
 
 

 

 
 

 وتشيد بعطائهم وحكمتهم الشريكةوايل كورنيل تكّرم أطباء المؤسسات القطرية 
 

وطبٌبةّمنّمؤسساتّطبٌبا467ًّّقطرّّ–متّواٌلّكورنٌلّللطبّكرّ  :6102 أكتوبر 3 – الدوحة
ًٌّحملّاسمّوسلَّمتّكلّواحدّمنهمشرٌكةّلهاّ ًّأبٌضا أقٌمّفًّقاعةّّحفلخاللّ،ّوذلكّالكلٌةّمعطفا

ّالطبٌة. ّالدؤوبّلمئاتّاألطباءّالّالكلٌةأثنتّوّحجرّفًّمؤسسةّحمد ذٌنٌّعملونّفًّعلىّالجهد
ّّتدرٌبّأطباءّالمستقبل.لالٌّتوانونّعنّتسخٌرّمعرفتهمّالعلمٌةّوخبراتهمّالعملٌةّوّقطر
ّ

معّالكلٌةّتشملّمؤسسةّحمدّالطبٌة،ّمركزّالسدرةّللطبّشرٌكةّمؤسساتٌّعملّهؤالءّاألطباءّفًّ
ّاألولٌة،ّ ّالصحٌة ّالرعاٌة ّمؤسسة ّوالطبّالرٌاضً، ّالعظام ّلجراحة ّسبٌتار ّمستشفى والبحوث،

ّوزارةّالصحةّالعامةّومؤسسةّقطر.ّفًاألطباءّّكماٌّعملّبعضمركزّاألمّوالجنٌن.ّو
ّ
ٌّ و ٌّتع ّللطب ّكورنٌل ّواٌل ّطالب ّعلى ّّ–ن ّالطب،ّلخالقطر ّبرنامج ّمن ّاألخٌرتٌن ّالسنتٌن

ّمعّالكلٌةّشرٌكةأسبوعاًّفًّمؤسسات55ّّااللتحاقّبدوراتّتدرٌبٌةّإكلٌنٌكٌةّتستغرقّماّمجموعهّ
طالبّبتطبٌقّالمعرفةّالنظرٌةّالمكتسبةّخاللّالمحاضرات،ّالمثلّمؤسسةّحمدّالطبٌة.ّوهناٌّبدأّ

وذلكّتحتّإشرافّّ،زمةّللتأهلّبشكلّكاملّكأطباءوفًّالوقتّنفسهٌّكتسبونّالمهاراتّالعملٌةّالال
سٌنّ ّمعّالكلٌة.ّّمنّمؤسساتّشرٌكةأطباءّمتمر 

ّ
ٌّقومّبهّاّ–عمٌدّواٌلّكورنٌلّللطبّّوأشادّالدكتورّجاوٌدّشٌخ ألطباءّالمتعاونونّمعّقطر،ّبما

ٌّ ّ،الكلٌة ّالق ّجهودهم ّفًمثمناً ً ّوأٌضا ّاألطباء ّمن ّالمستقبل ّجٌل ّتعلٌم ّفً ّالمبذولة االرتقاءّّمة
ّ ّوقالبمستقبلّالرعاٌةّالصحٌةّفًّقطر. ّأطباءّالمستقبل،ّ: ّفًّكلٌةّالطبّتدرٌسّطالبنا "مهمتنا

أصولّتشخٌصّاألمراضّوتقدٌمّالرعاٌةّوالدعمّلمرضاهمّوإنقاذّحٌاتهم.ّبعدئذٌّحٌنّدورّاألطباءّ
بونّطالبناّعلىّتطبٌقّالمعرفةّا ّلعلمٌةّالنظرٌة".فًّالمؤسساتّالمتعاونةّمعّالكلٌةّالذٌنٌّدر 

ّ
ّأعضاءّالهٌئاتّاألكادٌمٌةّفًّالمؤسساتّالمتعاونةّمعّواٌلّكورنٌلّ ّ"ٌملكّزمالؤنا وتابعّقائالً:

ّ ّوالعٌاداتّّ–للطب ّالمستشفٌات ّفً ّعدة ّلعقود ّالعمل ّحصٌلة ّهً ّثرٌة ّوتجارب ّخبرات قطر
عدٌدةّتشملّطبّومراكزّالرعاٌةّالصحٌة.ّوٌكتسبّطالبناّمنهمّالمعرفةّوالحكمةّفًّتخصصاتّ

