
 
 

 

 
  2017اإلعالن عن مطابقة التخصصات الطبية لخّريجي وايل كورنيل دفعة 

 
قطر الذين يقفون على عتبة  –احتفل طالب وايل كورنيل للطب  :2017أبريل  24 –الدوحة 

تمام إل، وذلك أبرز المؤسسات الطبية المرموقة في العالمالتخّرج بالحصول على قبول من نخبة من 
  برامج اإلقامة والتدريب في التخصصات الطبية العالية بعد تخّرجهم في شهر مايو المقبل. 

 
/  برسبتيريان-قد حصل طالب الكلية على قبول من مؤسسات طبية ريادية منها مستشفى نيويوركو

 ،هيفنمستشفى ييل نيو  ،جامعة فرجينيا كومنولثالصحية لالمنظومة  ،مركز وايل كورنيل الطبي
مؤسسة  ،هيتشكوك الطبي بوالية نيوهمبشاير-مركز دارتموث ،مركز لينكولن الطبي في نيويورك

 .حمد الطبية في قطر
 

وُتعقد بالواليات المتحدة فعالية تنافسية سنوية لمطابقة طالب الطب الذين شارفوا على التخرج مع 
طالب من كليات الطب في  54.110ة األطباء المتاحة هناك. وهذا العام تنافس برامج إقام

شاغراً ضمن برامج إقامة األطباء المتاحة بمؤسسات  28.849الواليات المتحدة وحول العالم على 
أعلنت مؤسسة حمد الطبية نتائج القبول في برامج إقامة األطباء لديها ُبعيد كما ركية. يطبية أم

 ركية.يج القبول في برامج إقامة األطباء األمإعالن نتائ
 

الذين حضروا  2017 دفعةقطر بطالب  –اكتظت قاعة المحاضرات في وايل كورنيل للطب 
. إقامة األطباء في الواليات المتحدةبرفقة ذويهم وأصدقائهم لالطالع على نتائج االلتحاق ببرامج 

البرنامج الوطني لتنسيق تدريب من جانب بعد وقت قصير من إعالن النتائج  وقد تلقوا الخبر
أعرب و ركية واشنطن عبر موقعه على اإلنترنت.يبالعاصمة األم (NRMP)األطباء المقيمين 

موزا بنت ناصر، رئيس  عن عظيم امتنانهم إلى صاحبة السمو الشيخةخالل األمسية الطالب 
 أهم الجامعات العالمية إلى قطر.مجلس إدارة مؤسسة قطر، على رؤيتها المتمثلة في جلب نخبة من 

 
قطر: "بفضل الرؤية  –وفي السياق نفسه، قال الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب 

تحققت تطلعات هذه الكوكبة من خريجينا. نحن  ،االستشرافية للقيادة القطرية الرشيدة ودعمها الكبير
نهم يأخذون مسؤولياتهم كمواطنين وكأطباء فخورون بهم جميعاً، ال إلنجازاتهم فحسب، بل أيضاً أل

سيمثلون على محمل الجّد في سعيهم لتقديم مساهمة إيجابية في مجتمعاتهم. وأنا واثق كل الثقة أنهم 
 ".أفضل تمثيل قطر ومؤسسة قطر بل ودولة قطر –وايل كورنيل للطب 

 
ثلة لتلك التي يحصل قطر على شهادة "دكتور في الطب" مما –يحصل خّريجو وايل كورنيل للطب 
نيويورك، لذا فإن طالب الكلية مؤهلون تماماً لتقديم طلبات  –عليها خريجو وايل كورنيل للطب 

االلتحاق ببرامج إقامة األطباء بالواليات المتحدة. ويعود العديد من هؤالء إلى قطر بعد إكمال 
األطباء الذين يسّخرون  تدريبهم في الواليات المتحدة من أجل مهنة الطب هنا كجيل مؤهل من

 خبراتهم من أجل صحة مجتمعهم. 



 

 
مركز وايل كورنيل  /برسبتيريان -على قبول من مستشفى نيويورك استيتية دياالوحصلت الطالبة 

: "أنا إعالن النتيجةبعد دياال الطبي، وتحديداً من برنامج إقامة األطباء في طب األعصاب. وقالت 
ول، فاليوم تحقق الحلم. مررنا بأوقات صعبة ألن دراسة الطب سعيدة جداً بالحصول على القب

تستلزم الكثير من المثابرة، لذا أنا ممتنة ألسرتي وأصدقائي والهيئتين التدريسية واإلدارية في الكلية 
على دعمهم ومساندتهم لي. وحتماً لم يكن أحد منا ليحقق حلمه ويحصل على مثل هذا القبول لوال 

 لنا". دعم هؤالء جميعاً 
 

 ،قطر الذين حصلوا على قبول من مؤسسة حمد الطبية –ومن بين طالب وايل كورنيل للطب 
التي ستلتحق ببرنامج إقامة األطباء في طب األسرة. وقالت في هذا  ربيكسحر الالطالبة القطرية 

الصدد: "أنا سعيد للغاية بهذا القبول ألن مؤسسة حمد الطبية كانت دوماً خياري األول. أنا حريصة 
جداً على البقاء في قطر لخدمة المجتمع هنا ورّد شيء من الجميل بعد كل الدعم الذي تلقيته من 

طب األسرة الخيار األمثل بالنسبة يمّثل ة حمد الطبية طوال دراستي للطب. مؤسسة قطر ومؤسس
األمراض  معالجة العديد منتدريبي  استكمال بعد ويمكنني اهتماماتي الطبية واسعةلي ألن 

والحاالت المتفاوتة. أتطلع إلى المشاركة في المجتمع على أكثر من صعيد، وطب األسرة 
 ".المرضىيتيح لي فرصة بناء عالقة متينة مع  سيساعدني في تحقيق ذلك ألنه

 
ببرنامج إقامة األطباء في  الذي يتحّضر كزمالئه ليوم التخّرج، سيلتحق علي خيرتالطالب  أما

طب الطوارئ في مركز لينكولن الطبي في مدينة نيويورك. وقال: "فرحتي ال توصف وأنا فخور 
. أنا سعيد إلى أبعد حّد ألن الحصول على قبول من برامج إقامة 2017 دفعةبجميع زمالئي من 

وألن مركز لينكولن كان خياري األول. ونحن جميعاً  السهلاألطباء في طب الطوارئ ليس باألمر 
 نا في قطر دون االغتراب عن أهلنامحظوظون بأننا درسنا الطب وفق أفضل المعايير العالمية ه

 نا من تحقيق ذلك".ممتنون للكلية لتمكينو
 

  -انتهى  -
 

 التعليق على الصور المرفقة:
قطر يخاطب الطالب في يوم مطابقة  –الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب : 1صورة

 التخصصات الطبية
 بعد إعالن نتائج مطابقة التخصصات الطبية 2017طالب دفعة : 2صورة
 استيتية خيرت ودياال من اليسار إلى اليمين: طارق بربر، علي: 3صورة

 
 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

ر إلى بناء األسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خالل البحوث قط -للطب 
التي تقوم بها على صعيد العلوم األساسية والبحوث اإلكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى 
من التعليم الطبي لطالبها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية لألجيال المقبلة وتقديم 

 رقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حّد سواء. أ
weill.cornell.edu-http://qatar/  

 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 حنان اللقيس
 ول لعإعالماألمدير ال

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

 

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

