
 
 

 

 
 ليتحدثوا عن رحلتهم إلى نيويورك قطر –وايل كورنيل للطب  زارواطالب 

 
فازوا بمسابقة كتابة المقال قطرٌٌن من بٌن أربعة طالب  ثالثة : عاد6102 ديسمبر 4 -الدوحة 

قطر لعرض تجربتهم البحثٌة فً نٌوٌورك. وكان  –إلى واٌل كورنٌل للطب  الشافٌة""األٌادي 
الطالب األربعة قد فازوا بمنحة أطباء المستقبل فً شهر ماٌو الفائت، بعد أن نجحت مقاالتهم حول 

بتقٌٌم اللجنة المختصة، وحصلوا على رحلة " فً الطب: آماٌل معقودة ومحاذٌر"التقنٌة موضوع 
 تكالٌف تمتد ألسبوعٌن إلى نٌوٌورك مع أحد أفراد عائلتهم.صٌفٌة مدفوعة ال

 
 –واٌل كورنٌل للطب  عمٌدوأقٌم حفل لتسلٌم شهادات إتمام البرنامج حضره الدكتور جاوٌد شٌخ 

قطر، الدكتور ماركو أمٌدوري العمٌد المشارك لبرنامج ما قبل الطب، الدكتور رشٌد بن ادرٌس 
العمٌد المساعد الستقطاب الطالب والتواصل المجتمعً والبرنامج التأسٌسً، السٌدة نهى صالح 

للغة مشارك أستاذ  جولكوسكا لدكتورة كـرٌـسـتـٌـنـاامدٌرة استقطاب الطالب والتواصل المجتمعً، 
  .اإلنجلٌزٌة

 
 بهدف ستقطاب الطالب والتواصل المجتمعًوٌنّظمها مكتب ا 2008فً عام هذه المسابقة انطلقت 

والطالب  تمكٌن الطالب القطرٌٌن فً المرحلة الثانوٌة من استكشاف اآلفاق الواسعة لمهنة الطب.
هم: الجوهرة سالم المري  الفائزون بنسخة هذا العام من مسابقة كتابة المقال "األٌادي الشافٌة"

قطر(،  - )مدرسة اإلٌمان الثانوٌة المستقلة للبنات(، فاطمة محمد النعٌمً )مدرسة لندن الدولٌة
جاسم أحمد المنصوري )المدرسة اإلنجلٌزٌة الحدٌثة(، إٌمانه قائدي )مدرسة اإلٌمان الثانوٌة 

  .المستقلة للبنات(
 

بعد أن اقتصر فً األعوام السابقة على قضاء  اً فً إٌثاكاأسبوع هذا العامألول مرة برنامج الشمل 
برنامج  مت الدكتورة جولكوسكاصمّ قد و نٌوٌورك. –فً واٌل كورنٌل للطب  أسبوعٌن كاملٌن

زٌارة إٌثاكا إلعطاء الطالب فكرة كافٌة عن طبٌعة الدراسة الجامعٌة للحصول على درجة 
ل كمؤسسة جامعٌة عالمٌة عرٌقة. وخالل إقامتهم فً وأٌضاً لتعرٌفهم بجامعة كورنٌ ،البكالورٌوس

إلى جانب جلسات تعلُّم تجرٌبٌة مثل زٌارات إلى مستشفى الطب  صفوفاً الطالب  حضرإٌثاكا، 
 البٌطري التابع لجامعة كورنٌل وأٌضاً إلى عدد من المختبرات العلمٌة.

 
فً مختبرات  هناك أسبوعاً نٌوٌورك وأمضوا  –ثم انتقل الطالب إلى مقّر واٌل كورنٌل للطب 

العمٌد المشارك فً كلٌة واٌل كورنٌل العلٌا للعلوم الطبٌة وأستاذ الفسٌولوجٌا  الدكتور راندي سٌلفر
األستاذ المتمٌز لطب أمراض الرئة لدى األطفال  ء الحٌوٌة، والدكتور ستٌفن وورغلوالفٌزٌا

م ال. وفً نهاٌة األسبوع، قدّ األطفورئٌس قسم طب أمراض الرئة والحساسٌة والمناعة لدى 
جولة فً مستشفى كما قاموا ب ،ن نتائج بحوثهم لطواقم المختبراتالطالب القطرٌو

برٌسبٌترٌان/مركز واٌل كورنٌل الطبً، أحد أفضل المراكز الطبٌة األكادٌمٌة فً  نٌوٌورك
 ركٌة.ٌالوالٌات المتحدة األم