ّالتولٌد،ّالطبّالباطنً،ّالجراحة،ّطبّاألعصاب،ّالطبّالنفسً،ّطبّاألطفالّوغٌرهاّالكثٌر".
ّ
التدرٌبّوالدعمّمنّخاللّقسمّالتعلٌمّفًّالمقابل،ّقطرّّ–توفرّواٌلّكورنٌلّللطبّختمّقائالً:ّ"و

ٌّ ّالتعل مّمدىّاّسه لّعلىالطبًّالمستمرّبما ّواكتسابّأحدثّألطباءّفًّقطرّتطبٌقّمفهوم الحٌاة
ومعاًّّ.االختراقاتّالطبٌةّفًّالعالمالمهاراتّوثٌقةّالصلةّبتخصصاتهمّومواكبةّأحدثّاإلنجازاتّو

ّ ّالطبّوالبحوثّالعلمٌةّوالممارسةّاإلكلٌنٌكٌةّفإنناّّالشراكةومنّخاللّهذه التًّتجمعّبٌنّتعلٌم
جالّالرعاٌةّالصحٌة،ّوهوّماٌّفٌدّنؤهلّأطباءّبقدراتّعالٌةّونسهمّفًّإرساءّثقافةّالتمٌزّفًّم

ّقطرّفًّالوقتّالراهنّوفًّالمستقبل".



 

ّ
ّطبّالتخدٌرّاإلكلٌنٌكًفًّأستاذّمساعدّّ-ّلدكتورةّمشاعلّالخلٌفًاّومنّبٌنّاألطباءّالمكرمٌن،

ّللطبّ ّوّقطر.ّ-والتًّتخرجتّمنّواٌلّكورنٌل ّبدأتّبعد ّالطبًّالعالً، ّأكملتّتخصصها أن
ةّالخلٌفًّتدرٌبّدفعةّجدٌدةّمنّاألطباء.ّوحكاٌةّالدكتوركماّبدأتّببٌةّتعملّفًّمؤسسةّحمدّالط

طباءّفًّاألببرامجّإقامةّّواالتحقالذٌنّقطر،ّّ–كورنٌلّللطبّّخرٌجًّواٌلتشبهّحكاٌةّالكثٌرّمنّ
ٌّالوالٌاتّالمتحدةّاألم ّوهناكّأعواماًّعدة. ّهنا ّالطبٌةّوأمضوا هؤالءّّوعادركٌةّأوّمؤسسةّحمد

لّفٌهاّكجٌلّالمستقبلّمنّقادةّالرعاٌةّالصحٌةّفًّالبالد،ّولإلسهامّفًّتحقٌقّمعاٌٌرّإلىّقطرّللعم
ّالتمٌزّاإلكلٌنٌكًّفًّقطر.

ّ
ّالمؤسساتّ ّدورّأطباء قطرّعلىّتدرٌبّطالبّّ–معّواٌلّكورنٌلّللطبّّالشرٌكةوالٌّقتصر

ّطالبّ ّأٌضاً ّوخبرتهم ّوتشجٌعهم ّتوجٌهاتهم ّمن ٌّستفٌد ّبل ّوالرابعة، ّالثالثة ّالسنتٌن ّفً الطب
ّمهنٌةّ ّحلقات ٌّحضرون ّالبرنامجٌن ّهذٌن ّفطالب ّالطب، ّقبل ّما ّوبرنامج ّالتأسٌسً البرنامج

ّ ّاألومحاضراتٌّلقٌها ٌّمضًّطالبّالسهؤالء ّفٌما ّمنّبرنامجّالطبّطباء، نتٌنّاألولىّوالثانٌة
ّالصحٌةّ ّالمؤهلٌنّوممارسًّالرعاٌة ّاألطباء ّبمالَزمة ٌّقومونّخاللها فتراتّفًّعٌاداتّمختلفة

ّوُهمٌّؤدونّمهامهمّالٌومٌة.
ّ

منّجهةّأخرى،ّقالّالدكتورّعبدهللاّاألنصاريّنائبّالرئٌسّالطبًّلخدماتّالجراحةّفًّمؤسسةّ
ّالم ّوالعمٌد ّالطبٌة ّحمد ّللطب ّكورنٌل ّواٌل ّفً ّاإلكلٌنٌكً ّللطب ّحمدّّ–شارك ّبمؤسسة قطر

