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 في قطر تستقطب جيل الغد  كلية طب وايل كورنيلفي البرامج الصيفية إلثراء المعرفة 

 
 

فً مستهلِّ العطلة الصٌفٌة لهذا العام، استقبلت كلٌة طب واٌل : 3102يوليو  ++ - الدوحة
سبعٌن طالباً طموحاً اختاروا االلتحاق بالبرامج الصٌفٌة إلثراء المعرفة كورنٌل فً قطر قرابة 

ف على اآلفاق الواعدة  .نذراسح انطة من أجل التعرُّ
 

تهدف البرامج الصٌفٌة إلثراء المعرفة التً دأبت كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر على 
إلى تمكٌن الطالب الذٌن ٌفكرون جدٌاً بدراسة الطب فً المستقبل من  ،استضافتها منذ أعوام

استكشاف اآلفاق الواسعة للمعرفة العلمٌة فً َحَرم الكلٌة. ولقٌت البرامج الصٌفٌة إلثراء المعرفة 
اهتماماً الفتاً فً أوساط المدارس القطرٌة وإقباالً واسعاً من طالبها لما تمثله من فرصة قلَّ مثٌلها 

عداد الطالب الواعدٌن للحٌاة الجامعٌة فً مرحلة الحقة من حٌاتهم، وكذلك ألهمٌتها فً ترسٌخ إل
 طموح أولئك الذٌن ٌتطلعون إلى دراسة الطب.

 
م البرنامجان اللذان طرحتهما  ف عن تمكٌن الملتحقٌن بهما من مه أجم  هذا العامانكهٕح وُصمِّ التعرُّ

الطب من خالل تجربة ُمحاكٌة للتجربة الفعلٌة لطالب الكلٌة كثب على المتطلبات الفعلٌة لدراسة 
ٌٌِّن. وٌشرف على تقدٌم البرامج الصٌفٌة إلثراء المعرفة أعضاء الهٌئتٌن التدرٌسٌة  الحال

ٔجٍٕا تاإلضافح إنّ كلٌةفٓ الواإلدارٌة   .وخثح مه خزِّ

 
م برنامج قطر لمستكِشف الطب  المهام التً ٌضطلع لمحة عامة عن مهنة الطب و (QMEP)ٌقدِّ

بها األطباء عبر منهجٌة تفكٌرٌة تعلٌمٌة ومن خالل التعلُّم القائم على حّل المشكالت، وهذا 
ه للطالب الذي سٌتّم ترفٌعهم إلى الصفٌَّن الحادي عشر والثانً عشر فً شهر  نالبرنامج موجَّ

 سبتمبر القادم.
 

م لمن ٌتطلعون إلى  (PCEP) أما برنامج إثراء المعرفة لمرحلة ما قبل الكلٌة  دراسحفهو مصمَّ
ه للطل ٌٌَّن الحادي عشر والثانً عشر. االطب فً المستقبل، وهو موجَّ ب فً الصفٌن الدراس

العلوم األساسٌة والبٌولوجٌة، بوٌصقل البرنامج، على مدى أسبوعٌن، معرفة الملتحقٌن به 
 الطب.وإتقانهم للغة اإلنجلٌزٌة، مثلما ٌعزز رغبتهم بدراسة 
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وٌتعرف الملتحقون على توجهات وتحوالت مهنة الطب، فً ماضٌها وحاضرها ومستقبلها، مثلما 
ٌطرحون آراَءُهم ورؤاُهم لقضاٌا وثٌقة الصلة بمهنة الطب، بدءاً من أخالقٌات البحوث الطبٌة 

فهم ٌعٌشون كذنك، بلدان مجلس التعاون. فٓ صحٕح انعامح ووصوالً إلى حمالت التوعٌة ال
تجربة الحٌاة الجامعٌة بكافة تفاصٌلها وجوانبها، مثل المحاضرات وجلسات مختبرات العلوم 

