
 
 

 

 
 ج طب جديد إلعداد أطباء القرن الحادي والعشرينمنهقطر تطّور  –وايل كورنيل للطب 

 
منهج الطب قطر تغييرات واسعة على  –أجرت وايل كورنيل للطب : 2017يناير  30 –الدوحة 

ثت برنامج الطب استعرضت ونقَّحت وحد   ، حيث2002 األشمل منذ افتتاح الكلية في عام ُتعد  
وايل كورنيل  امج الطب المعتمد في الكلية األمالممتد ألربعة أعوام ليكون متسقاً ومتماشياً مع برن

  نيويورك. –للطب 
 

أثمرت جهود وايل قطر: " –عميد وايل كورنيل للطب  ذا الصدد، قال الدكتور جاويد شيخوفي ه
اف أكثر طب جديد متكامل الجوانب يستحق أن يكون في مص منهجقطر عن  –كورنيل للطب 

في التعليم الطبي  لينا أن نكون المبادرين بالتغييرعيجب مية في العالم. مناهج الطب صرامة وتقد  
اد المنهج الطبي ، ولذا يسعدنا وبكل فخر اإلعالن عن اعتماربزمام المبادرة في االبتك وأن نأخذ
 الجديد".

 
القرن الحادي والعشرين المعد  لتخريج أطباء بارعين في  منهجالجديد  منهجالوأضاف قائالً: "يمث ل 

أطباء قادرين على تسخير  ،ن مع تغيرات بيئة الرعاية الصحيةالتقنية، شغوفين في المعرفة، متأقلمي
علمية الرصينة، واكتساب المهارات الجديدة المعرفة العلمية الجديدة، والمشاركة في البحوث ال

طوال رحلتهم مع مهنة الطب، وبذلك يستفيد مرضاهم من أحدث إنجازات وابتكارات الطب أوالً 
 لتخريج األطباء الذين يحتاجهم العالم في القرن الحادي والعشرين". منهجهذا ال بأول. بإيجاز، أُِعد  

 
ج  2016في سبتمبر  ببرنامج الطب الممتد ألربعة أعوام في وايل  2020التحقت دفعة تخرُّ

الجديد. وبرنامج  الكلية منهجقطر، لتكون أول دفعة من طالب الطب ينطبق عليها  –كورنيل للطب 
والتشاور بشأن  منهجهو ثمرة أربعة أعوام متتالية من العمل الدؤوب في تنقيح ال الدراسة الجديد

حقاً على ق النيويورك قبل أن ُتطب   –أدق  تفاصيله، وقد انطلقت تلك العملية في وايل كورنيل للطب 
 .قطر –وايل كورنيل للطب 

 
مستمر في وايل العميد المشارك األول للتعليم الطبي والتعليم الطبي ال الدكتورة ثريا عريسي قالتو

ن هدفنا منذ البداية األمثل للمواءمة، لذا لم يك نموذجالسابق ال منهج: "مثَّل القطر –كورنيل للطب 
بمواءمة  القيامومن ثم  أفضل ما فيه بل كان هدفنا أن نصون   ،ستغناء عنه برمته والبدء من جديداال

مواد ومنهجيات تدريسية  إضافةاألجزاء المتبقية وتنقيحها بعد أن ارتأينا لزوم تحديثها، ومن ثم 
. وقد بدأ العمل على تحديث المنهج في بحوث في هذا المضمارجديدة وفق ما تقتضيه أحدث ال

 ".وتفيد طالبنا في قطرتعديالت معينة تتناسب مع الخصوصية المحلية إدخال مع نيويورك 
 

ف المنهج الجديد الطالب منذ السنوات األولى على العالقة القائمة بين رعاية المرضى  يعر 
تها كما يتيح أمامهم االستفادة من التكنولوجيا الحديثة والطبيب المعالج ويعمل على تطوير مهارا

ز  –والفائقة والتعل م بالمحاكاة في مركز المهارات اإلكلينيكية في وايل كورنيل للطب  قطر. كما عز 



 

المنهج الجديد مستوى الدمج بين العلوم ورعاية المريض والطبيب المعالج، متيحاً في الوقت ذاته 
تجربة بحثية طولية ُتستهل في اليوم األول من المنهج وُتختتم في السنة األخيرة بمشروع متعم ق 

 ُينجز بإشراف أحد أعضاء الهيئة التدريسية. 
 

مع تعديالت الكلية األم في نيويورك،  منهجقطر  –لطب الجديد في وايل كورنيل ل منهجيتبع ال
معينة تتناسب مع الخصوصية المحلية وتعزز في الوقت ذاته الفوائد المتحققة من جوانب تميُّز وايل 

ب عدد المحاضرين، وبرنامج بحوث الطب مقارنةعدد الطالب نسبة قطر، مثل  – كورنيل للطب
الطب الجديد الممتد ألربعة أعوام  منهجصم م ؤسسة قطر. وم من مالحيوي المتطور، والدعم المقد  
ان معاً برنامج طب منهجويشكل ال ،بل الطب الممتد لعامين في الكليةليبدأ بعد انتهاء برنامج ما ق

 قطر. –متسق وشامل ومتكامل يمتد لستة أعوام في وايل كورنيل للطب 
 

عاية المرضى وبمهارات الطبيب المعالج منذ ولعل  أهم ما يمي ز المنهج الجديد، تعريف الطالب بر
سبوع األول للدراسة، وهذا األمر عكس المناهج التقليدية التي يدرس فيها الطالب النظريات لمدة األ

 طويلة قبل أن ُيسمح له بالتعاطي المباشر مع المرضى.
 

