
 
 

 

 

 

 

 

 مركز السدرة للطب والبحوث ُيَدّشن استراتيجية جديدة لتطوير القطريين

 

 الدوحة، قطر

 2017مايو  14

 

اءات القطرية الكفأعلن مركز السدرة للطب والبحوث عن استراتيجية تطوير القطريين التي تهدف إلى دعم وتنمية 
مما يساهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية في قطر. وتأتي هذه االستراتيجية في إطار دعم المركز لرؤية قطر 

 واالستراتيجية الوطنية للصحة في قطر. 2030الوطنية 

 

لقطرية على جميع ا ووفقاً لالستراتيجية الجديدة، فإن برامج التدريب والتطوير في مركز السدرة مصممة لمنح الكفاءات
 األصعدة فرص التدريب والتوجيه لالرتقاء بمسيرتهم المهنية في مجال الرعاية الصحية.

 

وتعليقاً على النهج الذي يعتمده مركز السدرة في تطوير القطريين قالت الدكتورة خلود محمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي 
ن اية الصحية في قطر تغيرات عديدة، وهو ما ُيَحّتم علينا ضماللتدريب والتطوير في مركز السدرة: "شهد قطاع الرع

مواكبة الكوادر القطرية لتلك التغيرات وتأهيلها لتحقيق المزيد من التقدم في قطاع الرعاية الصحية. وهذا ينطبق على 
 الوظائف اإلدارية والطبية والعلمية". 
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بالمائة من إجمالي عدد الموظفين،  %27وأضافت الدكتورة خلود أن: "نسبة التقطير في مركز السدرة تبلغ حاليا 
ولذلك فإننا نقوم بوضع االستراتيجيات والبرامج التي تهدف إلى زيادة عدد القطريين الملتحقين بالعمل في قطاع 

ستراتيجية في مركز السدرة هو ضمان إسناد الوظائف الرعاية الصحية. كما أن الدافع الرئيسي إلطالق هذه اال
عدادهم عن طريق برامج التدريب والتطوير خالل مسيرتهم المهنية وجعل القطاع الصحي  لألشخاص المناسبين وا 

 من القطاعات الجذابة للقطريين". 

 ي:ما يل تشمل فرص التطوير المهني في مركز السدرة وفقا الستراتيجية تطوير القطريين في المركز

 " وهو برنامج تطوير مهني معتمد من معهد اإلدارة والقيادة بالمملكة المتحدة يهدف إلى تزويد كن القائدبرنامج :"
القطريين حديثي التخرج بالمهارات والخبرات الالزمة ألداء مهامهم الوظيفية بنجاح في قطاع الصحة. ويعتبر 

 هذا البرنامج هو األول من نوعه في المنطقة. 
 " وهو برنامج يهدف إلى دعم وتنمية السلوكيات القيادية لدى الموظفين في بيئة العمل. مهارات القيادةبرنامج :" 
 " يهدف إلى دعم الموظفين القطريين وتقديم فرص التدريب عن طريق وضع خطة للتطوير فرصتيبرنامج :"

دارة التدريب والتطو   ير. المهني باالشتراك مع الموظف القطري ومديره وا 
  هو برنامج ُيلقي الضوء على أهمية التوجيه اإلداري كأداة لتطوير النقاشات المهنية "التوجيه اإلداري"برنامج :

 بين الموظفين والمدراء. 
 " هي دورة تدريبية تقدم الفرصة للمدراء لالستفادة من مهاراتهم عن القيادة في مجال الرعاية الصحيةدورة :"

 طريق تقديم التقارير والمشاريع المبتكرة بالتعاون مع مؤسسة جي إي للرعاية الصحية. 
 .فرص التدريب العملي من خالل الشراكات المحلية والدولية 

 

ل فيه بالذكرى يذي لمركز السدرة: "في الوقت الذي نحتفوتعليقًا على تلك االستراتيجية قال بيتر موريس الرئيس التنف
السنوية األولى الفتتاح العيادات الخارجية لمركز السدرة، يواصل المركز جهوده لتطوير القطريين باعتبار ذلك جزء 