 

التجربة رائعة إلى أبعد حد، والجانب كانت " :توقال، ملهمةووصفت إٌمانه المنحة الصٌفٌة بأنها 
والشرح الذي سمعناه من  لنسبة لً هو جوالتنا فً العٌادات والتحدث إلى المرضىاألكثر تشوٌقاً با

ٌّة المختلفة. وشاهدنا أٌضاً صور األشعة المقطعٌة بالكمبٌوتر وسمعنا  األطباء عن الحاالت المَرض
عامة واضحة عن  السلٌمة والمعتلة، وهذه التجربة أعطتنا فكرةشرحاً عن الفرق بٌن الفسٌولوجٌا 

وأنا  مهنةهذه الأعطتنً فكرة واضحة عن  أحلم بدراسة الطب وهذه المنحة .ممارسة مهنة الطب
 سعٌدة جداً ألننً حصلت علٌها".

 
ً  فدت من هذه التجربة الممتعةبدوره قال جاسم: "است ٌّقة  وخصوصا المحاضرات التً كانت ش

ً للقراءة ومعرفة كل ما ٌمكن أن أتعلمه عن  مواضٌع بالفعل. ومنذ عودتنا وجدُت نفسً متحمسا
المنحة كانت هذه ، مثل الحمض النووي وكٌفٌة تضاُعفه، وصوالً إلى نظرٌات حول اإلدمان. عدٌدة

 البحثٌة محفزة للتفكٌر".
 

عملوا وقد لطالب المشاركون إعجابنا جمٌعاً بإقبالهم وحماسهم. وقالت الدكتورة جولكوسكا: "أثار ا
أنهم سٌكونون أطباء  على ٌقٌنبجّد وأقبلوا بشغف على كل تجربة جدٌدة بابتسامة واثقة. وأنا 

كما  .قطر –قبول من واٌل كورنٌل للطب  متمٌزٌن فً حال قرروا دراسة الطب وحصلوا على
اكتسبها الطالب المشاركون أثناء إقامتهم فً إٌثاكا، وتعتزم واٌل  سعدنا أٌضاً بالتجربة الثرٌة التً

 قطر االستمرار فً إتاحة هذه الزٌارة للطالب الفائزٌن بالمنحة السنة المقبلة". –كورنٌل للطب 
 

: "نحن سعداء للغاٌة قطر -واٌل كورنٌل للطب  عمٌدمن جهة أخرى، قال الدكتور جاوٌد شٌخ 
القطرٌٌن الفائزٌن بالمنحة للتجارب المكتسبة خالل زٌارتهم إلى الوالٌات باستجابة الطالب 

 قطر –للمدارس الثانوٌة التً ٌمثلونها ولواٌل كورنٌل للطب  المتحدة، وهناك كانوا خٌر سفراء
ولبلدهم قطر. ونأمل أن ٌواصل هؤالء رحلتهم مع العلم والمعرفة وأن ٌتقّدموا لاللتحاق بواٌل 

قطر عند إكمال المرحلة الثانوٌة لٌتخرجوا من الكلٌة أطباء وعلماء ٌسهمون فً  –كورنٌل للطب 
 نهضة بلدهم".

 
بستة طالب آخرٌن حصلت مقاالتهم على تقدٌر كافة أعضاء اللجنة، أشادت  ٌُذكر أن لجنة التحكٌم

هب ت وعائشة ٌوسف الجابر )مدرسة آمنة بن ،محمد خالد الكواري )أكادٌمٌة قطر(وهؤالء ُهم: 
د سع ،رسالة الثانوٌة المستقلة للبنات(بشاٌر حمٌد المنصور )مدرسة ال ،الثانوٌة المستقلة للبنات(

شٌخة محمد المناعً  ،نوف حمد الجالهمة )أكادٌمٌة قطر(اله ،صالح بهزاد )أكادٌمٌة الجزٌرة(
 )مدرسة الرسالة الثانوٌة المستقلة للبنات(.

 
  -انتهى  -

 
 

 
 



 

 المرفقة:التعليق على الصورة 
الفائزون فً مسابقة األٌدي الشافٌة مع الدكتور ماركو أمٌدوري )من الٌسار(، الدكتور جاوٌد شٌخ 

 والدكتور رشٌد بن ادرٌس )من الٌمٌن(
 

 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 

وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 
دٌن برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتم

من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 
قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 

الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. 
سعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى كذلك ت

الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 
 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
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 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس
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