
 
 

 

 
 "الفن والطب"طالب فرجينيا كومنولث ووايل كورنيل للطب يطلقون معرض 

 
 

طالب من جامعة الذي ٌنظمه  تّم افتتاح معرض "الفن والطب" :6112أبريل  17 - الدوحة
. مركز الطالب بجامعة حمد بن خلٌفةفً قطر  –فرجٌنٌا كومنولث فً قطر وواٌل كورنٌل للطب 

جدٌد ٌرصد أبعاد  إطارضمن إبداعٌة  مجموعة أعمالوٌضّم المعرض الذي ٌستمر لمدة شهر 
 متداخلة بٌن الفن والطب. العالقة ال

 
بنطاق عرٌض من المواد والطرق والوسائط المختلفة، بدءاً من لتنفٌذ أعمالهم  استعان الطالب

ومروراً بصور فوتوغرافٌة تمعن فً الطبٌعة طبٌة،  أشعةالملتقطة من صور  أعمال اللٌزر
كصورة مجازٌة للحاالت العصبٌة، وصوالً إلى المنحوتات الحركٌة التً تتساءل عن منظورنا 

  ٌة والجوانب الجسدٌة.نللجوانب الذه
 

الء الطالب هم: مٌو جً هوانغ، فرح السٌد، فلاير مالك، رٌبال ترجمان، إٌمان مصلح، ٌنال هؤ
قطر(، نور آل ثانً، حبٌب أبو فطٌم، عبدالرحمن، محمد جواد،  –شاهٌن )واٌل كورنٌل للطب 

 (.جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر) إٌمٌلٌنا سوارٌزأمٌلً باٌكن، 
 

سلسلة  من ضمن مشروع بحثً ضمّ "مختبر التعلُّم" اركوا فً ذوكان الطالب قبٌل المعرض قد ش
وتسخٌر  المشكالت وتطوٌر الخبرات ر الطب ودور الفن فً حلّ التً استقصت دومن ورش العمل 

هدف وتمحور  الملَكة اإلبداعٌة والتحلٌل والتركٌب والتقٌٌم فً رحلة البحث عن معرفة جدٌدة.
د طالب الفنون بفهم جدٌد مبتكرة ومتعددة التخصصات تزوّ المشروع حول تطوٌر منهجٌات تعلُّم 

ومواد وأدوات جدٌدة إلثراء ممارستهم اإلبداعٌة، وهو ما ٌتٌح لطالب الطب فً الوقت ذاته التفكٌر 
واٌل وقام بدعم هذا المشروع كل من  فً قراراتهم الطبٌة ورعاٌة مرضاهم من منظور جدٌد.

كومنولث فً قطر، مؤسسة حمد الطبٌة، واحة قطر للعلوم  قطر، جامعة فرجٌنٌا –كورنٌل للطب 
ومركز قطر  للتنمٌة والتكنولوجٌا، مركز الطالب بجامعة حمد بن خلٌفة، معهد الروبوت القطري

 .للجراحة الروبوتٌة
 

جامعة فرجٌنٌا ثمرة تعاون امتدَّ لفصل كامل بٌن  ٌُعتبر هذا المعرض بما ٌضّم من أعمال فنٌة
 بٌن الفن والطب قطر بهدف استكشاف الصالت العدٌدة –قطر وواٌل كورنٌل للطب كومنولث فً 

من  شارك فٌه كلّ  المذكور الذي بحثًالمشروع الفً إطار وذلك  –بشكل مباشر أو تجرٌدي  -
 ،قطر –أستاذ اللغة اإلنجلٌزٌة المشارك فً واٌل كورنٌل للطب  آالن وٌبرالدكتور 

آمً أندرٌس  ،فً جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطررئٌس قسم الرسم والطباعة  هٌمزوورث رٌس
الدكتور ستٌفن  ،فً جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطرالمدٌر المؤقت للمكتبات واألستاذ المساعد 

 قطر.  –فً واٌل كورنٌل للطب  لمشارك لشؤون الطالبالعمٌد ا سكوت
 



 

الطالب المشاركٌن قد استفادوا من تجربة العمل  إنوٌبر  الدكتور وتعلٌقاً على تنظٌم المعرض، قال
ولكل منهما أسالٌب  انتمتباعدمهنتان الطب والفن  خصوصاً وأنص آخر مع نظراء لهم من تخصّ 

أن ٌفكر الطالب بطرق غٌر تقلٌدٌة ومبدعة تسّهل التواصل والعمل معاً  بدّ  لذا كان ال .تعلُّم مختلفة
 إلنجاز ما هو منشود.