 ٔتمّكهاألساسٌة وورش عمل المهارات اإلكلٌنٌكٌة. ومن المؤمَّل فً ختام األسبوعٌن المكثفٌن أن 
ٌُّزهم والجوانب مه الطالب  إنّ مزٔذ مه  تحتاجالتً األخزِ تقٌٌم اهتماماتهم وجوانب تم

 من أجل دراسة الطب فً المستقبل. ٌمهتماما
 

دد، قالت  كهٕح طة َأم كُروٕم فٓ فٓ استقطاب انطالب  جوٍّ صانح مذٔزانسٕذج وفً هذا الصَّ

برنامج قطر لمستكِشف الطب ثالثة وثالثٌن طالباً وطالبة، فٌما استقطب برنامج  "استقطة :قطز
 َقذ أتّ كافح انمهتحقٕه مه قطزن طالباً وطالبة. إثراء المعرفة لمرحلة ما قبل الكلٌة ستة وثالثٌ

، َأستطٕع انقُل مه خالل كٕح َأنماوٕارْباستثناء ثالثة طالب من الكوٌت والوالٌات المتحدة األم

من الطالب المشاركٌن بالبرامج الصٌفٌة إلثراء المعرفة  %59، أن قزاتح ربنا السابقةاجخ
 كورنٌل فً قطر".اللتحاق بكلٌة طب واٌل سٕعمذَن إنّ ا

 

جا  الدكتورة مؤمنة المتبولً والدكتور مصون النوري كم مه أشزفمه جٍح أخزِ،  اللذان تخرَّ
برنامج إثراء المعرفة لمرحلة ما قبل على  ،3102 دفعح -من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر 

وأشاد  لعالم.الكلٌة وألقٌا محاضرة عن مشكلة داء السكري الوبائٌة المتفاقمة فً قطر وحول ا
قال: "سعدت بهذه التجربة الرائعة مع َالدكتور النوري ببراعة الطالب والتفاعل المتواصل معه 

طالب واعدٌن متحمِّسٌن لتحقٌق طموحاتهم، متمنٌاً لهم جمٌعاً التوفٌق فً تحقٌق كل ما ٌتطلعون 
 إلٌه".

 
مشاركح فٓ بالفقذ أعزب عه سعادتً أكادٌمٌة الجزٌرة، مه  عاماً( 01محمد الحّر ) أما انطانة

تطثٕعح انذراسح  ، مؤكذاً أوً أصثح عهّ اطالع َاسعالمفٌدةانتٓ َصفٍا تانثزٔح َتجربة ٌذي ال

 وأكثر حرصاً وحماساً لدراسة الطب وممارسة هذه المهنة فً المستقبل. انجامعٕح

 

  -انتهى  -
 

 التعلق على الصور:
 اإلكلٌنٌكٌة الطالب فً مركز المهارات :0صورة رقم 
 الطالب محمد الحرّ : 3صورة رقم 
 : بعض المشاركٌن2صورة رقم 
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 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر

تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر بالتعاون مع مؤسسة قطر، وتعد جزءاً من كلٌة طب 
واٌل كورنٌل التابعة لجامعة كورنٌل فً نٌوٌورك، كما أنها أول مؤسسة طبٌة تقدم بكالورٌوس 
الطب خارج الوالٌات المتحدة. وتقدم هذه الكلٌة برنامجاً تعلٌمٌاً شامالً ومتكامالً، حٌث ٌشتمل 

ى سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب، ثم أربع سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس عل
من قبل الهٌئة التدرٌسٌة التابعة لكورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من 
مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل 

فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل كورنٌل 
األبحاث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. كذلك تسعى إلى تأمٌن 
أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال 

قدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد المقبلة وت
 سواء. 

med.cornell.edu-www.qatar 
 
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس

 مدٌر إعالمً
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر

 +575 99921915جوال: 
 +575 55532110مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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