
 
 

 

 
 الثانوية القطريين بالمرحلة للطالب في البحوث ا  تدريبي ا  تنظم برنامج كورنيل وايل

 
 اً قطر مؤخراً برنامج –نظم قسم البحوث في وايل كورنيل للطب  :2017أغسطس  27 –الدوحة 

  تسعة طالب في دورة هذا العامشارك حيث لطالب المرحلة الثانوية القطريين، في البحوث  اً تدريبي
  .على مدى أربعة أسابيعيتم تنظيمه للسنة الثالثة على التوالي وينعقد من البرنامج الذي 

 
في تجارب  من خالل العملوالعلوم خبرة عملية في بحوث الطب الحيوي  وقد اكتسب الطالب

أساليب إدارة الوقت ومهارات  حولمحاضرات  شاركوا فيكما . متخصصينمع باحثين مخبرية 
 الدراسة الذاتية وكيفية إعداد طلبات التحاق مقنعة تعزز فرص الحصول على قبول من الجامعات.

 
ركية في الدوحة، عن يوأعربت الطالبة مشاعل النعيمي، المنتقلة إلى السنة النهائية في المدرسة األم

فقد الجديد.  الدراسيقبل بدء العام و خالل العطلة الصيفيةسعادتها بالمشاركة في البرنامج التدريبي 
عملت في مختبر الدكتور كارستن سوري أستاذ الفسيولوجيا والفيزياء الحيوية ومدير مختبر 

استخدام الماصة لتحليل "لطخة وتعلّمت تقنية  قطر. -المعلوماتية الحيوية في وايل كورنيل للطب 
 التي تستخدم للتعرف على بعض أنواع البروتينات الموجودة في الخاليا. ويسترن" 

 
، ولكنني في بوسطن شاركت في العديد من البرامج التدريبية: "لقد العملية هذه التجربةبعد  وقالت

، الذي أتاح لي فرصة الحصول على خبرة عملية تجمع امجالبرنهذا في  بمشاركتياستمتعت كثيراً 
نني فخورة بالثقة الكبيرة التي منحني إياها الباحثون أبين الدراسة النظرية والعمل المخبري. كما 

في  قطر –أرغب في االنتساب إلى كلية وايل كورنيل للطب . عند قيامي بالتجارب المخبرية
مكن من البرامج التدريبية فرصة العمل في المختبرات ألت، وبالتأكيد سوف تتيح لي هذه المستقبل

 ".  صلة دراستي في مجال الطب الرياضيوموا متابعة اهتماماتي البحثية
 

، أخصائية أولى في التدريب في قسم البحوث في وايل كورنيل يبوبمن جهتها، قالت كريستي 
قطر: "نهدف من خالل تنظيم البرنامج التدريبي إلى تشجيع الطالب المهتمين بالعلوم  –للطب 

كمهنة في المستقبل، مما يساهم في  مجال البحوث واتخاذوبحوث الطب الحيوي على االستمرار 
ويعّزز الجهود المبذولة  قدرات البحثية الوطنية في قطرال الباحثين في قطر ويثريزيادة عدد 

 ".2030لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 
 

عن كثب على طبيعة عمل الباحث للطالب لكي يتعرفوا  نقاشيةوأضافت: "يتضمن التدريب جلسات 
مجال في مجال الطب الحيوي من خالل إتاحة فرصة العمل مباشرة مع باحثين متخصصين في 

ومناقشتهم وطرح األسئلة عليهم في بيئة مهنية. ويتلقى الطالب أيضاً إرشادات حول  الحيويالطب 
 التحضير للدراسة الجامعية، واإلجراءات التي تعتمدها الجامعات عند استقبال طلبات االنتساب".

 



 

ن يستهدف طالب المرحلة الثانوية القطريين، المهتمي ُيشار إلى أن البرنامج التدريبي البحثي
عاماً، باإلضافة إلى أنه ُيحتسب أيضاً في إطار  16بالبحوث العلمية الذين ال تقّل أعمارهم عن 

الخدمة المجتمعية التطوعية، حيث يخرج الطالب الذين يكملون البرنامج بمئة ساعة معتمدة من 
 الخدمة المجتمعية.

 
المرحلة الثانوية القطريين اختيار نظام يمكن للطالب الملتحقين بالبرنامج التدريبي البحثي لطالب و

الدراسة الكاملة أو الدراسة الجزئية بما يتناسب مع ظروفهم والتزاماتهم األسرية، وبإمكان الطالب 
 أيضاً اختيار فترات متفاوتة وتحديد موعد ابتداء وانتهاء التدريب.

 
وايل نظمها تلمزيد من المعلومات عن البرنامج التدريبي البحثي، وغيره من برامج التدريب التي 

 قطر، الرجاء الدخول على الرابط: –كورنيل للطب 
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  -انتهى  -

   
 

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 

قطر من خالل شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر،  -تأسست وايل كورنيل للطب 
وتقدم برنامجاً تعليمياً متكامالً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من 
جامعة كورنيل. يتّم التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين 
من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، 
مؤسسة الرعاية الصحية، مركز األم والجنين ومركز السدرة للطب والبحوث. تسعى وايل كورنيل 

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

 ول لعإعالماألمدير ال
 قطر -وايل كورنيل للطب 
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