
 
 

 

 

 قطر يخوضون تجربة مهنة الطبيب –طالب وايل كورنيل للطب 

 

ف طالب برنامج ما قبل الطب والبرنامج التأسيسي في وايل تعر  : 2017مارس  14 -الدوحة 
جوالتهم على األطباء في  مرافقةمن خالل  ، وذلكقطر على مهنة الطبيب –كورنيل للطب 

 ومتابعة الجراحين في غرفة العمليات الجراحية. في الملتقيات الصباحيةوالمشاركة  المرضى
يتيح حيث سنوياً، الذي تنظمه الكلية  الطبية برنامج المراقبة التدريبيمؤسسة حمد  تستضيفو

منها طب الطوارئ، طب وتسعة أقسام  منطالب فرصة قضاء أسبوع في واحٍد للالبرنامج المذكور 
 الطب النفسي. و الطب الباطنياألطفال، الجراحة العامة، 

 

المساعد لشؤون استقطاب الطالب والتواصل المجتمعي  دريس، العميداوقال الدكتور رشيد بن 
قطر، إن الغرض من المشاركة في البرنامج هو  –والبرنامج التأسيسي في وايل كورنيل للطب 

الطب بأسس منظومة الرعاية الصحية. وأشار إلى أن  برنامجعريف الطالب في مرحلة ما قبل ت
البرنامج يتيح للطالب فرصة التعرف عن كثب على مهنة الطبيب ومهامه اليومية، واإللمام 
بالتخصصات الطبية المختلفة التي يمكنهم االختيار من بينها، ومن ثم التأمل في مجمل تجربتهم في 

 ة حمد الطبية.مؤسس

 

في مؤسسة حمد الطبية تجربة  "يمثل برنامج المراقبة التدريبي :قائالً  دريسابن  وأضاف الدكتور
تعل م قي مة إلى أبعد حد لطالب برنامج ما قبل الطب والبرنامج التأسيسي، فهو يعطيهم فهماً أعمق 

وطبيعة مهنتهم بعد تخرجهم. ويتيح البرنامج لهم  ب ومسؤولياته اليومية االعتياديةوأدق لمهنة الطبي
ح مفاهيم مسبقة في  في الوقت نفسه التفكير بجدية باختيار مسار محدد في مهنة الطب، ويصح 

يتعل م طالبنا أهمية العمل بروح الجماعة وقيمة االتصال كما . أذهانهم بشأن تخصصات معينة
هنا أن  البرنامج مهم إلى حد بعيد وأود   بإيجاز، هذاوالتواصل المستمرين والواضحين مع اآلخرين. 

العام الذين أسهموا في حمد أشكر مؤسسة حمد الطبية وطواقم األطباء والممرضين في مستشفى 
 قطر". –تيسير أنشطة البرنامج وتسخير وقتهم وخبرتهم ألطباء المستقبل من وايل كورنيل للطب 

 

خالل قطر  –طالباً وطالبة من وايل كورنيل للطب  56 في البرنامج المذكور هذا العام شارك
برنامج ما قبل الطب  فيأولى سنة  -سمية مراغي الطالبة ومن بين هؤالء  ،العطلة الشتوية للكلية
عن تجربتها هناك: "التجربة ، والتي قالت طب األطفال في مؤسسة حمد الطبية حيث اختارت قسم

كنت أعتقد أن طب األطفال ينحصر في عدد من أمراض ذ إرت مفهومي لطب األطفال، شي قة وغي  
ويتسم  لي أن هذا التخصص متعدد الجوانب نلكن تبي   هم،طة نسبياً وكيفية التعامل معاألطفال البسي

بصعوبة خاصة ألن ليس باستطاعة الطفل إخبار الطبيب عن طبيعة ألمه ومكانه، ومهمة الطبيب 
ربة لم تخُل من التحديات وأعتقد أن طب األطفال مجال أن يعرف ذلك دون عون من مريضه. التج

 مذهل".



 

ركت في شاقد ف ،قطر –صر من البرنامج التأسيسي في وايل كورنيل للطب نور النالطالبة أما 
 للمرة الثانية، واختارت هذه المرة مالزمة األطباء في قسم الجراحة. برنامج المراقبة التدريبي

أن الزمُت األطباء في قسم طب األطفال، وأردت هذه المرة أن عن تجربتها: "سبق لي وقالت 
أشاهد ما يتم خلف الكواليس. شاهدُت مرضى بعد إجراء عمليات جراحية لهم، واستفدت كثيراً من 

مونه  معاينة ما يتم في غرفة العمليات الجراحية وكيفية تواصل األطباء في ما بينهم وما يقد 
أحبهم  طب أمراض القلب لدى األطفال ألنني وخصوصاً طفال، ما زلت مهتمة بطب األ. للمريض

التعامل مع األطفال أكثر عفوية من التعامل مع البالغين، والتجربة فكثيراً واستمتع بصحبتهم. 
 مرحة ومرتبطة بمعرفة سيكولوجية الطفل وكيفية تهدئته من الوهلة األولى".

 

أيضاً قسم الجراحة  زارالذي سنة أولى في برنامج ما قبل الطب  –ناصر الكواري الطالب وأوجز 
وجدت نفسي أركز على العالقة بين فقد رائعة في مجملها، شي قة والتجربة تعتبر تجربته قائالً: "

ألن عملية التواصل هي بحد  ذاتها تجربة مثيرة لالهتمام،  والتفاعل بينهماالطبيب ومريضه 
زرت العيادات الخارجية وشاركت في . كما  يتحدثون اللغة العربيةمرضاهم الذين الخصوصاً مع 

بإيجاز، خضنا تجربة عرفنا من خاللها طبيعة مهنة . مناقشة الحاالت المختلفةفي فقدية والجولة الت
 الطبيب".

  –انتهى  -
 

 التعليق على الصور المرفقة:
الطالب والتواصل المجتمعي  المساعد لشؤون استقطاب دريس، العميداالدكتور رشيد بن : 1صورة

 قطر –والبرنامج التأسيسي في وايل كورنيل للطب 
 ناصر الكواري الطالب : 2صورة
المراقبة  برنامجشاركوا في  طالب البرنامج التأسيسي وبرنامج ما قبل الطب الذين :3صورة

  التدريبي
 

 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، 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 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: 

 


