
 
 

 

 
  "طب بال حدود"خالل الفعالية السنوية 

 وايل كورنيل تستقبل الطالب الطامحين لدراسة الطب وذويهم 
 

وطالبة برفقة طالب  400 قطر –واٌل كورنٌل للطب  استقبلت :6112فبراير  13 - الدوحة
، حٌث جالوا على "طب بال حدود"فعالٌة  وذلك فً إطارالمدارس الثانوٌة واإلعدادٌة  منذوٌهم 

أكادٌمٌٌن الطالب  ىالتقالتً تضاهً أهم كلٌات الطب المرموقة فً العالم. كما  المرافق التدرٌسٌة
على الفرص المهنٌة ومنهم على المناهج المتاحة بارزٌن من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة، وتعرفوا 

  لتً تتٌحها شهادة دكتور فً الطب للخرٌجٌن.ا
 

التً ٌنظمها سنوٌاً مكتب استقطاب الطالب والتواصل المجتمعً فً واٌل  فعالٌةهذه التهدف 
إلى تمكٌن الطالب الراغبٌن بدراسة الطب وذوٌهم والقائمٌن على المدارس  ،قطر –كورنٌل للطب 

أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة من التعرف عن كثب على طبٌعة كلٌة الطب من خالل التفاعل مع 
على تدرٌس العلوم "طب بال حدود" من خالل ٌتعّرف الطالب . ووالباحثٌن والموظفٌن والطالب
التً ٌمّر بها طالب الطب مراحل العلى متطلبات القبول بالكلٌة وواألساسٌة وأنشطة المختبرات 

 درجة دكتور فً الطب. إلى حٌن ٌحصل على
 

فً سلسلة من الجلسات التفاعلٌة أدارها محاضرون من واٌل كورنٌل  الطالب وذوٌهمشارك كما 
مى الطبٌ –للطب  التشرٌح  هاة، ومن بٌنقطر تخلَّلها التعرٌف بأهم المفاهٌم الطبٌة باالستعانة بالدُّ

ووظائف قلب اإلنسان وكٌفٌة تقدٌم الرعاٌة الطبٌة فً الحاالت الطارئة وجراحة زراعة األعضاء 
فرصة الأتاحت مشاركة مؤسسة حمد الطبٌة ومركز السدرة للطب والبحوث كما  وغٌرها الكثٌر.

 ل أساسً.أمام المشاركٌن للتزّود بمعلومات صحٌة ٌجب على كل شخص أن ٌتلقاها بشك
 

العمٌد المساعد لشؤون استقطاب الطالب والتواصل  درٌسإوبهذه المناسبة، قال الدكتور رشٌد بن 
قطر: "تتٌح فعالٌة طب بال حدود لطالب  –المجتمعً والبرنامج التأسٌسً فً واٌل كورنٌل للطب 

فرصة ال مثٌل لها للتعرف على برنامج الطب ذي المعاٌٌر  وأساتذتهمالمرحلة الثانوٌة وذوٌهم 
قطر، ولاللتقاء بأعضاء الهٌئات األكادٌمٌة واإلدارٌة  –العالمٌة الذي تطرحه واٌل كورنٌل للطب 

ل الكلٌة الفعالٌة الرائعة فً تسهٌل تواص والبحثٌة فً الكلٌة إلى جانب طالبها. وتكمن أهمٌة هذه
ل التعرٌف ببرامجها وتشجٌع الطالب على التفكٌر جدٌاً فً الطب كمهنة المجتمع من أجأفراد مع 

 مستقبلٌة".
 

قطر خرٌجٌنا الكثٌر من  –درجة دكتور فً الطب من واٌل كورنٌل للطب منح ت  وتابع قائالً: "
من ومنهم  من تخّصص بالجراحة وبطب األطفال وبالطب العائلًة، فمنهم الٌوم رائعالفرص ال

 "طب بال حدود"فً قطر وحول العالم. وتتٌح فعالٌة  ونٌعملهم الطب الحٌوي، و بحوثفً  انخرط
ونحن سعداء بهذا اإلقبال الكبٌر من طالب  المزاٌاللطامحٌن لدراسة الطب فرصة استكشاف تلك 

 متحمسٌن لدراسة الطب".



 

ألقى الدكتور ماركو أمٌدوري حٌث مركز الطالب بجامعة حمد بن خلٌفة تّم افتتاح الفعالٌة فً 
ب  قبل أن ٌنتقلوا إلى مرافق  وذوٌهمبالطالب  فٌهاالعمٌد المشارك لبرنامج ما قبل الطب، كلمة رحَّ

 الكلٌة لٌشاركوا بالجلسات التفاعلٌة.
 

وإلى جانب المشاركة فً أكثر من عشرٌن فعالٌة علمٌة، أُتٌحت للحضور فرصة التعرف على 
حٌث ُخصصت منصة عرض لتقدٌم  ،قطر –تً أطلقتها واٌل كورنٌل للطب ال "صحتك أوالً حملة "

ولقٌت تجربة  .اء الفحوص الصحٌةوإجر بشأن التغذٌة والتمارٌن البدنٌة المشورة المجانٌة للحضور
الدراجة الهوائٌة التً تحّضر عصائر الفاكهة الصحٌة المخفوقة من خالل طاقة الدواستٌن اهتماماً 

 ر.الفتاً بٌن الحضو
 

  -انتهى  -

 

 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 

قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 
وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 

دٌن برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتم
من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 

قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 
الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. 

سعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى كذلك ت
الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 

 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
.cornell.eduweill-http://qatar/  

 
 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 قطر -واٌل كورنٌل للطب 
 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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