
 
 

 

 
 قطر تسهم في تدريب جيل المستقبل من الباحثين القطريين –وايل كورنيل للطب 

 
لبرنامج التدرٌبً فً ا بع باحثات قطرٌات شهادات اجتٌازمت أرأت   :6102أغسطس  7 –الدوحة 

قطر للسنة السادسة  –والذي تنظمه واٌل كورنٌل للطب بحوث الطب الحٌوي للمواطنٌن القطرٌٌن، 
حاصالت ال النعمةونجود  موزة الكوارينٌرة آل ثانً، خلود التركً،  :هن  على التوالً. والباحثات 

 على درجات جامعٌة فً علم األحٌاء وعلم االجتماع والعلوم الحٌوٌة الطبٌة. 
 
بتو وثٌق  البرنامجباحثاً وباحثة من خالل هذا  82 حتى اآلنقطر  –واٌل كورنٌل للطب  قد در 

فً تأهٌل جٌل وتسهم من خالله  برنامج قطر للرٌادة فً البحوث المنبثق عن مؤسسة قطر.بالصلة 
لعمل لمدة ستة للخرٌجٌن القطرٌٌن المتمٌزٌن ، بإتاحة الفرصة أمام ابل من العلماء فً قطرالمستق

ب على أصول البحوث  ،أشهر فً مختبرات الكلٌة المضاهٌة ألفضل المختبرات العالمٌة والتدرُّ
ة وصوالً إلى تصمٌم المشارٌع البحثٌ، ساب المهارات اإلدارٌة ذات الصلةواكتوالتطبٌقٌة العلمٌة 

 وإدارة البحوث. 
 

بةوقالت  خلود التركً، خرٌجة جامعة قطر فً علم االجتماع واألعمال، إن جامعة قطر  المتدر 
: أضافتو اهتمامها على إدارة البحوث. حٌث انصب  البرنامج التدرٌبً هذا حثتها على االلتحاق ب

 المنح لمعرفة فرص التموٌلع فرٌق م خالل فترة التدرٌبعملت  ، فقد"سعدت كثٌراً بهذه التجربة
لعمل فً قطاع البحوث فً لأتطلع ة، وهذا ما جعلنً لمالٌة لتتبع الحسابات واألرصدمع قسم او

 ".المستقبل لما ٌشهده من نمو كبٌر فً قطر
 

بةأما  نجود النعمة، خرٌجة جامعة كورنٌل فً علم األحٌاء والباحثة المشاركة فً مركز  المتدر 
ثٌة فً واٌل كورنٌل ث، أرادت من االلتحاق بالبرنامج اكتساب تجربة بحالسدرة للطب والبحو

عملت فً مختبر الدكتورة ألٌس عبدالعلٌم، أستاذ البحوث المساعد فً علم فقد قطر.  –للطب 
شاركت فً استقصاء أسباب جٌنٌة واألعصاب وأستاذ البحوث المساعد فً طب األعصاب، 

 رأس. مختلفة لمرض الصعل، أو ِصغر حجم ال
 
كورنٌل  فً واٌلالعمٌد المشارك لشؤون البحوث  أعرب الدكتور خالد مشاقةفً هذه المناسبة، و

ت أثبتقطر، عن ثقته بالمستقبل الواعد للباحثات القطرٌات اللواتً اجتزن البرنامج قائالً: " -للطب 
لبحثٌة القطرٌة، سهمن فً دعم القدرات اٌ  سجدارتهن كباحثات متمٌزات  خلود ونجود وموزة ونٌرة

ٌ عتمد علٌهن فً المستقبل كباحثات  ولن ٌسهمن إسهاماً  .وإدارٌات فً مجال البحوث العلمٌةوس
ً فً اقتصاد المعرفة فً قطر فحسب، بل أٌضاً فً إٌجاد معرفة علمٌة رصٌنة، متمنٌن لهن  حقٌقٌا

 ".كل توفٌق ونجاح فً المستقبل
 

  -انتهى  -
 



 

 المرفقتين:التعليق على الصورتين 
 المتدرباتٌتحدث إلى الدكتور خالد مشاقة 

 
 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. ٌتم  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 حد  سواء. 
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 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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