
 
 

 

 
 تعّزز اهتمام طالب المدارس بالطب من خالل برامجها الصيفيةوايل كورنيل 

 
جنسٌة مختلفة  42طالباً وطالبة من  86: التحق ما مجموعه 3102أغسطس  32 -الدوحة 

قطر بهدف تمكٌن  –ببرامج إثراء المعرفة الصٌفٌة السنوٌة التً تستضٌفها واٌل كورنٌل للطب 
 الطالب من استكشاف آفاق دراسة الطب. 

 
وقد أمضى طالب من الصفوف العاشر والحادي عشر والثانً عشر من مدارس فً أنحاء قطر، 

بوعٌن كاملٌن إلى جانب أقرانهم من مدارس من دولة اإلمارات العربٌة المتحدة وسلطنة ُعمان أس
ودولة الكوٌت وألمانٌا والمملكة المتحدة. والتحق الطالب المنتقلٌن إلى الصفٌن العاشر والحادي 

ي ، فٌما التحق الطالب المنتقلٌن إلى الصفٌن الحاد(QMEP) عشر ببرنامج قطر لمستكشف الطب
 .(PCEP)ما قبل الكلٌة  لمرحلة والثانً عشر ببرنامج إثراء المعرفة

 
أتاح البرنامجان للطالب فرصة استكشاف آفاق مهنة الطب عبر سلسلة من المحاضرات، وورش 
عمل المهارات اإلكلٌنٌكٌة التفاعلٌة، والعروض التقدٌمٌة، وجلسات مختبرات العلوم األساسٌة. كما 

مناقشة أبرز قضاٌا الطب الحدٌث مع أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة باإلضافة إلى أتٌحت لهم فرصة 
 تزوٌدهم بانطباعات دقٌقة عن الحٌاة الجامعٌة لطالب الطب.

 
ٌّد حسنٌن إن ب –االستقطاب فً واٌل كورنٌل للطب فً مكتب برامج ال مشرفوقال  رامج قطر س

الحٌاة الجامعٌة التً تسّهل استكشاف دراسة الطب و المدارس لطالبإثراء المعرفة صّممت لتتٌح 
إن المشاركة فً برامجنا الصٌفٌة مهمة علٌهم اختٌار تخصصهم الجامعً فً المستقبل. وأضاف: "

جداً لطالب المدارس فً قطر والمنطقة بحٌث ٌختبرون الحٌاة الجامعٌة فً مرافق واٌل كورنٌل 
 ".قطر التً توازي المرافق العالمٌة –للطب 

 
وأشار الطالب أحمد التمٌمً، من مدرسة عمر بن الخطاب المستقلة للبنٌن فً قطر، إن برنامج 
قطر لمستكشف الطب قد أعطاه فكرة واضحة عن مسار تخصصه الجامعً، وقال: "كنت أحلم 
دائماً بمهنة الطب ولم ٌكن تحقٌق ذلك واضح المعالم، لكن اآلن وبعد إكمال البرنامج سأكرس نفسً 

 راسة الطب والتغلب على جمٌع الصعوبات".لد
 

بألمانٌا، والتً التحقت  أما الطالبة لٌزا جوان شٌفر، من المدرسة اإلنجلٌزٌة الدولٌة فً دوسلدورف
ما قبل الكلٌة، قالت عن تجربتها: " أتاح لً البرنامج فرصة العمر  لمرحلة ببرنامج إثراء المعرفة

الطب ودراسة الطب، ووجدت أن الدراسة استثنائٌة هنا فً  الكتساب رؤٌة عمٌقة ودقٌقة عن مهنة
قطر خصوصاً بعد أن شاركنا بمحاضرات ألطباء ومحاضرٌن بارزٌن  –واٌل كورنٌل للطب 

والتقٌنا بطالب الكلٌة وخرٌجٌها. وهذا البرنامج قد وّسع آفاقً وعّزز رغبتً بدراسة الطب هنا فً 
 قطر". –واٌل كورنٌل للطب 

 



 

ب شهاب الموالً من مدرسة سهوة فً ُعمان إن البرنامج الصٌفً أتاح له فرصة فرٌدة وقال الطال
ٌّمة فً الطب ثانٌاً.   الستكشاف قدراته الذاتٌة أوالً واكتساب معرفة ق

 
وخالل حفل تسلٌم الشهادات للملتحقٌن بالبرنامجٌن، ألقى الدكتور محمد فٌرجً أستاذ طب األسرة 

قطر الكلمة الرئٌسة للحفل، وجاء فٌها: "اغتنموا اللحظة  –لطب المشارك فً واٌل كورنٌل ل
واجتهدوا وثابروا لتحقٌق التفوق عن استحقاق. ال مكان للتقاعس فً دراسة الطب، لذلك ٌجب 
علٌكم بذل أقصى ما تستطٌعون. وال بّد لكم من المثابرة والتغلّب على الصعوبات، وستنجحون بذلك 

 والرغبة، وعندما تسعون إلى ما ترٌدون بعقولكم وقلوبكم معاً". عندما تكون لدٌكم العزٌمة 
 

  -انتهى  -
 التعلٌق على الصورتٌن المرفقتٌن:

 الدكتور محمد فٌرجً: 1صورة
 : صورة جماعٌة للطالب4صورة

 
 

 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. 

weill.cornell.edu-http://qatar/  
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس

 مدٌر إعالمً
 قطر -واٌل كورنٌل للطب 

 +472 55568582جوال: 
 +472 22446881مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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