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شارن ؽالب أدذز دفؼح اطرمثهرٓا كهٍح ؽة ٔاٌم كٕرٍَم فً : 5102أغسطس  52 –الدوحة 

لطز تانًذاػزاخ ٔاألَشطح انرٕجٍٍٓح انرً اطرًزخ ؽٍهح أطثٕع فً دزو انكهٍح، دٍس انرمٕا 
تشيالئٓى انجذد ٔذؼزفٕا ػهى انذٍاج انجايؼٍح ٔػهى طٍز ػًم كافح األلظاو انًٕجٕدج فً انكهٍح. 

جُظٍح يخرهفح، ئنى انؼذٌذ يٍ انًذاػزاخ يٍ  54رًٌٕ ئنى ٔلذ اطرًغ انطالب انجذد انذٌٍ ٌُ

تٍُٓا كٍفٍح ئدارج انٕلد، كٍفٍح االطرفادج يٍ انٕطائم اإلنكرزٍَٔح انرً ذرٍذٓا انكهٍح نهرؼهّى انًظرًز 

ٔكٍفٍح ذذظٍٍ ٔطمم يٓاراذٓى فً انهغح اإلَجهٍشٌح، ٔلذ دظم كم ٔادذ يُٓى ػهى كًثٍٕذز 
 يذًٕل. 

 

ايج انرٕجًٍٓ ػهى انًذاػزاخ انجذٌح فمؾ، تم ذخههرّ سٌاراخ ئنى يزكش انطالب نى ٌمرظز انثزَ
فً جايؼح دًذ تٍ خهٍفح ٔانذً انصمافً كرارا ٔطٓزاخ شمافٍح يٍ تٍُٓا انهٍهح انؼزتٍح.  ْذا ٔتهغ 

ؽانثاً فً انثزَايج  15ػذد انطالب فً أدذز دفؼح انرذمد تكهٍح ؽة ٔاٌم كٕرٍَم فً لطز، 

ؽانثاً فً تزَايج يا لثم  34لطزٌاً، ٔ 11يٍ تٍُٓى  1153 – 1152ؼاو األكادًًٌ انرأطٍظً نه

 لطزٌاً.  52انطة يٍ تٍُٓى 

 

ٔلذ رّدة انذكرٕر جأٌذ شٍخ ػًٍذ كهٍح ؽة ٔاٌم كٕرٍَم فً لطز تٓإالء انطالب يرًٍُاً نٓى 
ل ػهى ٔجِٕ انطالب انرٕفٍك ٔانُجاح فً دراطرٓى ٔلال: "ئًَُ يظزٔر جذاً نزؤٌح انذًاص ٔانرفاؤ

انجذد ْٔذا ٌإكذ نُا أَٓى طٍظرطٍؼٌٕ يٕاجٓح انرذذٌاخ انرً ذُرظزْى فً انثزَايج انرأطٍظً 

ٔتزَايج يا لثم انطة. ٔأَا ػهى ٌمٍٍ يٍ أَٓى طٍُؼًٌٕ ئنى جٍم األؽثاء انشثاب انذٌٍ ذخّزجٓى 
 كهٍح ؽة ٔاٌم كٕرٍَم فً لطز". 

 

ٌ انطالب فكزج شايهح ػٍ اَرٓى أطثٕع انرٕجٍّ فً كهٍح ؽة ٔاٌ ّٕ م كٕرٍَم فً لطز تؼذ أٌ ك
 56انذٍاج انٍٕيٍح انرً ذُرظزْى. ٔفً ْذا اإلؽار لال انطانة انمطزي ػثذ انؼشٌش ػثذ انغًُ )

ػاياً( انذي انرذك تانثزَايج انرأطٍظً: "ئًَُ يظزٔر جذاً تمثٕنً فً كهٍح ؽة ٔاٌم كٕرٍَم فً 

ايؼٍح ٔاإلَخزاؽ فً كافح جٕاَثٓا درى فً يًارطح ْٕاٌاذً لطز، ٔأَا يظرؼّذ نخٕع انذٍاج انج
انزٌاػٍح، فأَا أنؼة كزج انمذو ٔانرُض ٔآيم تأٌ أشارن تانًُافظاخ انرً ذُظًٓا انكهٍح. نذي شغف 

تجزادح األػظاب ٔأذًُى أٌ َثذأ انظفٕف تأطزع ٔلد يًكٍ كً أذؼزف أكصز ػهى ْذا 

 االخرظاص". 



