
 
 

 

 

 مؤتمر الطب األول للمدارس الثانويةتنظم قطر  -للطب وايل كورنيل 
 

وايل  في والتواصل المجتمعي الطالب استقطابقسم شؤون نظم  :2017نوفمبر  13 - الدوحة
قطر، مؤتمر الطب األول للمدارس الثانوية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات  –كورنيل للطب 

QNCC ، العلومو امتهان الطبوالتخطيط لمستقبلهم المهني الطالب على تشجيع وذلك بهدف . 
 

في  للشؤون التعليميةالمساعد الوزارة لسيدة فوزية الخاطر وكيل وتضّمن حفل االفتتاح كلمة ل
العميد المشارك لبرنامج ما قبل الطب في  والدكتور ماركو أميدوري وزارة التعليم والتعليم العالي،

قطر، هم: الدكتورة عائشة  –قطر، وثالثة خريجين من وايل كورنيل للطب  -وايل كورنيل للطب 
ري جراحة ، والدكتور خالد الخليفي استشاالسدرة للطبيوسف استشارية طب النساء والتوليد في 

 تي أخصائية أمراض الروماتيزم في مؤسسة حمد الطبية.سالعظام في سبيتار، والدكتورة كريمة بي
 

قطر، طالب المدارس الحكومية والخاصة من كافة أنحاء  الذي شارك فيه، المؤتمر شهد
ً  محاضرات ً عن المدارس المشاركةوجلسات نقاش وورش عمل للمعلمين ومعرضا ، تعريفيا

 . ة لألمم المتحدةتراعي أهداف التنمية المستدام الملصقات العلمية التي دارت حول بحوثمسابقة و
 

ً قد  25كان و  محوراً اختار كل فريق  في شهر مارس الماضي، المسابقة البحثيةشارك في فريقا
حصول ضمان عمار، كافة األ منضمن محاور شملت: تحقيق حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع 

، جعل المدن آمنة ومستدامة وسريعة االستجابة للمتغيرات، على المياه والمرافق الصحيةالجميع 
   14 وصلوثم تّمت التصفية األولى  .واإلنتاج المستدامة الستهالكأنماط ا ضمان وجودإضافة إلى 

 ً حيث مؤتمر الطب األول للمدارس الثانوية،  خاللعرضوا ملصقاتهم إلى المرحلة النهائية فريقا
اختيار تقييم الملصقات العلمية وب قطر –من وايل كورنيل للطب والباحثين قامت لجنة من الخبراء 

وفاز  األول المركزعلى مدرسة قطر الدولية فريق  حصلوالفائزين بالمراكز الثالثة األولى. 
 حملة "صحتك أوالً" إذ قّدمت جامعة كورنيل في إيثاكاإلى لمدة أسبوع رحلة تعليمية ب أعضاؤه

على أجهزة من مدرسة المستقبل المنير العالمية الثاني  يقالفرأعضاء فيما حصل  تذاكر السفر،
من مدرسة  الثالث، كما حصل الفريق في السدرة للطب ندوة بحثيةأيباد ودعوة خاصة لحضور 

ً  السدرة للطب إلى ندوة هدايا ودعوةقسائم على مصعب بن عمير الثانوية   .أيضا
 

 –ب والتواصل المجتمعي في وايل كورنيل للطب نهى صالح مديرة استقطاب الطالالسيدة قالت و
بما فهم يتعرلإتاحة تجربة جديدة وشيقة للطالب  هو إن الهدف من وراء انعقاد هذا المؤتمر قطر

 ة معمعرفيتبادلون الضون من خاللها مهاراتهم ور منصة يعري، وتوفيمكن أن تقّدم مهنة الطب
 .   بعضهم البعض

 
وأشاد الدكتور رشيد بن ادريس، العميد المساعد لشؤون استقطاب الطالب والتواصل المجتمعي 

قطر، بالكفاءة المهنية التي حققها الباحثون الطالب،  –والبرنامج التأسيسي في وايل كورنيل للطب 



 

