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 كلية طب وايل كورنيل في قطر تستقبل فوجاً جديداً من أطباء المستقبل
 
 

من  دفعةاستقبلت كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر أحدث : 5102أغسطس  52 –الدوحة 
التحق بعضهم بالبرنامج و أطباء المستقبل. أن ٌصبحواالطالب المستجدٌن الذٌن ٌتطلعون إلى 

التأسٌسً، فٌما التحق بعضهم اآلخر ببرنامج الطب المدمج الذي ٌمتد لستة أعوام وٌبدأ ببرنامج 
  .ما قبل الطب

 
تعاُرف الطالب  هدفت إلىشمل جلسات  لمدة أسبوعبرنامج توجٌهً فً  شارك الطالبوقد 

ً توضٌحٌاً عن أفضل سبل االستفادة من المكتبة  الجدد على بعضهم البعض، وشمل أٌضاً شرحا
أفضل أسالٌب الدراسة الفعالة ومهارات و النزاهة األكادٌمٌة حولكلٌة وتقدٌم المشورة الالرقمٌة ب

ف الطالب الجدد على  لتً تتٌحها الكلٌة أمام خدمات وتطبٌقات الكمبٌوتر اإدارة الوقت. كذلك تعرَّ
  الطالب لمّدهم بالمعلومات والمصادر التً تثري تحصٌلهم العلمً.

 
من  ةجدٌد دفعةعمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، إن استقبال  وقال الدكتور جاوٌد شٌخ

التً ى ولاألكون تسهذه الدفعة الطالب ٌمثل أحد أهم معالم السنة األكادٌمٌة بالكلٌة، مشٌراً إلى أن 
إن وأضاف قائالً ستفٌد من برنامج الطب المدمج الجدٌد الذي بدأت الكلٌة بتطبٌقه هذا العام. ت

 وشغفهم بالمعرفة سٌمّكنهم من تحقٌق ما ٌتوقون إلٌه، اللدراسة الطب ٌبدو جلٌاً  الطالب حماس
ضم نخبة موقة تسٌما أنهم اختاروا كلٌة طب تطّبق معاٌٌر عالمٌة رفٌعة وتتمٌز بهٌئة تدرٌسٌة مر

 .من األكادٌمٌٌن الدولٌٌن
 

أنهم التحقوا بالكلٌة مع بدء  عةفدال ه= ممما تتمٌز به تجربة طالب هذقائالً  الدكتور شٌخوتابع 
تطبٌق برنامج الطب المدمج الجدٌد الذي ٌبدأ ببرنامج ما قبل الطب لمدة عامٌن إلثراء المعرفة 

ٌَّن علٌهم بعد إتما مه تقدٌم طلب آخر لاللتحاق ببرنامج الطب كما كان الحال العلمٌة، لكن لن ٌتع
فً السابق، حٌث سٌكون انتقالهم تلقائٌاً شرٌطة اإلٌفاء بمتطلبات ذلك. وبعد أن رأٌت والتقٌت 
العدٌد من طالبنا الجدد أقول بكل ثقة إنهم سٌنتقلون بكل سالسة من برنامج ما قبل الطب إلى 

الذي ٌمثلون جٌل المستقبل من األطباء فً قطر سٌكونون  برنامج الطب، وإن طالبنا الجدد
 مصدر فخر واعتزاز لنا جمٌعاًم.

 



 
 

 

، التحقوا ببرنامج الطب المدمج الذي ٌستغرق ستة أعوامجدد طالباً وطالبة  87جدٌر بالذكر أن 
 % من القطرٌٌن.63بٌنهم 

 
 ًبرنامج التوجٌهال، بهذا العامبرنامج الطب المدمج ب التحقالذي  وأشاد الطالب عبدهللا آل ثانً

ٌّمة  وقّدم لهأتاح له فرصة االلتقاء بزمالئه الجدد  ألنه . وقال= الجامعٌة حول الحٌاةمعلومات ق
بمعدل  ختباراتاالمساقات والأتطلع إلى تحقٌق النجاح طوال األعوام الستة المقبلة واجتٌاز كافة م

 المقرر بعد عام من اآلنم.  برنامج الطبفً اختبار القبول فً  عال عالمات
 

أتاح برنامج التوجٌه للطالب المستجدٌن فرصة القٌام بأنشطة تطوعٌة مجتمعٌة، من جهة أخرى، 
حٌث قام أطباء المستقبل بتقدٌم طعام الغداء لعمال الصٌانة والتموٌن، كما ساعدوا فً جمع 

 .فً قطر وتغلٌف التبرعات لتقدٌمها لمؤسسات خٌرٌة
 

  -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 

ابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة ت
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 

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