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 ً ً قطریاً،  13، منھم طبیبا في احتفال أقیم في فندق شیراتون الدوحة. وقد تسلّم الخریجون طبیبا
وأعضاء شھادة دكتور في الطب من جامعة كورنیل العریقة بحضور أفراد عائالتھم وأصدقائھم 

 في الكلیة وشخصیات أخرى. الھیئتین التدریسیة واإلداریة 
 

 خّرجت برعایة مؤسسة قطر قطر قد -وایل كورنیل للطب تكون  ،وبتخریج ھذه الدفعة من األطباء
أكبر  تمیّزت دفعة ھذا العام بأنھا تضمقد و، 2008 عامأول دفعة في طبیباً منذ  336ما مجموعھ 

 عدد من األطباء القطریین في سنة أكادیمیة واحدة منذ تأسیس الكلیة.
  

ومثابرتھم وتفانیھم قطر، باألطباء الُجدد  -وأشاد الدكتور جاوید شیخ، عمید وایل كورنیل للطب 
وقال: "حفل التخّرج ھو الحدث األھم خالل السنة األكادیمیة في الكلیة، وھو  وشغفھم بمھنة الطب.

ً في دراستھم،  2018تتویج لجھودنا واحتفاء بإنجازنا. لقد أظھر طالب دفعة  ً وتفانیا التزاما
ً بمرضاھم. وھذه الص ً إنسانیا ً ومعرفیاً، واھتماما فات ستالزمھم وستزداد رسوخاً وفضوالً فكریا

طوال مسیرتھم المھنیة وأثناء تقدیمھم للرعایة الطبیة لمرضاھم في مستشفیات قطر وأینما عملوا 
 حول العالم".

 
وأضاف قائالً: "ولعّل اإلنجاز األبرز ھذا العام ھو تخریج ھذا العدد الكبیر من األطباء القطریین، 

نین القطریین، تحقیقاً لرؤیة القیادة القطریة بإرساء اقتصاد من المواط 2018فأكثر من ثُلث دفعة 
نطقة. ومؤسسة قطر المعرفة وجعل قطر أحد أبرز مراكز التمیّز في بحوث الطب الحیوي في الم

صاحب السمو أمیر دولة قطر، وصاحب السمو األمیر الوالد، وصاحبة  ماضیةٌ، بتوجیھ ورعایة
ھند، في تنمیة القدرات البشریة الوطنیة وإقامة دعائم مجتمع السمو الشیخة موزا، وسعادة الشیخة 

 مستدام ألجیال المستقبل".
 

في كلمة ألقتھا باسم الخریجین: "نحن محظوظون أننا  ضیدالدكتورة فاطمة المعاالخّریجة وقالت 
صوت رب، وھو ما یجعلنا ثقة اآلخرین ونعرف معاناتھم عن قتلقینا مثل ھذا التعلیم، وأننا نحوز 

الضعفاء، مھما كان صوتھم، في عالم یحاول طمس ھذه الحقیقة ونسیان اإلنسانیة. وفي عالم تتفّوق 
دّ ب فیھ السخریة على المثالیة، فإن أصواتكم تعبّر عن اآلخرین وتجّسد عالماً من االحتماالت. لذا ال

 مل الجد".أن تأخذوا مسؤولیاتكم على مح
 

ت تجعل رحلتنا في مھنة الطب تتفاوت من طبیب إلى آخر. فنحن وتابعت قائلة: "ومثل ھذه األصوا
، أسرة، تخدیر، جراحةباطني، أطفال، أعصاب، أمراض نسائیة، طب سنختار تخصصات مختلفة، 

لك مختلفة، لكن ھناك أعصاب لألطفال. وھذا ھو واقع الطب الحدیث الیوم، وسنسلك مساوعیون، 
قدیم الرعایة الطبیة، ومواصلة رحلة استكشاف المعرفة، دنا وتجمعنا ھي مبدأ تأشیاء ستظّل توح



	

 ومھما فعلتم، أنا واثقة أني أقف الیوم وتدریس اآلخرین، بما یصّب في منفعة صحة ورفاه مرضانا.
 أمام كوكبة من األطباء الذین سیقودون التغییر والتطویر في مھنة الطب".

