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 االرصبلإداسح 

 كهٛخ طت ٔاٚم كٕسَٛم فٙ لطش

 انًذُٚخ انزعهًٛٛخ

 ٨٥١٥٥ صُذٔق ثشٚذ 

 انذٔحخ، لطش
 

 

 أطباء المستقبل يرتدون المعطف األبيض خالل حفل كلية طب وايل كورنيل في قطر

 
رحمٛك رطهعبرٓى  َحٕطبنجبً ٔطبنجخ  :7نحظخ فبسلخ عبشٓب : 9102أغسطس  92 - الدوحة

كهٛخ طت ٔاٚم كٕسَٛم انغُٕ٘ انز٘ دعذ إنّٛ  األثٛضاسرذاء انًعطف  حفمٔطًٕحبرٓى خالل 
ٔرغهى  .لُجهٕا ْزا انعبو فٙ ثشَبيج انطت فٙ يشكض انطالة ثجبيعخ حًذ ثٍ خهٛفخ، ثعذ أٌ فٙ لطش

ٔانغًبعخ انطجٛخ نهًشح األٔنٗ فٙ يُٓى لطشٌٕٚ، انًعطف األثٛض  %;9، >910دفعخ أطجبء 

  ٔأصذلبئٓى ٔانٓٛئخ انزذسٚغٛخ فٙ انكهٛخ.عبئالرٓى أيبو حشذ يٍ أفشاد حٛبرٓى 

 
عًٛذ كهٛخ طت ٔاٚم كٕسَٛم فٙ لطش، إنٗ  ٔفٙ كهًخ نّ خالل انحفم، أشبس انذكزٕس جبٔٚذ شٛخ

لبل: هعهى ٔانطجبثخ ٔفٍ انشفبء فٙ انعبنى، ٔنشيض انز٘ ٚلًٛخ ٔأًْٛخ يشاعى اسرذاء انًعطف األثٛض 

ّٚ لذ كشط حٛبرّ نهطت، ٔثأَّ يهزضو ثزحمٛك انزفٕق ٚحًم انًعطف األثٛض دالنخ يًٓخ ثأٌ يشرذ"
فٙ انعهى ٔانًعشفخ، ٔثأَّ نٍ ٚزٕاٌ عٍ رمذٚى كم يب فٙ اعزطبعزّ يٍ أجم صحخ اٜخشٍٚ. ْزِ 

 ثعض انذالالد انعًٛمخ انًشرجطخ ثًعطف األطجبء األثٛض".

 
أطفبل فٙ يؤعغخ حًذ أنمذ خّشٚجخ انكهٛخ انذكزٕسح يشبعم عجذانشحًٍ انخهٛفٙ، طجٛجخ رخذٚش كًب 

عهٗ أًْٛخ إصغبء انطجٛت إنٗ يشٚضّ  فٛٓبشذَّدد ، انكهًخ انشئٛغٛخ ثبنًُبعجخ، انطجٛخ حبنٛبً 

ٌٍ نّ، ٔحبجخ انًشٚض فٙ انًمبثم إنٗ انثمخ فٙ طجٛجّ.   ٔإجشاء فحص دلٛك ٔيزأ
 

خ فٙ كى رهك انصذالغبعذ: "عزشثطكى عاللخ صذالخ يزُٛخ ثًٍ ٚحٛطٌٕ ثكى، ٔعزلبئهخذ أضبفٔ

رجبٔص انكثٛش يٍ انًصبعت ٔانزحذٚبد خالل األعٕاو انمهٛهخ انًمجهخ. عزمضٌٕ يعٓى يٍ انٕلذ يب 
ٚفٕق يب رمضَّٕ يع أعشكى. عزضحكٌٕ يعبً، ٔرجكٌٕ يعبً، ٔعزحزفهٌٕ ثُجبحكى يعبً. ألٕل نكى 

غت، ثم رنك يٍ ٔالع رجشثخ شخصٛخ، فأَب نى أحصم يٍ ْزِ انكهٛخ عهٗ رعهٛى يزًٛض فٙ انطت فح

 رعشفذ عهٗ صيالء ٔصيٛالد عزكٌٕ نٓى دٔيبً يكبَخ األشمبء ٔانشمٛمبد فٙ لهجٙ".
 

ٚبعش جُبحٙ، انز٘ أكًم ثشَبيج يب لجم انطت انًًزذ نعبيٍٛ طبنت انطت ٔصف يٍ جٓخ أخشٖ، 

نحظخ اسرذاء انًعطف األثٛض ثهحظخ فخش لبئالً: "أشعش  ،كهٛخ طت ٔاٚم كٕسَٛم فٙ لطشفٙ 
ٍّ يب أسٚذ، ٔثًشٛئخ هللا عأَجح.  ٙ حممذُكأَٔ نمطش انزٙ أربحذ نٙ فشصخ انذساعخ فٙ ْزِ  أَب يًز

 انجًٛم نٓب". شدّ نٔاٌ األلذ آٌ ٔ، ٔانذعى شعبٚخانانكهٛخ ٔلذيذ نٙ 



 
 

 

 

نطالة انطت انز٘ َظًزّ انكهٛخ  ٙجشَبيج انزٕجٛٓاناسرذاء انًعطف األثٛض فٙ خزبو  جبء حفم
انغهٕكٛخ انًُٓٛخ انًزٕلعخ  ٔانزعشف عهٗ انًعبٚٛشانٓٛئخ انزذسٚغٛخ  ثأعضبءاالنزمبء أيبيٓى يزٛحخ 

ة عهٗ رذاثٛش انغاليخ انطجٛخ انًعٛبسٚخ. يُٓى  ٔانزذسُّ

 
 

 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. ٌتّم 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 حّد سواء. 
 

med.cornell.edu-rwww.qata 
 
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال=
 حنان اللقٌس

 مدٌر إعالمً
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر

 +7:> 88869897جوال= 
 +7:> 990;9>77مباشر= 
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