الطبٌة:ّ"منّالجٌدّأنّتكونّالعالقةّوطٌدةّبٌنّمستشفىّوكلٌةّطبّكماّهًّالحالّبٌنّمؤسسةّحمدّ
ّللطبّ ّكورنٌل ّإلىّّ–وواٌل ّسنة ّمن ّسنواتّوتتوطد ّعشر ّمنذ ّالعالقة ّبدأتّهذه ّحٌث قطر،

ّالج ّقسم ّفً ّالطالب ب ّتدر  ّلقد ّجداً،ّأخرى. ّمتحمسٌن ّورأٌتهم ّاألقسام ّكافة ّبٌن ّوتنقلوا راحة
ّبالمهنةّول دّ ّأنّشغفهم ّالذٌنٌّشرفونّعلىّتدرٌبهم،ّكما ٌّنعكسّعلىّاألطباءّواألساتذة وحماسهم

ّعالقةّطٌبةّبٌنهمّوبٌنّالممرضٌنّوالمرضىّعلىّحدّسواء".ّ
ّ

ّللط ّكورنٌل ّواٌل ّتدرٌبّطالب ّ"إن ّقائالً: ّاألنصاري ّالمجالّّ–بّوأضافّالدكتور ّفً قطر
ٌ نّمدىّمعرفتهمّبالثقافةّالمحلٌةّوالطرٌقةّالتًّتعملّ اإلكلٌنٌكًّومجالّالبحوثّفًّمؤسسةّحمد،ّب
بهاّالمستشفى.ّولذلكّنرىّأنّالعالقةّبٌنّمؤسسةّحمدّوواٌلّكورنٌلٌّجبّأنّتبقىّوطٌدةّألنهاّ

ٌمٌنّالذيٌّتابعونّتخصصهمّتعودّبالفائدةّعلىّالطرفٌنّخصوصاًّعلىّالطالبّوعلىّاألطباءّالمق
ّالعالًّلدٌنا".ّّ

ّ
ّفإنّ ّبٌنّمؤسساتها ّاألمثل ّفًّقطرّوتحقٌقّالتكامل ّالصحٌة ّالرعاٌة ّمنظومة وإلىّجانبّتدعٌم

ّللطبّ ّكورنٌل ّواٌل ّبٌن ّوالمتماسكة ّالراسخة ّومركزّّ–الشراكات ّالطبٌة ّحمد ّومؤسسة قطر
ّو ّالعظام ّلجراحة ّسبٌتار ّومستشفى ّوالبحوث ّللطب ّالرعاٌةّالسدرة ّومؤسسة ّالرٌاضً الطب

ّ ّالوطنٌة ّقطر ّرؤٌة ّأهداف ّتحقٌق ّفً ّتسهم ّوالجنٌن ّاألم ّومركز ّاألولٌة 2030ّالصحٌة
واستراتٌجٌةّالصحةّالوطنٌةّبإعدادّجٌلّمنّاألطباءّالمؤهلٌن،ّمثلماّتسهمّفًّتحقٌقّرؤٌةّمؤسسةّ

ّدّالمعرفة.قطرّالرامٌةّإلىّإطالقّالعنانّللقدراتّالبشرٌةّوإرساءّدعائمّاقتصا



 

ّفًّ ّلألطفال ّاإلكلٌنٌكٌة ّللخدمات ّالرئٌسّالتنفٌذي ّعبدهللاّالكعبً ّالدكتور ّقال ّاإلطار، ّهذا وفً
مركزّالسدرةّورئٌسّاإلدارةّالطبٌةّباإلنابة،ّإنّالطالبّتمكنواّمنّتجربةّحٌاةّالطبٌبّالفعلٌةّمنّ

داخلّالقاعاتّبلّمنّخاللّّخاللّتدرٌبهمّفًّالمؤسساتّالشرٌكةّواختبرواّأنّالتعلٌمّالٌّتمّفقط
ّالكعبًّأنّتدرٌبّطالبّواٌلّكورنٌلّللطبّقطرّ ّوأكد العالقةّالمباشرةّوالتفاعلّمعّالمرٌض.

