَبيج انزذسٌجً فً ثحٕس انطت انحٍٕي نهًٕاطٍٍُ 
:كٕسٍَم فً لطش ٍّ يشٌى انذٔصشي، سٔضخ انمحطبًَ، َٕف انكٕاسي، يٓب  ، ٔانجبحثبد ْ

  بًَ، ششٌفخ انًُبعً.طانذٔصشي، عبٌشخ انمح

 
 ثعذ كهٍخ طت ٔاٌم كٕسٍَم فً لطشفً انذكزٕس خبنذ يشبلخ انعًٍذ انًشبسن نشإٌٔ انجحٕس ٔلبل 

"ألذو انزُٓئخ انصبدلخ نٓزِ انكٕكجخ يٍ انجبحثبد انشبثبد انًزًٍزاد  :انشٓبداد نهجبحثبد ّرضهًٍ

انجبحثبد . ٔلذ أظٓشد بيج انزي ٌزطهت انكثٍش يٍ انجٓذنًثبثشرٍٓ ٔرفبٍٍَُٓ فً ئكًبل انجشَ
انزً أضبفذ عهى انًشبسكبد فضٕل انعهًبء ٔشغف انًعشفخ نزعهُّى انكثٍش يٍ انًٓبساد انجحثٍخ 

ئنى انًشحهخ انزبنٍخ يٍ سحهزٍٓ يع يُٓخ انجحٕس انعهًٍخ. نزًكٍُٓ يٍ االَزمبل  لذسارٍٓ انًٍُٓخ

صعذَب كثٍشاً ثفزشح عًهٍٓ ثًخزجشاد كهٍخ طت ٔاٌم كٕسٍَم فً لطش َٔزًُى نٍٓ كم رٕفٍك فً 
ٕس انًضزمجم. َٔحٍ فً انكهٍخ َفخش ثأٌ َضٓى يجذداً فً ثُبء انمذساد انجششٌخ فً يجبل انجح

 ".0202انعهًٍخ فً لطش ثًب ٌذعى رحمٍك سؤٌخ لطش انٕطٍُخ 

 

صزخ  نزًضٍخفشصخ انانًزًٍزٌٍ  ًجًٕعخ يٍ انخشٌجٍٍ انمطشٌٍٍن انزذسٌجً انضُٕيانجشَبيج ٌزٍح 
انًضبٍْخ ألفضم انًخزجشاد انجحثٍخ فً انعبنى يٍ أجم اكزضبة  كهٍخانفً يخزجشاد أشٓش 

انذٔسح ًْ انخبيضخ يٍ انجشَبيج انزذسٌجً ْزِ ٔ انجحٕس انعهًٍخ.انًٓبساد األصبصٍخ فً يجبل 
ٔثهغ  0222انزي حمك َجبحبً ٔاصعبً يُز أٌ أطهمزّ كهٍخ طت ٔاٌم كٕسٍَم فً لطش عبو  انًزكٕس

ثبحثبً ٔثبحثخ رذسثٕا فً َطبق عشٌض يٍ انًٓبساد ٔانمذساد راد  02 حزى انٍٕو عذد خشٌجٍّ

ال انحصش يٓبساد انجحٕس انعًهٍخ ٔانزطجٍمٍخ ٔٔصٕالً ئنى رصًٍى  انصهخ، يُٓب عهى صجٍم انًثبل

 انًشبسٌع انجحثٍخ ٔئداسح انجحٕس.

 
ركضبس أي اَذ ئو  بًَ، خشٌجخ انُٓذصخ انكٓشثبئٍخ يٍ جبيعخطانجبحثخ انًزذسثخ عبئشخ انمح ذٔلبن

ً صذ انفجٕح لطش: "أَب يٓزًخ ٔشغٕفخ ثبصزكشبف عبنى ثحٕس انطت انحٍٕي، ٔصبعذًَ انجشَبيج ف

ثٍٍ انًعشفخ انعهًٍخ فً انُٓذصخ ٔانخجشح انعًهٍخ فً يجبل انجٍٕنٕجٍب انحبصٕثٍخ. ٔرعهًذ خالل 

ٔكٍفٍخ رطجٍك يعشفزً انعهًٍخ انُٓذصٍخ  بيج انكثٍش عٍ اإلحصبءاد انحٌٍٕخ ٔانًُزجخ انٕثبئٍخانجشَ
 فً يجبل ثحٕس انطت انحٍٕي".



 
 

 

 

ثبنذساصخ نذسجخ انًبجضزٍش فً انجٍٕنٕجٍب انحٌٍٕخ انضُخ انمبديخ بًَ ئنى انجذء طٔرزطهع عبئشخ انمح
 نزعزٌز خجشارٓب انجحثٍخ.

 

يٍ جبَجٓب، لبنذ انجبحثخ انمطشٌخ ششٌفخ انًُبعً انحبصهخ عهى دسجخ انجكبنٕسٌٕس فً 
انزحمذ ثبنجشَبيج كخطٕح : "0222فً عبو ثٕنذس  –انفضٍٕنٕجٍب انزكبيهٍخ يٍ جبيعخ كٕنٕسادٔ 

طٌٕش يٓبسارً انجحثٍخ، ٔيٍ أْى يزاٌب انجشَبيج طشٌمخ رعشٌف انًشبسكٍٍ ثبنًجبالد أٔنى نز

ٔئنى جبَت . صٕالً ئنى ئداسح انجحٕس انعهًٍخانجحثٍخ انًخزهفخ، ثذءاً يٍ انعًم فً انًخزجشاد ٔٔ

اكزضبة انًٓبساد انجحثٍخ انًزٕافمخ يع اْزًبيبرً، اصزفذد يٍ انجشَبيج فً رحذٌذ جٕاَت لٕرً 
نجٕاَت انزً رضزهزو شٍئبً يٍ انزطٌٕش فً ثٍئخ انعًم انفعهٍخ، ٔأعزمذ أٌ ْزا انجشَبيج ًٌثم ٔا

 انجضش األيثم ثٍٍ انخشٌجٍٍ انُجذد ٔثحٕس انطت انحٍٕي".

 
يٍ  انًمجمثبصزمجبل طهجبد انشاغجٍٍ ثبالنزحبق ثذٔسح انعبو كهٍخ طت ٔاٌم كٕسٍَم فً لطش صزجذأ ٔ

 انزٕاسٌخ انًحذدح  عهى أٌ ٌزى اإلعالٌ عٍ 0222 ٔحزى أكزٕثش يُزصف صجزًجشفً  ،انجشَبيج

  عهى انشاثظ انزبنً: لشٌجبً 
http://qatar-weill.cornell.edu/research/traniningprograms/internship.html  

 
 

 التعليق على الصورة:
يع  لطشكهٍخ طت ٔاٌم كٕسٍَم فً فً انعًٍذ انًشبسن نشإٌٔ انجحٕس  الدكتور خالد مشاقة

 انجبحثبد انمطشٌبد
 

 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 

درٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم الت
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 

وث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البح
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
 

med.cornell.edu-www.qatar 
 
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس

http://www.qatar-med.cornell.edu/
http://www.qatar-med.cornell.edu/


 
 

 

 مدٌر إعالمً
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر

 +472 22205252جوال: 
 +472 22402552مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
 

mailto:hyl2004@qatar-med.cornell.edu
mailto:hyl2004@qatar-med.cornell.edu