 
المشكالت  : "اكتسب الطالب من خالل هذه العملٌة منظوراً مختلفاً للتعلُّم وحلّ وأضاف وٌبر

للطالب  التجربة كانت مستنٌرة بشكل مذهل عتقد أن هذهأوالعمل بروح الفرٌق الواحد واإلبداع، و
 أنفسهم ولنا أٌضاً كباحثٌن مهتمٌن باالبتكارات التربوٌة".

 
 من ٌنال شاهٌنالطالب جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر، مع  من ارٌزإٌمٌلٌنا سوالطالبة تعاونت 

عن تجربتها: قالت ة لجلد اإلنسان. وواٌل كورنٌل للطب، فً إنجاز منحوتة تستكشف الطبٌعة الهشّ 
تسٌر فً اتجاهات  نا، ألن أفكارسهلة على اإلطالقمع طالب طب  عمل فنً"لم تكن مهمة إنجاز 

بون على التفكٌر بطرٌقة للوصول إلى معقدة ومتباعدة  إنجاز ما هو منشود. فطالب الطب ٌتدرَّ
ورش لٌة. لكن هٌكلٌة فً تحدٌد ظروف الحالة، بٌنما ننظر نحن إلى العالم من حولنا بطرٌقة تخٌّ 

كة إلنجاز عملنا أرضٌة مشتر والستكشاففهم رؤٌة بعضنا البعض لفرصة الأتاحت لنا  العمل
تجسٌد الموت فً  ،من بٌن األمور التً تستحوذ على قدر كبٌر من اهتمامًو .بصورته النهائٌة

 ، وقدحة بالطب وعلم تشرٌح جسم اإلنساناألعمال الفنٌة الدٌنٌة، ومثل هذا االهتمام له صلة واض
 وساعدنا تقاُسم هذا االهتمام فً إنجاز المنحوتة".

 
المعاصرة  ات عصرهم لفهم الثقافةن على الفنانٌن استخدام أدوهٌمزوورث: "ٌتعٌّ وقال رٌس 

وثٌقة الصلة بالممارسة اإلبداعٌة غٌر أنها ، وهً تشمل الوسائط التقلٌدٌة والتعلٌق علٌها ونقدها
الوسائط الجدٌدة مثل الروبوتات والمواد البٌولوجٌة والخوارزمٌات  ،وعلى نحو متزاٌد ،تشمل الٌوم

ئعة الممارسٌن الطبٌٌن أٌضاً، وثمة فرصة را همّ ومن الالفت هنا أن تلك المجاالت تالحاسوبٌة. 
نأمل من خالل العمل فً مشروع مثل "الفن والطب" أن ٌتعرف . لتعاون الفنانٌن مع العلماء

الفنانون الشبان على الفرص التعاونٌة غٌر المسبوقة التً ستتٌح لهم إبداع أعمال تمنحنا فهماً أكثر 
 المعاصرة".ُعمقاً ووصفاً أكثر وضوحاً للقضاٌا 

 
م للمعلومات من جانبها، قالت الدكتورة أندرٌس:"ما أردناه هو أن نصقل هذا النقل المتبصّ  ر والمنظَّ

واألفكار على النحو الذي ٌسدُّ الفجوة بٌن الفنون العلوم من خالل تضمٌن العلوم فً الفن والتصمٌم. 
الطبٌة جلب معرفتهم ومهاراتهم إلى وَسَعٌنا منذ البداٌة إلعداد سٌنارٌوهات تتٌح لطالب العلوم 

ر وتصمٌم األعمال الفنٌة. ورأٌنا أنه من المهم إتاحة مثل هذه التجربة فً قطر كبلٍد  مضمار تصوُّ
 أظهر التزاماً راسخاً إزاء التعلم والتعاون بٌن التخصصات المختلفة واإلنتاج المبدع".

 
  -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 

 +475 55565555جوال: 
 +475 55482554مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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