 طالب المدارس الثانوية لدىوقال: "هدفنا من خالل تنظيم هذا المؤتمر إلى تعزيز حب العلوم 
ضافة إلى تشجيعهم على االنخراط في باإلفي تجارب جديدة،  للمشاركة أمامهموإتاحة الفرصة 

. التفكير النقدي ليس مع زمالئهم وحسب، بل مع أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين واألطباء
المستقبل،  جيلفي هذه الفعاليات من غرس شغف البحوث والطب مثل من خالل تنظيم  وسنتمّكن

يق أهداف ما يساهم في تحقمسيؤدي إلى زيادة القدرات الوطنية في المجاالت العلمية،  األمر الذي
ً كبيراً، وأنا على يقين أنه . 2030رؤية قطر الوطنية  سيتصدر لقد حقق هذا المؤتمر نجاحا

 . "الفعاليات األكاديمية في المدارس القطرية
 

ً فرصة وفّ  األول للمدارس الثانوية مؤتمر الطبيُشار إلى أن  للمعلمين والمستشارين ر أيضا
ستفادة من ورش عمل التطوير المهني التي تناولت مواضيع: لالفي المدارس الثانوية التربويين 

ء لالنتقال إلى تحضير طالب األحيا ،النقد في القراءة والكتابة، قان التعلم في العلوم الفيزيائيةإت
 .ةالمرحلة الجامعي

 
ً مر سنويأن يتم تنظيم هذا المؤت المقّررومن   دراسة الطبطالب الذين يتطلعون إلى للليكون منصة  ا

لوصول إلى نهج متكامل للطالب وإعدادهم لللمعلمين من مختلف التخصصات فرصة ليتيح و
تعزيز الوعي حول المهن  على انصبّ من أن التركيز الرئيسي للمؤتمر وعلى الرغم  للمستقبل.

بقى يسمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات االهتمام بن أ التي يوفرها الطب، إالّ 
الركائز األساسية التي من شأنها تعزيز ودعم االقتصاد ن هذه المجاالت هي وأ، ساسياألجوهر ال

  الوطني.
 

  -انتهى  -
 

 التعليق على الصور المرفقة:
 قطر -الذي نظمته وايل كورنيل للطب  مؤتمر الطب األول للمدارس الثانوية خالل :1صورة

 
في وزارة التعليم والتعليم  للشؤون التعليميةالمساعد الوزارة فوزية الخاطر وكيل  السيدة :2صورة

 قطر -الذي نظمته وايل كورنيل للطب  مؤتمر الطب األول للمدارس الثانويةالعالي تلقي كلمتها في 
 

 -العميد المشارك لبرنامج ما قبل الطب في وايل كورنيل للطب  الدكتور ماركو أميدوري :3صورة
 قطر

 
الدكتور رشيد بن ادريس، العميد المساعد لشؤون استقطاب الطالب والتواصل المجتمعي  :4صورة

 قطر –والبرنامج التأسيسي في وايل كورنيل للطب 
 

 جراحة العظام في سبيتار ريالدكتور خالد الخليفي استشا :5صورة
 



 

 السدرة للطبالدكتورة عائشة يوسف استشارية طب النساء والتوليد في : 6صورة
 

 تي أخصائية أمراض الروماتيزم في مؤسسة حمد الطبيةسالدكتورة كريمة بي :7صورة
 

 معرض الملصقات البحثية :8صورة
 

في وزارة التعليم والتعليم  التعليميةللشؤون المساعد الوزارة فوزية الخاطر وكيل  السيدة :9صورة
 العالي تستمع إلى شرح أحد الطالب حول البحث الذي أنجزه مع زمالئه

  
تذكرة السفر إلى نيويورك من الفائزات بالمركز األول من مدرسة قطر الدولية يتسلّ  :10صورة

 التي قدمتها حملة "صحتك أوالً"
 
 

 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر،  -تأسست وايل كورنيل للطب 

ً متكامالً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من  ً تعليميا وتقدم برنامجا
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، 

قطر  -السدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب ومؤسسة الرعاية الصحية، مركز األم والجنين 
إلى بناء األسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خالل البحوث التي تقوم بها 

ى صعيد العلوم األساسية والبحوث اإلكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم عل
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: 

hyl2004@qatar-med.cornell.edu 
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