
 
 

 

 دفعة جديدة من باحثات المستقبلقطر تستقبل  -وايل كورنيل للطب 
 

ٌجات قطرٌات واعدات بالدورة : 1076فبراير  71 - الدوحة من  السادسةالتحقت أربع خرِّ
 ،قطر –البرنامج التدرٌبً فً بحوث الطب الحٌوي للمواطنٌن القطرٌٌن فً واٌل كورنٌل للطب 

. وستتدّرب نة ناجحة فً عالم البحوث العلمٌةالمهارات األساسٌة التً تؤهلهن لمه الكتساب
نخبة من  الخّرٌجات على أصول إجراء البحوث اإلكلٌنٌكٌة وإدارة البحوث العلمٌة، تحت إشراف

تبرات أفضل مضاهٌة لمخ مختبرات، وضمن المعروفٌن عالمٌا  قطر  –واٌل كورنٌل للطب  باحثً
 . كلٌات الطب فً العالم

 
ٌجٌن القطرٌٌن الُجدد ، وٌوفر للخرّ من كل عام ن شهر ٌناٌر إلى شهر ٌونٌومالبرنامج هذا ٌمتد 

فرصة المساهمة فً مشارٌع بحثٌة فعلٌة قٌد التنفٌذ فً  لهمٌتٌح والملتحقٌن به تدرٌبا  نظرٌا  وعملٌا  
شهادة فً علم  – : خلود التركًواستقبل البرنامج هذا العام كل من قطر. –واٌل كورنٌل للطب 

 – موزة الكواري من جامعة قطر، فً علم األحٌاء شهادة - نٌرة آل ثانً ،جامعة قطر االجتماع من
الكلٌة  من فً إدارة الرعاٌة الصحٌة من جامعة قطر وشهادة فً العلوم الحٌوٌة الطبٌةشهادة 

 جامعة كورنٌل.شهادة فً علم األحٌاء من  – نجود النعمة ،الملكٌة للجراحٌن فً إٌرلندا
 

قطر:  –فً واٌل كورنٌل للطب للبحوث العمٌد المشارك  لمناسبة، قال الدكتور خالد مشاقةوبهذه ا
لبرنامج التدرٌبً فً بحوث الطب خّرٌجات إلى االمن جدٌدة هذه الدفعة ال بانضمامسعداء نحن "

على مدى ستة تطّور مهاراتهن وخبراتهن وثقتهن بأنفسهن تسحٌث الحٌوي للمواطنٌن القطرٌٌن، 
هذه وتعتبر  بما ٌمّهد الطرٌق أمامهن للعمل فً عالم البحوث المعروف بفرصه الواعدة.أشهر 

تساهم فً الوقت نفسه فً إعداد جٌل جدٌد من المبتكرٌن وهً  ،جربة مفٌدة لهن إلى أبعد الحدودالت
العلمٌٌن الذٌن ستعتمد علٌهم قطر فً بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقٌق رؤٌة قطر الوطنٌة 

2030." 
 

البرنامج التدرٌبً فً بحوث الطب الحٌوي للمواطنٌن القطرٌٌن قطر  –أطلقت واٌل كورنٌل للطب 
لقد وبٌن حملة الشهادات الجامعٌة نجاحا  واسعا  هذا البرنامج حقق ، و2011ٌفً عام   حتى اآلن أهَّ

  خرٌجا  قطرٌا  لالنطالق فً عالم البحوث العلمٌة. 24
 
قطر تدٌر برامج تدرٌبٌة لطالب المرحلة الثانوٌة والطالب  –أن واٌل كورنٌل للطب  كما

ت االلتحاق عبر اإلنترنت للراغبٌن باالنضمام بدأت بقبول طلباقد الجامعٌٌن المهتمٌن بالبحوث، و
برنامج التدرٌبً البحثً لطالب المرحلة الثانوٌة القطرٌٌن وأٌضا  البرنامج التدرٌبً البحثً الإلى 

عن من المعلومات  ا  مزٌد تجدون على الوصلة اإللكترونٌة التالٌةالقطرٌٌن. للطالب الجامعٌٌن 
 تقدٌم طلبات االلتحاق: كٌفٌة البرامج التدرٌبٌة البحثٌة و
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 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 

وتقدم برنامجا  تعلٌمٌا  متكامال  ٌ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. 
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 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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