ٌّعودّبالفائدةّأٌضاًّعلىّاألطباءّأنفسهم.
ّ

قطرّتساهمّّ–وأضافّالدكتورّالكعبًّأنّالعالقةّالقائمةّبٌنّمركزّالسدرةّوواٌلّكورنٌلّللطبّ
ّ"وجودّكلٌةّطبّأمٌركٌةّ ّوقال: فًّبناءّالقدراتّاإلنسانٌةّفًّقطرّوتساعدّعلىّنشرّالمعرفة،
مرموقةّفًّقطرّمثلّواٌلّكورنٌلٌّعودّبالفائدةّعلىّالجمٌعّخصوصاًّعلىّموظفًّمركزّالسدرةّ

ّكانّم ّإنه ّوأقولّهنا ّمعّكلٌةّطبّمرموقة، ّأكادٌمٌة نّالصعبّالذٌنٌّطمحونّإلىّإقامةّعالقة
علٌناّاستقطابّأفضلّاألكادٌمٌٌنّواألطباءّلوّلمّتكنّواٌلّكورنٌلّللطبّموجودةّفًّقطرّوكانّ

ّهذاّالموضوعّمنّصلبّمقابالتّالتوظٌفّالتًّأجرٌناهاّمعهم".
ّ

ّّ-انتهىّ -
 التعليق على الصور المرفقة:

ّتجمعّالدكتورّجاوٌدّشٌخّعمٌدّواٌلّكورنٌلّللطبّ: 0صورة ورّروبرتّقطرّوالدكتّ–صورة
ّمنّ ّالمكرمٌن ّاألطباء ّمع ّالتدرٌسٌة ّالهٌئة ّوشؤون ّاإلكلٌنٌكٌة ّللشؤون ّالعمٌد ّنائب كرون

ّقطرّ–المؤسساتّالشرٌكةّمعّواٌلّكورنٌلّللطبّ
ّواٌلّكورنٌلّللطبّّ:6صورة قطرٌّتوسطّالدكتورّروبرتّكرونّّ–الدكتورّجاوٌدّشٌخّعمٌد

ّ ّالهٌئة ّوشؤون ّاإلكلٌنٌكٌة ّللشؤون ّالعمٌد ّمنّنائب ّوبعضّاألطباء ّالصورة( ّ)ٌسار التدرٌسٌة
ّالمؤسساتّالشرٌكة

نائبّالرئٌسّالطبًّلخدماتّالجراحةّفًّمؤسسةّحمدّالطبٌةّّالدكتورّعبدهللاّاألنصاريّ:3صورة
قطرّبمؤسسةّحمدّالطبٌةّمعّالدكتورّّ–والعمٌدّالمشاركّللطبّاإلكلٌنٌكًّفًّواٌلّكورنٌلّللطبّ

ّونجاوٌدّشٌخّوالدكتورّروبرتّكر
 

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
ّللطبّ ّقطر،ّّ-تأسستّواٌلّكورنٌل ّكورنٌلّومؤسسة ّبٌنّجامعة ّقائمة قطرّمنّخاللّشراكة

ٌّشملّسنتٌنّدراسٌتٌنّفًّبرنامجّماّقبلّالطبّثمّأربعّسنواتّفًّ وتقدمّبرنامجاًّتعلٌمٌاًّمتكامالً
ّالتدرٌسّمنّقبلّهٌئةّتدرٌسٌةّتابعةّلجامعةّكورنٌلّومنّبٌنهمّأطباءّمعتم دٌنّبرنامجّالطب.ٌّتم 

ّوالطبّ ّالعظام ّلجراحة ّسبٌتار ّومستشفى ّالطبٌة ّحمد ّمؤسسة ّمن ّكل ّفً ّكورنٌل ّقبل من
قطرّإلىّبناءّاألسسّالمتٌنةّوالمستدامةّفًّبحوثّالطبّّ-الرٌاضً.ّتسعىّواٌلّكورنٌلّللطبّ

ّالعلومّاألساسٌةّوالبحوثّاإلكلٌنٌكٌة.ّ ّعلىّصعٌد ّبها الحٌويّوذلكّمنّخاللّالبحوثّالتًّتقوم
ّت ّمستوىّكذلك ّوتعزٌز ّبهدفّتحسٌن ّلطالبها، ّالطبً ّالتعلٌم ّمن ّمستوى ّأرفع ّتأمٌن ّإلى سعى

ّللقطرٌٌنّ ّللمواطنٌن ّالصحٌة ّالرعاٌة ّخدمات ّأرقى ّوتقدٌم ّالمقبلة ّلألجٌال ّالصحٌة الرعاٌة
ّسواء.ّ  وللمقٌمٌنّفًّقطرّعلىّحد 
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 لمزٌدّمنّالمعلوماتٌّرجىّاالتصال:
 حنانّاللقٌس
 مدٌرّإعالمً

 قطرّ-واٌلّكورنٌلّللطبّ
 +55536564ّ974جوال:ّ
 +44928661ّ974مباشر:ّ
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