
 
 

 

 
 

  2017 أطباء دفعةقطر تحتفل بتخريج  -وايل كورنيل للطب 
 

حفل أقيم في  2017دفعة قطر بتخريج  -احتفلت وايل كورنيل للطب  :2017مايو  3 –الدوحة 
شهادة "دكتور خّريجاً  45تسلّم حيث في المدينة التعليمية، مركز الطالب بجامعة حمد بن خليفة في 

معتمدة في الواليات المتحدة بحضور ذويهم وأصدقائهم وأعضاء الهيئتين األكاديمية  في الطب"
إكمال تخّرجوا من دفعات سابقة، طبيباً  256الذين انضموا إلى ويعتزم األطباء الجدد  واإلدارية.

مة األطباء في مؤسسة حمد الطبية ونخبة من المستشفيات المرموقة في تدريبهم من خالل برامج إقا
  ركية.يالواليات المتحدة األم

 
قطر، األطباء الجدد على إنجازهم ومثابرتهم  -وهنأ الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب 

من رؤية مؤسسة قطر المتمثلة في  الحلقة المعطاءة عنطوال سنين دراستهم في الكلية، وتحّدث 
إعداد جيل المستقبل من األطباء في قطر ومن ثم إكمال تدريبهم عبر برامج إقامة األطباء في 

المعطاءة قد ن هذه الحلقة إ وقال .مجدداً إلى قطر لممارسة الطب هناالواليات المتحدة قبل العودة 
ريسية في وايل إلى الهيئة التدمؤخراً  واقد انضم بحيث أن بعض الخّريجين تحققت وأثمرت بالفعل

 .قطر –كورنيل للطب 
 

ية في طليعة المهن المجزيأتي مهنة نبيلة وهو الطب إن وقال الدكتور شيخ مخاطباً الخريجين: "
وأنتم تملكون اليوم المعرفة لمداواة مرضاكم وإغاثتهم في اللحظات  ،التي يمكن أن يختارها اإلنسان

ء التحاقكم ببرامج إقامة والتخفيف من معاناتهم. وستتعزز معرفتكم الطبية أثناالحالكة من حياتهم 
ستصبحون يوماً ما خبراء واستشاريين  إذ دقيقةالطبية التخصصات لل ومن بعدها اختياركم األطباء

بأن مرضاكم ُهم محور وأنتم على عتبة اإلنطالق نحو فضاء المهنة الرحب أن أذّكركم  وأودّ . هافي
وأن المعرفة  ستتعمق يوماً بعد يوم رأفتكم بمرضاكموأنا على ثقة بأن  ،اهتمامكم األول كأطباء

 ُتسّخر لمنفعة البشرية".سالطبية التي لديكم 
 

 ألنكم زمتميّ و إن دوركم ودور الخّريجين الذين سبقوكم مهم جداً وتابع الدكتور شيخ قائالً: "
وايل كورنيل  يخريجفإن . وكما تعلمون، 2030ية ستسهمون في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطن

في مستشفيات قطر ويسهمون في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في يعملون قطر  -للطب 
إلى قطر لممارسة يوماً ما في هذا المضمار. سنراكم تعودون  رواداً البالد، وسيصبحون ذات يوم 

التدريسية في الكلية لإلسهام بخبراتكم في إعداد أجيال الطب هنا، ولعّل بعضكم سينضّم إلى الهيئة 
 المستقبل من األطباء".

 
: "لعّل أهم ما تعلمناه من زمالءه الخّريجين قائالً الدكتور علي خيرت  خاطب ،يجينوفي كلمة الخرّ 

قطر طوال ستة أعوام أن َمن يريد تحقيق طموحاته عليه أن  -دراستنا في وايل كورنيل للطب 
يكون شغوفاً بما يفعل. ولوال شغفنا بمهنة الطب لما تحّملنا يومياً عناء ساعات طويلة من الدراسة 



 

مال المشوار وإنجاز ما تطمحون إليه دون لذا ابقوا على همتكم إلك. الشاقة والمشقة الذهنية والتوتر
وفي حال أُغلق باب في وجوهكم تذكروا أنه مجرد باب يمكن فتحه من  ،مصاعباكتراث بأي 

جديد، وحتى لو الباب موصداً بمفتاح تذكروا أن الغرف لها نوافذ يمكن الخروج منها. وفي حال لم 
تذكروا أن لديكم اليوم كل السبل والوسائل تجدوا أي نوافذ فإن لديكم العزيمة لتحطيم الجدران. و

رد أن تكونوا شغوفين بما الالزمة لتحقيق المنزلة التي تطمحون إليها، وستنالون كل ما تريدون بمج
 ". تفعلون

 
لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ةالمؤّسس ةوأعربت ضيفة الحفل الدكتورة أمل المالكي، العميد

وايل كورنيل لخير سفراء  ونفي جامعة حمد بن خليفة، عن ثقتها المطلقة بأن األطباء الجدد سيكون
: "كم أنا سعيدة بأن أكون اليوم بينكم في كلمتها قطر ومؤسسة قطر بل ودولة قطر. وقالت -للطب 

قد اجتهدوا وثابروا  همشك أن مهنة الطب، والمع  محلمه ونيحقق 2017 خّريجي دفعةوأن أشاهد 
 -كثيراً لتحقيق هذا اإلنجاز. نحن في جامعة حمد بن خليفة تربطنا شراكة بوايل كورنيل للطب 

قطر وتجمعنا في الوقت نفسه عضوية مؤسسة قطر، ونتقاسم مع الكلية وخريجيها من األطباء 
ي التعليم واالبتكار وخدمة مجتمعنا. وسنظل والطبيبات الطموحين سعينا الدؤوب لتحقيق التميز ف

سيكونون سفراء  2017 دفعةأوفياء لهذه القيم ملتزمين بها، لذا أنا واثقة كل الثقة أن أطباء 
 مشّرفين لمؤسسة قطر ودولة قطر أينما كانوا خالل ممارستهم لمهنة الطب".

 
حققت وايل نيويورك: " –من جهته، قال الدكتور أوغسطين تشوي عميد وايل كورنيل للطب 

عاماً من مسيرتها، وأنتم اآلن ستحدثون فرقاً ليس  60كورنيل للطب الكثير من اإلنجازات خالل 
ستساهمون في تعزيز مستوى  . أنتمفقط في منطقة الشرق األوسط ولكن في العالم على حّد سواء

ي الطب الحيوي التي لم تكن في بناء ثقافة البحوث فوالرعاية الصحية في قطر والبلدان المجاورة، 
وأوّد أن أنّوه، بأن وايل كورنيل رها المجدي. يموجودة من قبل، والتي بدأنا نلمس ثمارها وتأث

 قطر تقوم بتعليم وتدريب أطباء هم قادة القطاعات الصحية في المستقبل".  –للطب 
 

   - انتهى -
 

 
 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. 
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