 
 

 

ػاياً( انرً طرهرذك تانظُح األٔنى تثزَايج يا لثم انطة،  57أدًذ ) أيا انطانثح انمطزٌح ُْٕف

نٍظد غزٌثح ػٍ أجٕاء انكهٍح ألَٓا ذخزجد ْذا انؼاو يٍ انثزَايج انرأطٍظً، ًْٔ ذرطهغ نثذء 
انؼاو األكادًًٌ ٔنكُٓا لهمح تؼغ انشًء ألٌ دراطح انطة نٍظد تاأليز انٍٍّٓ ًٌٔكٍ نٓا اجرٍاس 

 ج انجذٌح. انظؼٕتاخ تانًصاتز

 
ػاياً( انذي انرذك تثزَايج يا لثم انطة أٌ ٌظثخ  57يٍ جٓرّ، ٌأيم انطانة انُٓذي دٌاٌ أدٔرا )

ر ٌٕياً تؼذ ٌٕو ْٕٔ يٓى جذاً فً ذشخٍض  ّٕ ؽثٍة أشؼح، فٓذا االخرظاص ٔفك رأٌّ ٌرط

ل انزدهح األيزاع ٌٔمٕل دٌاٌ أَّ ٌذة دراطح انؼهٕو ٔاأليٕر انًرظهح تٓا ٔطٍرؼهى انكصٍز خال

 انرً تذأْا اٌَ فً كهٍح ؽة ٔاٌم كٕرٍَم فً لطز.
 

ًٌرذ تزَايج يا لثم انطة نفرزج طُرٍٍ ٌرهمى خالنٓا ؽالب انظُح األٔنى درٔطاً يكصفح تانؼهٕو 

انثٍٕنٕجٍح، انكًٍٍاء، انفٍشٌاء ٔانذظاب، فًٍا انظُح انصاٍَح ذؼؼٓى أياو انًٕاد انؼهًٍح انًرظهح 
، أخاللٍاخ انطة، ػهى انٕراشح انثشزٌح، انكًٍٍاء انؼؼٌٕح ٔػهى انًُاػح. تانطة كؼهى األػظاب

ٔتؼذ اجرٍاس انطالب تزَايج يا لثم انطة تُجاح، ًٌكُٓى االنرذاق تثزَايج انطة انذي ًٌرذ نفرزج 
 طُٕاخ. أيا انثزَايج انرأطٍظً، فٍشًم انؼهٕو األطاطٍح، انزٌاػٍاخ ٔانهغح اإلَجهٍشٌح.  3

 

ألخٍز يٍ انثزَايج انرٕجًٍٓ ذُأل انطالب ؽؼاو انغذاء يغ انؼايهٍٍ فً لظى انظٍاَح ٔفً انٍٕو ا

 فً انكهٍح ٔػًال آخزٌٍ ٔلذيٕا ْثاخ ػٍٍُح نمطز انخٍزٌح.
 

  -انتهى  -
 

 التعليق على الصور:
 9 الدكتور جاوٌد شٌخ عمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر ٌتوسط الطالب الجدد5صورة رقم 
 طالب قطرٌٌن9 1صورة رقم 
 9 طالبتان قطرٌتان2صورة رقم 
 9 إحدى جلسات كسر الجلٌد بٌن الطالب3صورة رقم 
 9 الطالب ٌوضبون المساعدات العٌنٌة لقطر الخٌرٌة4صورة رقم 

  
 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر

مؤسسة قائمة بٌن جامعة كورنٌل و من خالل شراكةتأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر 
مل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع ٌش امجاً تعلٌمٌاً متكامالً وتقدم برن ،قطر

كورنٌل ومن بٌنهم جامعة تابعة لامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة سنوات فً برن
أطباء معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام 

 والطب الرٌاضً. 
 



 
 

وث الطب تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بح
ث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. وحبالحٌوي وذلك من خالل ال

ز مستوى كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌ
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 االتصال9
 حنان اللقٌس

 إعالمًمدٌر 
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر

 +863 44425453جوال9 
 +863 33817555مباشر9 
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