
 
 

 

 
 ركية مرموقةييشاركون في تأليف كتاب فاز بجائزة أممحاضرو مادة الكتابة في وايل كورنيل 

 
فاز كتاب ألَّف أحَد فصوله محاضرو مادة الكتابة في وايل كورنيل  : 2017أبريل  26 – الدوحة
التي يمنحها "المجلس الوطني لمدّرسي اللغة  2017قطر بجائزة الكتاب المتميز  –للطب 

"إدارة برنامج ضمن كتاب والفصل المذكور  ركية.يبالواليات المتحدة األم (NCTE)اإلنجليزية" 
قطر ُهم:  –محاضرين حاليين لمادة الكتابة في وايل كورنيل للطب من تأليف ، الكتابة عبر الحدود"

كريستينا جولكوسكا، وشاركهم في تأليف الدكتورة رودني شاركي، والدكتور آالن ويبر، الدكتور 
 وإيان ميلر.  أوتم واتس ،ريشيل الفصل محاضرون سابقون للمادة نفسها بالكلية ُهم: ماري آن 

 
قطر، إن  –ويبر، أستاذ اللغة اإلنجليزية المشارك في وايل كورنيل للطب آالن الدكتور  وأوضح

قطر في سعيه لنقل  –الفصل يصف التحديات التي واجهها برنامج الكتابة في وايل كورنيل للطب 
ركية النموذجية في تدريس الكتابة إلى المنظومة التعليمية الخليجية، وتحديداً إلى ياألساليب األم

قمنا بتحليل كيف استطاع وقال: " .عالميةضمن سياق كلية طب  الدوحة فيليمية المدينة التع
لمتطلبات دفعات متباينة من الطالب تلقّت التعليم ضمن ُنظم تعليمية متفاوتة،  االستجابةالبرنامج 

ملية من بينها المدارس الخليجية التقليدية المعروفة باسم "الُكّتاب"، حيث المعلّم هو محور ع
 وحيث األولوية لتلقين الدروس واكتساب المعرفة بالحفظ". يس وليس الطالب أنفسهمالتدر

 
ج" المدعوم في حرم جامعة وف باسم "الكتابة على نطاق المنه: "في نموذج الكتابة المعروأضاف

كورنيل في إيثاكا، يؤّكد محاضرو مادة الكتابة على عملية الكتابة كوسيلة لبناء المعرفة والتعبير 
عملية استكشافية فكرية تسهم في تطوير القدرات  ةاألفكار بوضوح. وهكذا تصبح الكتابعن 

الخالّقة وأيضاً قدرات حل المشكالت على نحو مبتكر، وتعزيز مهارات التفكير بطريقة نقدية 
وتحليلية، ولكّل ذلك أهمية مفصلية في بناء اقتصاد المعرفة. والعديد من األفكار المستبصرة التي 

ج" هنا في ق نموذج "الكتابة على نطاق المنهتتعلق بتطبي ،شناها باستفاضة في الفصل المنشورناق
 قطر". –قطر، وتحديداً في وايل كورنيل للطب 

 
، (CCCC)الجائزة خالل "مؤتمر الكتابة اإلنشائية والتواصل على نطاق الكليات" تّم اإلعالن عن 

"المجلس منبثق عن  وهوشخص،  5000ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر المذكور ومشتركيه أكثر من 
الوطني لمدّرسي اللغة اإلنجليزية" بالواليات المتحدة. يدعم المؤتمر المذكور تدريس ودراسة 
مهارات الكتابة اإلنشائية والبالغة واالتصال على نطاق الكليات، في برامج الدرجة الجامعية 

س "المجلس الوطني لمدّرسي اللغة اإلنجليزية" في عام األ  1911ولى والدراسات الُعليا معاً. وتأسَّ
من األفراد والمؤسسات حول العالم، وهو أكبر وأقدم جمعية ألف  35وتضّم عضويته نحو 

 لمدّرسي اللغة اإلنجليزية في العالم وربما أكثرها عراقة على اإلطالق.
 

 –كريستينا جولكوسكا، أستاذ اللغة اإلنجليزية المشارك في وايل كورنيل للطب الدكتورة وقالت 
قطر إلى محاضراتهم كمعبر لتمكين  –محاضرو مادة الكتاب في وايل كورنيل للطب ينظر قطر: "



 

طالب الكلية من إدراك قيمة وأهمية دراسة اآلداب الحرة كوسيلة لتطوير الذات، شخصياً ومهنياً. 
ؤكد على أهمية التعرف على الفكر اإلنساني وترسيخ ثقافة القراءة والكتابة فحسب، بل لذا نحن ال ن

أيضاً على التأمالت الذاتية وخلق الكفاءات في بيئة متعددة الثقافات. ونحن سعداء أن استكشافنا لهذه 
التي  2017كتاب بجائزة الكتاب المتميز لعام الالقضايا المهمة في الفصل المنشور أسهم في فوز 
 يمنحها المجلس الوطني لمدّرسي اللغة اإلنجليزية".
 

  –انتهى  -
 

 التعليق على الصورة المرفقة:
 كريستينا جولكوسكاالدكتورة و آالن ويبر، الدكتور رودني شاركيمن اليسار إلى اليمين: الدكتور 

 
 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/  

 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 حنان اللقيس
 المدير األول لإلعالم
 قطر -وايل كورنيل للطب 

 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

 

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