الدكتور أمين ركاب، أستاذ الطب اإلكلينيكي المساعد والعميد المساعد للتعلُّم اإلكلينيكي في  وقال
شك أن طالب الطب يحلمون بذلك اليوم حين يصبحون أطباء،  "ال قطر: –وايل كورنيل للطب 

تحف زهم أكثر في وخوض مثل هذه التجربة في مرحلة مبكرة من دراستهم تعزز زخم معنوياتهم و
م تهم. دراس الطب الجديد بما يكفل حصول طالب الطب على المعرفة التأسيسية  منهجُصم 

الضرورية ذاتها، وتدريسهم في الوقت ذاته المبادئ الجوهرية التي يحتاجونها للقيام بمهامهم 
كأطباء مقتدرين. ويبدو واضحاً من التعقيبات األولية أن الطالب يعتزون تماماً بفرص التعلُّم 

 لهم في مرحلة مبكرة".المتاحة 
 

قطر اكتساب تجارب عملية وبالغة  –الجديد سيواصل طالب وايل كورنيل للطب  منهجفي إطار الو
مؤسسة األهمية في الرعاية اإلكلينيكية في المؤسسات المتعاونة مع الكلية إكلينيكياً، في طليعتها 

ؤسسة الرعاية الصحية حمد الطبية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، وم
األولية، ومركز األم والجنين. وإلى جانب ذلك، اسُتحدث برنامج تدريب إكلينيكي جديد بالتعاون مع 

قطر في برنامج  –مركز السدرة للطب والبحوث الذي يستضيف حالياً طالب وايل كورنيل للطب 
 طب التوليد وأمراض النساء.في التدريب اإلكلينيكي 

 
من واقع تجربتي حتى اآلن أن أعتقد : "( عن رأيها قائلة2020)دفعة  نورا الهيل وأعربت الطالبة

متكامل الجوانب، فنحن نتعلم عن جوانب عديدة من الطب على نحو متزامن بدالً من أن  منهجال
نتعلم جانباً واحداً تلو اآلخر بشكل منفصل. ُيضاف إلى ذلك أن البرنامج يتضمن ثقافة بحثية تشجع 

 على أن يكونوا باحثين مستقصين للمعرفة، وهذه مسألة ملهمة لنا جميعاً".الطالب 
 



 

قال بعد ُمضي ثالثة أشهر على بداية الدراسة: "االلتقاء ف (2020ة دفع)عبدهللا المال  أما الطالب
بالمرضى في مرحلة مبكرة من دراستنا مسألة محف زة للغاية. بطبيعة الحال فإن للعلوم أهمية 

ولهذا  ،نوعية العالقة بين الطبيب ومرضاهبالنسبة لي فإن جوهر الطب يعتمد على  جوهرية، لكن
 السبب أنا سعيد بتجربة التفاعل مع المرضى وتعلُّم أسس العالقة بين الطبيب ومريضه".

 
ج  هدى العلمي: "قُمنا بأربع زيارات إلى  2020وفي السياق ذاته، قالت زميلته في دفعة تخرُّ

ن، وُسمح لنا إجراء مقابالت مع المرضى. أنا معجبة بهذه التجربة ألنها تجعلنا المستشفى حتى اآل
نشعر بأننا نتعلم لنصبح أطباء وليس فقط دراسة المواد الجتياز االختبارات. إنها تجربة واقعية وأنا 

ير نحو سعيدة بها ألنها تجعلنا نشعر أننا قمنا باالختيار الصحيح عندما قررنا دراسة الطب وبأننا نس
 تحقيق طموح مهنة الطب".

 
  -انتهى  -

 
 التعليق على الصور المرفقة:

ب 1صورة  قطر في مركز المهارات  –طالب وايل كورنيل للطب : الدكتورة ستيال مايجور تدر 
 اإلكلينيكية

ب : الدكتور باسم عثمان 2صورة  قطر في مركز المهارات  –طالب وايل كورنيل للطب يدر 
 اإلكلينيكية

 قطر مع مريضة معيارية في مركز المهارات اإلكلينيكية –: طالب وايل كورنيل للطب 3صورة
الدكتور نعيم حداد يشرف على طالبتين خالل إحدى الجلسات التدريبية في مركز : 4صورة

 المهارات اإلكلينيكية
 
 
 

 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر،  -تأسست وايل كورنيل للطب 
مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من وتقدم برنامجاً تعليمياً متكامالً 

. يتم  التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين جامعة كورنيل
، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، رنيل في كل من مؤسسة حمد الطبيةمن قبل كو
. تسعى وايل كورنيل ومركز السدرة للطب والبحوث الرعاية الصحية، مركز األم والجنينمؤسسة 
قطر إلى بناء األسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خالل البحوث  -للطب 

ي تقوم بها على صعيد العلوم األساسية والبحوث اإلكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى الت
من التعليم الطبي لطالبها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية لألجيال المقبلة وتقديم 

 أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حد  سواء. 
weill.cornell.edu-http://qatar/  

 

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


 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 حنان اللقيس
 مدير إعالمي

 قطر -وايل كورنيل للطب 
 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

 


