
 
 

 

 
 قطر –فون على الحياة الجامعية في وايل كورنيل للطب طالب المرحلة الثانوية يتعر  

 
 

برنامج قطر في نسخة هذا العام من  نيطالباً وطالبة قطري 23 التحق :2017فبراير  19 -الدوحة 
قطر  –وايل كورنيل للطب  هاتطرحالتي ، أحد برامج إثراء المعرفة (QMEP)لمستكشف الطب 

للطالب الواعدين في الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر  هذه البرامج تتيح. و2008منذ عام 
دروساً في ، يتابعون خاللها محاضرات والدراسة في الكلية لمدة أسبوعين والثاني عشر فرصة

 ما إذا كانت مهنة الطب هي األنسب لهم.يكتشفون  هذه التجربة جعلهمت بحيث الرعاية الصحية
 

أكاديمية المها  ،أكاديمية قطرينتسب الطالب الذين شاركوا في البرنامج إلى المدارس التالية: 
إليمان مدرسة ا، برنامج الجسر األكاديمي ،قطر في الثانوية إي ديبايكي مدرسة مايكل ،للبنات

 مدرسة البيان الثانوية للبنات ،سة قطر الثانوية المستقلة للبناتمدر، للبناتالثانوية المستقلة 
وقد رّشحتهم مدارسهم للمشاركة وفقاً ألدائهم  مدرسة مصعب بن عمير الثانوية المستقلة للبنين.و

 األكاديمي واهتماماتهم المهنية المستقبلية.
 

صل المجتمعي في وايل كورنيل للطب هت السيدة نهى صالح، مديرة استقطاب الطالب والتواونوّ 
قطر، بأهمية برنامج قطر لمستكشف الطب وما يتيحه من فرصة رائعة لمعرفة طبيعة دراسة  –

وقالت: "ربما يشعر طالب المرحلة الثانوية  الطب إلى جانب المتطلبات األكاديمية الخاصة بها.
فهذا القرار المهم في سّن مبكر له بالرهبة عند التفكير في اختيار تخصص ما للمرحلة الجامعية، 

آفاق مهن المستقبل مضامين وعلى عن قرب كما أنه مهم للغاية أن يتعّرفوا تأثير كبير في حياتهم، 
 األقرب إلى اهتماماتهم". منها المختلفة وأي

  
دريس، العميد المساعد لشؤون استقطاب الطالب والتواصل المجتمعي اوقال الدكتور رشيد بن 

قطر بعد أن سلّم الطالب المشاركين شهادات إكمال  –والبرنامج التأسيسي في وايل كورنيل للطب 
وُهم اليوم أكثر دراية بالحياة  يستحق اإلشادةالطالب اهتماماً طوال البرنامج أبدى البرنامج: "

سة صارمة الجامعية لطالب الطب ومهنة الطب، وأيضاً أكثر إدراكاً لما تتطلبه كلية الطب من درا
ُنبل مهنة الطب ودور الطبيب في ل ونحن على يقين بأنهم أصبحوا مدركينومثابرة.  وعمل دؤوب

نشكرهم على مشاركتهم معنا كما  .رين وعالجهم من األمراض المختلفةالتخفيف من آالم اآلخ
النجاح  أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في الكلية على تطوعهم بوقتهم وجهدهم لتحقيقنشكر 

 المنشود من هذا البرنامج".
 

واكتسبوا تجربة عملية في تشغيل أجهزة  على أُسس البحوث العلميةالمشاركون هذا العام ف تعرّ 
رف على مفاهيم الجراحة قاموا بزيارة إلى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا للتعكما المحاكاة الطبية، 

في مختبرات علم  طالب الصفوف الثانوية شارك، وباإلضافة إلى المحاضرات النظرية .الروبوتية



 

في مناظرات طالبية إلى جانب عدد آخر من  وتبارواوتعرفوا على التقنيات الجراحية،  األحياء
 األنشطة المختلفة.

 
وهو  بأنشطته التفاعليةقالت الطالبة نوف علي المزروعي: "يتميز برنامج قطر لمستكشف الطب و

قطر ويريدون  –الذين يفكرون في االلتحاق بوايل كورنيل للطب مفيد إلى أبعد حد للطالب 
لنا البرنامج على مدى أسبوعين التعرف عن قُرب على  وقد أتاحاالطمئنان بأن اختياراتهم موفقة. 

هذا البرنامج لدّي عزز  وقدأزال مخاوفنا وخشيتنا من مهنة الطب. وأدق تفاصيل الحياة الجامعية 
 دراسة الطب". حافز

 
فت تعرّ  خصوصاً وأنني من البرنامج: "استمتعت بكل لحظة فقالت الطالبة سارة عبدهللا المال اأم

ال أهاب وجريئة  ساعدني ألن أكونأن البرنامج  إالّ خجولة جداً بطبعي . أنا على أشخاص كثر
 ".ساعدني في معرفة طبيعة المرحلة الجامعيةبالطبع و ،التحدث إلى اآلخري

 
جائزتين متميزتين للمشاركين فيه، هما جائزة التميز التي ُتمنح  لمستكشف الطببرنامج قطر يمنح 

للطالب الذين ُيظهرون التميز والحافز والسمات القيادية طوال البرنامج، وفاز بجائزة التميز هذا 
العام الطالبة نوف علي المزروعي من برنامج الجسر األكاديمي، والطالب نواف أحمد المهندي من 

 مية قطر.أكادي
 

الحرف األول من اسم الدكتورة  يرمزان إلى، والحرفان JOوأما الجائزة الثانية فهي جائزة التميز 
وايل كورنيل  منجا لدكتور أسامة السعيد اللذين تخرّ جيهان الرياحي والحرف األول من اسم ا

رة الصيفية الدو - برنامج قطر لمستكشف الطبوكانا أول َمن أطلق  2008قطر في عام  –للطب 
ن ملموس خالل المشاركة  في العام نفسه. وُتمنح هذه الجائزة للطالب الذين يظهرون أكبر تحسُّ

غاية ناصر  ،باهزاد من أكاديمية المها للبناتبالبرنامج، وفاز بها هذا العام كل من لولوة سنيم 
عيسى وليد المناعي وسلطان عبدهللا  ،قطر في الثانوية إي ديبايكي السويدي من مدرسة مايكل

 الربان من برنامج الجسر األكاديمي.
 

األولى في في دورتين  برنامج قطر لمستكشف الطبتطرح قطر  –وايل كورنيل للطب  ُيذكر أن
تقديم  بهذا البرنامجالمرحلة الثانوية المهتمين  ن على طالبويتعيّ  الشتاء والثانية في الصيف.

في  صيفيةلدورة البا خالل الموقع اإللكتروني للكلية، إذ سيتوفر طلب االلتحاق من لتحاقالطلبات ا
 مطلع شهر مارس المقبل.

 
  –انتهى  -

 
 
 
 



 

 التعليق على الصور:
 الدكتورة كيو شيو شن، محاضرة في البيولوجيا، تعلّم الطالب تقنيات العمل في المختبر :1صورة
الطالب الذين شاركوا في البرنامج في صورة تجمعهم بأساتذة وموظفين من وايل  :2صورة

 قطر  –كورنيل للطب 
برنامج طالبات من الصفوف الثانوية يتعلمن أصول العمل بالمختبر أثناء مشاركتهن في  :3صورة

 قطر لمستكشف الطب
 
 

 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 
. يتّم التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين جامعة كورنيل

، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية
. تسعى وايل كورنيل مؤسسة الرعاية الصحية، مركز األم والجنين ومركز السدرة للطب والبحوث

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 حّد سواء. 

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