
 
 

 

 
 قطر -للطب ايل كورنيل وأطباء المستقبل يرتدون المعطف األبيض خالل حفل 

 
( 2020دفعة )قطر  –واٌل كورنٌل للطب ارتدى طالب : 1036أغسطس  13 - الدوحة

حفل أقٌم بمركز  خاللوتسلموا السماعة الطبٌة للمرة األولى فً حٌاتهم، وذلك  المعطف األبٌض
  الطالب بجامعة حمد بن خلٌفة.

 
قطر،  –حفل ارتداء المعطف األبٌض أحد المراسم السنوٌة المتبعة فً واٌل كورنٌل للطب  ٌُعد  

عة أعوام والذي ٌشمل وتكمن أهمٌته الرمزٌة فً أنه ٌمثل لحظة بداٌة برنامج الطب الممتد ألرب
جنسٌة مختلفة فً  14طالباً من  40تعامل طالب الطب المباشر مع مرضاهم. وهذا العام تم قبول 

 برنامج.هذا الالطالب الملتحقٌن بمجموع من % 35برنامج الطب، وٌشكل الطالب القطرٌون 
 

الممتد لستة أعوام  وشهدت المراسم أٌضاً الترحٌب بخمسٌن طالباً التحقوا ببرنامج الطب المدمج
قطر مؤخراً، إذ ٌدمج البرنامج الجدٌد العامٌن المخصصٌن  –الذي أطلقته واٌل كورنٌل للطب 

لبرنامج ما قبل الطب واألعوام األربعة المخصصة لدراسة الطب. وتتألف هذه الدفعة من طالب 
 . % من مجموع الطالب38 جنسٌة مختلفة، وٌمثل الطالب القطرٌون 12من 
 

قطر، الحضور  –عمٌد واٌل كورنٌل للطب  خاطب الدكتور جاوٌد شٌخكلمة له خالل الحفل، وفً 
ب بجمٌع طالبنا الجدد خالل هذا الحفل الذي سٌتسل م كل واحد منهم أول  قائالً: "ٌسعدنً أن أرح 

ارتداء المعطف  . وٌمثلالطبٌب معطف أبٌض وأول سماعة طبٌة، وهما ٌرمزان جلٌاً إلى مهنة
الطالب للمرة األولى لحظة مهمة فً حٌاة أطباء المستقبل، ففً هذه اللحظة الفارقة ٌبدأ  األبٌض

العمل مع المرضى، مثلما ٌبدأ باكتساب المهارات العملٌة والمعرفة العلمٌة الالزمة لتقدٌم رعاٌة 
فً طبٌة حقٌقٌة وتحقٌق فرق ملموس فً مجتمعه. وبإٌجاز، فً هذه اللحظة ٌشعر طالبنا بأنهم 

 طرٌقهم إلى أن ٌصبحوا أطباء حقٌقٌٌن".
 

له  21وأعرب الطالب ناصر بن مرزوق ) عاماً( عن سعادته بارتداء المعطف األبٌض الذي ٌحم 
مسؤولٌة منذ اآلن، وقال: "ٌترك المعطف األبٌض فً نفوسنا اآلن شعوراً ال ٌوصف، فهو نتٌجة ما 

واستعداداً للتحدٌات التً من جهة، أنجزناه خالل السنتٌن الماضٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب 
 من جهة أخرى، وأنا شخصٌاً أتطلع لخوض هذه التحدٌات". ربع المقبلةننتظرها فً السنوات األ

 
تحت رحلة أربعة أعوام ٌتدربون خاللها على جوانب الطب المختلفة  2020سٌبدأ طالب دفعة 

 –قطر وواٌل كورنٌل للطب  –ل كورنٌل للطب ٌأعضاء الهٌئتٌن التدرٌسٌتٌن فً وا إشراف
معتمدة فً  "دكتور فً الطب"عند اجتٌازهم المتطلبات الصارمة ٌحصلون على شهادة نٌوٌورك، و

الخبرات الالزمة خالل العمل مباشرة مع مرضى فً  ونسٌكتسبكما  ركٌة.ٌالوالٌات المتحدة األم
مؤسسة حمد الطبٌة، بصفتها شرٌكاً إكلٌنٌكٌاً للكلٌة، مثلما ستكون أمامهم فرصة للعمل فً عٌادات 



 

/مركز واٌل كورنٌل الطبً بمدٌنة نٌوٌورك، كأحد أهم المستشفٌات  ى نٌوٌورك برسبتٌرٌانمستشف
 التعلٌمٌة المرموقة فً العالم.

 
لطالب الذي نظمته الكلٌة  ًبرنامج التوجٌهالفً ختام  جاء ارتداء المعطف األبٌض حفل ٌُذكر أن
السلوكٌة المهنٌة  والتعرف على المعاٌٌربأعضاء الهٌئة التدرٌسٌة االلتقاء أمامهم متٌحة الطب 

ب على تدابٌر السالمة الطبٌة المعٌارٌة. المتوقعة منهم  والتدرُّ
 

  –انتهى  -
 

 المرفقة: التعليق على الصور
المعطف األبٌض بمساعدة الدكتور جاوٌد شٌخ عمٌد  ٌرتدي: الطالب ناصر بن مرزوق 1صورة 

 قطر –واٌل كورنٌل للطب 
 ا المعطف األبٌض وتسلمها السماعة الطبٌةهنورا الهٌل بعد ارتدائ: الطالبة 2صورة 
فً صورة تجمعهم بالعمٌد الدكتور جاوٌد شٌخ وبعض أعضاء  2020طالب دفعة : 3صورة 

 الهٌئة التدرٌسٌة
دي، محمد العبدهللا، عبدالعزٌز بٌى الٌمٌن: هدى العلمً، محمد العالطالب من الٌسار إل: 4صورة 

 عفٌفًعبدالغنً، تقى 
 
 

 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 
 +974 55536564جوال: 

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


 

 +974 44928661مباشر: 
med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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