
 
 

 

  
 قطر تطبق أحدث االبتكارات في تعليم الطب –وايل كورنيل للطب 

 
تحالف الطب بالتعاون مع  ،قطر –واٌل كورنٌل للطب  نظمت :5102ديسمبر  6 –الدوحة 

خبراء فً تعلٌم شارك فٌها "آفاق جدٌدة فً تعلٌم الطب" ورشة عمل بعنوان  ،الباطنً األكادٌمً
وحضرها  ،قطرو اإلمارات العربٌة المتحدة وُعمان ولبنانوركٌة ٌالوالٌات المتحدة األممن الطب 

 أكثر من سبعٌن مختصاً فً مجال الرعاٌة الصحٌة. 
 

من  ،ٌم الطبتقنٌات واستراتٌجٌات تعل أحدث التطورات فًعلى مدى ٌومٌن  ناقش المجتمعون
محاور شملت استراتٌجٌات معالجة المتعثرٌن دراسٌاً، المواظبة على المهنٌة فً زمن خالل 

ٌُعرف باسم "األنشطة المهنٌة القابلة للتكلٌف"، وهً مهارات أساسٌة  الشبكات االجتماعٌة، تقٌٌم ما 
 . أن ٌتقنها خرٌجو كلٌات الطب قبل االنتقال إلى المرحلة التالٌة من تدرٌبهم بد   ال
 

 –العمٌد المشارك للتعلٌم الطبً المستمر فً واٌل كورنٌل للطب  ثرٌا عرٌسً، الدكتورةوقالت 
واٌل كورنٌل للطب  فًألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المتمٌزٌن  جٌدة"تمثل ورشة العمل فرصة قطر: 

ف على االبتكارات التربوٌة األكثر أهمٌة فً تعلٌم الطب، وهو ما ٌفٌد إلى حد  بعٌد قطر للتعر   –
م شراكتنا مع تحالف الطب الباطنً نا أن تقد  المحاضرٌن أنفسهم وطالبهم فً الوقت ذاته. وٌسر  

ة فً االرتقاء بأداء أعضاء الهٌئة ركٌة مثل هذه المساهمة المهمٌاألكادٌمً بالوالٌات المتحدة األم
 قطر". –التدرٌسٌة بالكلٌة وإثراء جودة التعلٌم فً واٌل كورنٌل للطب 

 
، 2015قد أبرم فً شهر ماٌو قطر  –قسم التعلٌم الطبً المستمر فً واٌل كورنٌل للطب وكان 

من أجل تمكٌن أعضاء الهٌئة  (AAIM) تفاهم مع تحالف الطب الباطنً األكادٌمًمذكرة 
األكادٌمٌة بالكلٌة من تطبٌق أحدث أسالٌب تدرٌس طالب الطب وتدرٌب األطباء المقٌمٌن فً 

من والٌة فرجٌنٌا مقراً له وتعمل تحت مظلته خمس منظمات طبٌة أكادٌمٌة التحالف العالم. ٌتخذ 
علٌمٌة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تمثل معاً أقسام الطب الباطنً فً عدد من أفضل المستشفٌات الت

وكندا. وٌعمل التحالف على تٌسٌر تباُدل الخبرات بما ٌدعم جهود المؤسسات التعلٌمٌة الطامحة 
 لتحقٌق أفضل المعاٌٌر المتبعة فً العالم.

 
الدكتورة ستٌفانً كول، الرئٌس المشارك للتعلٌم وبرامج إقامة األطباء قالت من جهة أخرى، 

تفاعل أعضاء ب من اإلشادة بد   "ال: طباء فً جامعة فٌرجٌنٌا كومنولثنامج إقامة األومدٌرة بر
وحرصهم على تطبٌق أحدث االبتكارات فً مجال  قطر -ٌة فً واٌل كورنٌل للطب الهٌئة التدرٌس

تعلٌم الطب، وبتفهمهم لألهمٌة البالغة لمواظبة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بكلٌات الطب على تحدٌث 
نتطلع إلى استمرار هذه الشراكة المثمرة وإننا  مهاراتهم بما ٌمكنهم من تقدٌم التعلٌم األمثل لطالبهم.

 وتحالف الطب الباطنً األكادٌمً".قطر  –بٌن واٌل كورنٌل للطب 
 
 



 

 
 

ث فً ورشة العمل كل من  فً  شؤون الطالبلنائب الرئٌس المساعد  ود دٌنتندالدكتور كما تحد 
العمٌد المساعد للتعلٌم الطبً  والدكتورة دورا ستادلر ،ٌة/جامعة كوٌنزالندكلٌة أوكسنر اإلكلٌنك

 قطر.  –المستمر فً واٌل كورنٌل للطب 
 

  -انتهى  -
 

 قطر -للطب نبذة عن وايل كورنيل 
قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -للطب تأسست واٌل كورنٌل 

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 مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب من قبل كورنٌل فً كل 
قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -للطب الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل 

الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. 
من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى  كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى

الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 
 وللمقٌمٌن فً قطر على حد  سواء. 
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