
 
 

 

 
 

 أول جهة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 األميركي لس اعتماد التعليم الطبي المستمرمجقطر تنال اعتماد  –وايل كورنيل للطب 

 
 

قطر اعتماد مجلس اعتماد التعليم  –وايل كورنيل للطب  نالت :2017فبراير  12 - الدوحة 
 الشرق األوسط وشمال أفريقيال جهة في منطقة لتصبح أو (ACCME) األميركي المستمرالطبي 
اعتماد في الواليات  جهةمجلس أهم  ال وُيعد   طرح برامج التعليم الطبي المستمر لألطباء.يمكنها 

ركية يُتناط به مهمة منح االعتماد للمؤسسات الطبية األمحيث ركية في هذا المضمار، يالمتحدة األم
في إطار سعيها  ، وذلك التي تطرح برامج رفيعة المستوى في مجال التعليم الطبي المستمر

 عام. بشكل لالرتقاء بأداء األطباء والنهوض بمعايير الرعاية الصحية 
 

ركية حاصلة على اعتماد يمؤسسة طبية في أنحاء الواليات المتحدة األم ألفياليوم قرابة هناك و
الذي ُيعدُّ المؤسسة الوطنية المختصة في هذا المجال، لكن  لس اعتماد التعليم الطبي المستمرمج

حتى عهد قريب انحصر مثل هذا االعتماد في المؤسسات الطبية الواقعة داخل الواليات المتحدة 
 في منطقة الخليج العربيطبية  أول مؤسسةقطر  –أصبحت وايل كورنيل للطب  ركية. واليومياألم

د يتحدلها يحقُّ  هبموجبالذي  االعتماد المرموقهذا تنال مثل وبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
الفئة األولى من نظام الجمعية الساعات المعتمدة ألنشطتها في مجال التعليم الطبي المستمر وفق 

ويأتي هذا االعتماد إضافة على االعتماد  . ™AMA PRA Category 1 Credits ركيةياألمالطبية 
من المجلس القطري للتخصصات الصحية والتي بموجبه توف ر التعليم  الحاصلة عليه منذ سنوات

  الطبي المستمر لكافة ممارسي المهن الصحية في قطر.
 

 قال الدكتور جاويد شيخ، لإلعالن عن هذا اإلنجازقطر  –طب وخالل حفل أقامته وايل كورنيل لل
 –عميد الكلية: "هذا اإلنجاز المهم هو إقرار من مؤسسة دولية مرموقة بالتزام وايل كورنيل للطب 

قطر، بهيئتيها األكاديمية واإلدارية، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية المت بعة والمرعية في مجال 
أيضاً بمثابة تقدير من المؤسسة ذاتها للبرامج المتميزة التي تطرحها التعليم الطبي المستمر، وهو 

والعالم  في قطر والمنطقة األطباء وممارسي الرعاية الصحية قطر لتمكين –وايل كورنيل للطب 
 من االرتقاء بقدراتهم ومعارفهم الطبية لتقديم الرعاية الطبية المثلى لمرضاهم".

 
قطر الذي أخذ على  –عليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب وأثنى الدكتور شيخ على قسم الت

قرار  لس اعتماد التعليم الطبي المستمرعاتقه مهمة الحصول على االعتماد المذكور. واتخذ مج
ي ه فريق قسم التعليم الطبي المستمر فاسة تقييمية متأنية لتقرير دراسة ذاتية أعد  االعتماد بعد در

األداء خالل الممارسة الفعلية، إلى جانب المشاركة في مقابلة مة عن هد المقد  الكلية، وتقييم الشوا
ثريا عريسي، العميد المشارك األول  الدكتور شيخ الدكتورةوشكر  تقييمية قبل اتخاذ قرار االعتماد.



 

معها لتحقيق هذا للتعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر في الكلية، والفريق المثابر الذي عمل 
 .اإلنجاز المتميز

 
 

مجلس اعتماد التعليم الطبي ل من جهته، قال الدكتور جراهام ماكماهون الرئيس والرئيس التنفيذي
قطر إلى الجهات المانحة  –: "أنا سعيد جداً بانضمام وايل كورنيل للطب (ACCME) المستمر

لالعتماد في التعليم الطبي المستمر، وهذا اإلنجاز يبرهن على ريادة الكلية في التعليم الطبي وعلى 
التزامها بتوفير تعليم مستقل قائم على التدريب والتطبيق لخدمة التعليم الطبي المستمر الذي يحتاجه 

ع للعمل سوية من أجل إحداث فرق وتقديم الدعم العاملون في مهن الرعاية الصحية المختلفة. نتطل
 لتعزيز مستوى الرعاية الصحية في قطر والعالم". 

 
وُتعدُّ ثقافة التعليم الطبي المستمر من أهم  أركان منظومة الرعاية الصحية الحديثة ألنها تسهم في 

طباء على نحو تطبيق المعايير الصارمة ألفضل الممارسات الطبية عبر تحديث خبرات وقدرات األ
م مستمر بما يضمن مواكبتهم ألحدث التطورات واإلنجازات في العلوم الطبية. قسم التعليم  وينظ 

قطر الكثير من حلقات العمل والندوات والمحاضرات  –الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب 
 المخصصة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في قطر، من داخل الكلية وخارجها.

 
قطر اعتماد  –وقالت الدكتورة ثريا عريسي: "نحن فخورون وسعداء بأن تنال وايل كورنيل للطب 

مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر كواحدة من أوائل المؤسسات الطبية التي تنال مثل هذا 
هم ركية. وأودُّ أن أشكر جميع الذين عملوا معي على تفانيياالعتماد خارج الواليات المتحدة األم

ومثابرتهم، كما أودُّ أن أشكر الهيئة التدريسية في الكلية وعموم قطاع الرعاية الصحية في قطر 
 على إسهامهم ومشاركتهم في فعاليات التعليم الطبي المستمر التي تنظمها الكلية".

 
  -انتهى  -

 
 :التعليق على الصورتين المرفقتين

 عريسي وموظفات قسم التعليم الطبي المستمرالدكتور جاويد شيخ مع الدكتورة ثريا : 1صورة
: الدكتور جاويد شيخ مع الدكتورة ثريا عريسي وديمة الشيخلي وموظفات قسم التعليم 2صورة

 الطبي المستمر
 
 

 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر،  -تأسست وايل كورنيل للطب 

وتقدم برنامجاً تعليمياً متكامالً يشمل سنتين دراسيتين في برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات في 
دين برنامج الطب. يتم  التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتم

من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب 



 

قطر إلى بناء األسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب  -الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب 
الحيوي وذلك من خالل البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم األساسية والبحوث اإلكلينيكية. 

سعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطالبها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى كذلك ت
الرعاية الصحية لألجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين 

 وللمقيمين في قطر على حد  سواء. 
.cornell.eduweill-http://qatar/  
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