 
دیر األطفال ورة مشاعل الخلیفي، استشاریة تخوألقت الكلمة الرئیسة في حفل مراسم التخریج الدكت

لقب دكتور في  الدكتورة مارثا بوالك رئیسة جامعة كورنیل ثم منحت ،في مؤسسة حمد الطبیة
 الطب للخّریجین.

 
د الشؤون الطبیة نیویورك وعمی -، عمید وایل كورنیل للطب يلدكتور أوغسطین تشووكانت كلمة ل

الخریجین بأھمیة المعرفة مدى الحیاة. وقال: "الطب یتطلب منكم  فیھاذّكر ، في جامعة كورنیل
التزاماً طوال حیاتكم. وبعد التحاقكم ببرامج إقامة األطباء سترون بأنفسكم أن الشغف بمھنة الطب 
وتقدیم الرعایة المثلى لمرضاكم لیسا باألمر الھیّن وال یمكن إتقان ذلك بین لیلة وضحاھا. فھذه 

لوا العمل دون منضبطین ومثابرین. واص واطوال حیاتكم وتستلزم منكم أن تكون العملیة ستتواصل
كلل أو ملل كل یوم، وضعوا نُصب أعینكم أن تتركوا بصمة إیجابیة ملموسة ومؤثرة في صحة 

 ورفاه اآلخرین".
 

ً عملیة تعلُّم تالزم الطبیب طوال حیاتھ. ف  تعندما كنوأضاف الدكتور تشوي قائالً: "والطب أیضا
علم التخلُّق أو الطب الدقیق أو الطباعة ثالثیة األبعاد أو  س الطب لم یكن العالم قد عرف بعدأدر

البولیمیراز المتسلسل أو  التقنیة النانویة. وبالمثل، لم یعرف العالم تقنیات ومجاالت بحثیة مثل تفاعل
ذات الصلة إال في العقود  دراسات الرابطة على نطاق الجینوم أو تسلسل الّرنا والكثیر من العلوم

 القلیلة الماضیة".
 

في  ن في التغیّر، وربما بسرعة عالیةوختم الدكتور تشوي قائالً: "الطب والرعایة الصحیة مستمرا
األعوام المقبلة. ومن مسؤولیتكم مواكبة ھذه اإلنجازات العلمیة والطبیة لتتمكنوا من تقدیم أفضل 

 بدّ  رعایة طبیة ممكنة لمرضاكم. لذا، واصلوا التعلّم وتطویر مھاراتكم، وإذا أردتم تحقیق التمیّز ال
 ماً".أن تواصلوا مسیرة التطور والتعلم والمضي قد

 
  -انتھى  -

 
 قطر -وایل كورنیل للطب نبذة عن 

قطر من خالل شراكة قائمة بین جامعة كورنیل ومؤسسة قطر،  -تأسست وایل كورنیل للطب 
ً متكامالً مدتھ ست سنوات یحصل من بعدھا الطالب على شھادة دكتور من  ً تعلیمیا وتقدم برنامجا
جامعة كورنیل. یتّم التدریس من قبل ھیئة تدریسیة تابعة لجامعة كورنیل ومن بینھم أطباء معتمدین 
من قبل كورنیل في كل من مؤسسة حمد الطبیة، مستشفى سبیتار لجراحة العظام والطب الریاضي، 

قطر  -مؤسسة الرعایة الصحیة، مركز األم والجنین والسدرة للطب. تسعى وایل كورنیل للطب 
إلى بناء األسس المتینة والمستدامة في بحوث الطب الحیوي وذلك من خالل البحوث التي تقوم بھا 

ى صعید العلوم األساسیة والبحوث اإلكلینیكیة. كذلك تسعى إلى تأمین أرفع مستوى من التعلیم عل



	

الطبي لطالبھا، بھدف تحسین وتعزیز مستوى الرعایة الصحیة لألجیال المقبلة وتقدیم أرقى خدمات 
 الرعایة الصحیة للمواطنین للقطریین وللمقیمین في قطر على حدّ سواء. 
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