
 
 

 

 
 مدٌري التدرٌب فً المستشفٌات األمٌركٌةٌنالون تقدٌر  طالب واٌل كورنٌل

 
 

مه  ررام  أل مدٌرا   ثالثة عشر قطر –ب واٌل كورنٌل للط استضافت :6132مارس  31 - الدوحة
وتمكٌن  التعّرف عن كثب على الكلٌة رهدف ، وذلكركٌةٌتعلٌمٌة أممستشفٌات األطراء فً  إقامة

المدٌرٌن  مع خالل لقاءات عفوٌة طالب من االستفسار عن معاٌٌر القرول فً تلك الررام ال
 . الزائرٌن

 
قطر  –مهت الدكتورة مارسلٌنا مٌان، العمٌد المشارك للتعلٌ  الطرً فً واٌل كورنٌل للطب نوّ وقد 

قالت: "ٌتٌح لنا مهذا و،   رها مدٌرو ررام  إقامة األطراءالكرٌرة للزٌارة السنوٌة التً ٌقوراألمهمٌة 
من مرافق مضامهٌة ألمه   قطر -ى واٌل كورنٌل للطب قى السنوي فرصة التعرٌف رما لدالملت

ٌّز وومستوى الطالب تدرٌسٌة الهٌئة راإلضافة إلى المستوى المرموق ألفراد الكلٌات الطب  تم
أخرى، ومهذا األمر واضح من خالل تخصصاته   ركٌةٌكلٌات طب أم منأقرانه   جٌن رٌنالخرٌ

 ".الطرٌة العالٌة وإرداعه  فً مهذا المجال
 

طالب الكلٌة الذٌن استفسروا خاللها التقوا األطراء أررعة أٌا  فً قطر  أمضى مدٌرو ررام  إقامة
جررة الدكتورة نادٌا وأصغوا إلى ت علٌهاإقامة األطراء التً ٌشرفون منه  عن تفاصٌل ررام  

ركٌٌن ٌزار وفد األطراء األمكما  .2011قطر فوج  –ٌجة واٌل كورنٌل للطب مٌرشنت، خرّ 
، واستمعوا إلى قطر –واٌل كورنٌل للطب مؤسسة حمد الطرٌة وجالوا رٌن المختررات الرحثٌة فً 

وتركٌز الررنام  المذكور على شرح عن ررنام  رحوث الطب الحٌوي قٌد التنفٌذ فً الكلٌة 
 رلدان المنطقة.فً  انتشارا  األمراض األكثر 

 
الدكتور أندرو واٌت، أستاذ طب األطفال المشارك ومدٌر ررنام  إقامة األطراء فً طب  وقد أعرب

قطر دولة ورقطر  –رواٌل كورنٌل للطب عن إعجاره الشدٌد ، األطفال فً كلٌة طب جامعة واشنطن
ل ومكثف وفٌه الكثٌر من االرتكار وٌماثل منه  الكلٌة شامل متكام"وجدنا أن : وقال رشكل عا ،

 ركٌة، ولنا أن نقول إنه أكثر تقدما  فً جوانب معٌنة".ٌ  كلٌات الطب األممنه
 

 لطب األسرة فً مركز تشٌسترفٌلد واتفق الدكتور رٌتشارد مهوفمان، مدٌر ررام  إقامة األطراء
، ت ُمشٌدا  رهذه التجررة التً وّسعت مداركها كومنولث، مع ما قاله الدكتور واٌالتارع لجامعة فرجٌنٌ

ككلٌة طب قرل مهذه الزٌارة  قطر –واٌل كورنٌل للطب وقال فً مهذا الصدد: "كنت أفكر فً 
انحصر كل ما عرفته أو سمعته فً إطار انطراعات إذ  ل  أكن شخصٌا  أعرف الكثٌر عنها ،صغٌرة

مهذه الزٌارة شامهدنا عن قُرب مرافق مضامهٌة لكلٌات الطب الغررٌة، وما حققته شخصٌة. لكن خالل 
التجررة اإلكلٌنٌكٌة خصوصا  وأن  قطر خالل فترة وجٌزة مذمهل حقا   -وأنجزته واٌل كورنٌل للطب 

 التً تتٌحها الكلٌة لطالرها متمٌزة".
 



 

الطب النفسً فً جامعة مٌشٌغان أشاد الدكتور ماٌكل جٌرسون، مدٌر ررنام  إقامة األطراء فً كما 
على طالب الطب فً تجررة رحثٌة واحدة ٌنخرط وقال: " رالررام  الرحثٌة للكلٌة وأرعادمها العالمٌة.

رما ٌحقق له  فهما  واضحا  عن أسس الرحوث العلمٌة الرصٌنة وسٌاقاتها الموسعة. ومثل تلك  األقل،
. وأنّوه رسٌاسة واٌل كورنٌل ركٌةٌٌات المتحدة األمالتجررة قد تكون استثنائٌة ولٌست عامة فً الوال

طالب الطب فً السنة الثالثة من السفر إلى َحَر  واٌل كورنٌل قطر فً ما ٌتعلق رتمكٌن  –للطب 
فً تنظر إلى نفسها كجزء من منظومة تعلٌ  الطب  أن الكلٌة فً قطر ومهذا ٌؤكد نٌوٌورك –للطب 

 ".كٌة ٌرلوالٌات المتحدة األما
 

الدكتور روررت روررو، مدٌر ررنام  إقامة األطراء فً قس  الطب النفسً فً كلٌة طب ٌٌل  وأّكد
ٌختلف  إذعلى منظومة رعاٌة مختلفة، فً نٌوٌورك طالب الكلٌة ٌتعّرف قائال : "على مهذا األمر 

ب طالب الطب على العمل فً  األسلوب إلى حد ما من كلٌة طب إلى أخرى، ومن المه  أن ٌتدرَّ
 رٌئة مختلفة".

 
قطر مستوٌات قرول مرتفعة فً ررام  إقامة األطراء  –ن من واٌل كورنٌل للطب ٌجوخرّ الحقق ٌ

غٌر مسروق  إنجاز، فً 2014 من دفعة ، إذ تّ  قرول كافة المتقدمٌنكٌةرٌالوالٌات المتحدة األمفً 
قطر إلى عودة خرٌجٌها إلى قطر رعد إكمال  -وتتطلع واٌل كورنٌل للطب  .منذ تأسٌس الكلٌة

ز تدرٌره  فً الخارج لإلسها  رتطوٌر منظومة الرعاٌة الصحٌة القطرٌة وتحقٌق معاٌٌر التمٌّ 
 واستراتٌجٌة الصحة الوطنٌة. 2030المنشودة رما ٌتماشى مع رؤٌة قطر الوطنٌة 

 
  -انتهى  -

 التعلٌق على الصور:
ٌتحدث أما  مدٌري ررام  إقامة  2016: الطالب القطري أحمد الشهرانً من دفعة تخّرج 1صورة

 األطراء فً المستشفٌات األمٌركٌة.
 .قطر –الدكتورة مارسلٌنا مٌان، العمٌد المشارك للتعلٌ  الطرً فً واٌل كورنٌل للطب : 2صورة
مدٌري ررام  إقامة قطر خالل مجموعات العمل مع  –: طالب واٌل كورنٌل للطب 3صورة

 األطراء فً المستشفٌات األمٌركٌة.
 : صورة جماعٌة 4صورة

 
 

 قطر -نبذة عن واٌل كورنٌل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة رٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 

سٌتٌن فً ررنام  ما قرل الطب ث  أررع سنوات فً وتقد  ررنامجا  تعلٌمٌا  متكامال  ٌشمل سنتٌن درا
ررنام  الطب. ٌتّ  التدرٌس من قرل مهٌئة تدرٌسٌة تارعة لجامعة كورنٌل ومن رٌنه  أطراء معتمدٌن 
من قرل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطرٌة ومستشفى سرٌتار لجراحة العظا  والطب 

األسس المتٌنة والمستدامة فً رحوث الطب قطر إلى رناء  -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 
الحٌوي وذلك من خالل الرحوث التً تقو  رها على صعٌد العلو  األساسٌة والرحوث اإلكلٌنٌكٌة. 



 

كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌ  الطرً لطالرها، رهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى 
لرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقرلة وتقدٌ  أرقى خدمات ا

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

 
 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

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

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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