 ثال يتجزأ من اهتمامات المركز على المدى الطويل. كما ُتسهم برامج تطوير القطريين في نجاح مركز السدرة حي
يلتزم المركز بتوفير فرص التطوير المتميزة التي تساعد على بناء قدرات ومهارات الخريجين القطريين الجدد الذين 

 يمثلون قادة المستقبل".
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يقدم مركز السدرة الدعم للطالب للتخصص في مجاالت الطب والعلوم، وذلك إدراكًا من المركز ألهمية الكفاءات 
مجال الرعاية الصحية. كما يقدم مركز السدرة فرص االبتعاث والمنح الدراسية في مجال القطرية الشابة ودورها في 

 التمريض والطب والخدمات الصحية المساعدة. 

 

ضافة إلى الشراكة األكاديمية لمركز السدرة مع كلية طب وايل كورنيل في قطر، قام المركز بإنشاء شراكات مع  وا 
ن خليفة وجامعة قطر. كما أن العديد من أطباء وممرضات وباحثين مركز جامعة كالجاري في قطر وجامعة حمد ب

 السدرة يقومون أيضا بالتدريس في مؤسسات تعليمية وأكاديمية في قطر. 

 

واختتمت الدكتورة خلود قولها بأن: "التعليم الطبي هو أحد الركائز الثالثة األساسية في مركز السدرة، لكننا ندرك 
تنمية الكفاءات في المجاالت اإلدارية. لذلك، فقد أجرينا محادثات مع مؤسسات مختلفة من أيضًا أهمية تطوير و 

أجل تطوير برامج اإلدارة الطبية الستقطاب المزيد من الموظفين المتميزين ورفع كفاءة العاملين الحاليين في الوظائف 
ة طريين لالنضمام إلى مركز السدرة. وفي نهاياإلدارية. ونحن ملتزمون بفتح مسارات مهنية عديدة أمام المزيد من الق

المطاف، فإن النجاح بالنسبة لنا يعني تعزيز قدرات القطاع الصحي في قطر من خالل تزويده بالكوادر المدربة 
 محليًا ودوليًا". 

  

ية حويمكن للطالب القطريين الراغبين في الحصول على منح دراسية في مجال الطب أو التمريض أو الخدمات الص
. كما يمكن معرفة آخر أخبار scholarship@sidra.orgالمساعدة إرسال استفساراتهم على البريد اإللكتروني 

 .  www.sidra.orgالوظائف من خالل زيارة موقع 

 

 -انتهى -

 

mailto:scholarship@sidra.org
http://www.sidra.org/
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 والبحوث حول مركز السدرة للطب

سييون مركز ييسررة ييطب رةلبييثرمرةشفيي ارك ومييسةربرثييطرمكلس يي رتفوويي رمز لوىويي ركوبيي ب رزز ييسرللييةرفييف رمل  ويي رر  سيي  رمرة  يي  ر يي ر

رمكش ييييةررة ويييي رريررة  ب ويييي ررةى ومييييسةررةزثو يييي رتوليييي رتو ييييىو ركش ييييةسييييوسبرررةى ييييزم رةىه ييييطمررةى ىيييي ب ررقيييي  مقييييطررةى بقييي رمرة يييي ة  ر

ر ىز سررة طب ة

ر

مةيييريقييط ر يي رر ركز ييسررة ييطب ربثييومركجلييمرةررب رن فييز ركز ييسررة ييطب رةلبييثرمرةشفيي اربةييي رفيي شش ررة ييى ررةمييو  ركيي  ررت يي يج ييطر

رةىز ييييلرليييي  ررةوق ويييي رمرةىوبيييي بربل ييييي ررةىزرييييةر شقيييي ر  لييييسررةى يييي يوزررة  ةىويييي ر ف ييييث رمةن يييي رسو يييي لطر يليييي ر يييي رت يييي  ررةىيييي ربرر

ررمرة شزريررة لىو رةقبز 

ر

شويييقرزقيييط ررة وييي رريررة  ب وييي رايييطك زه رةل  ييي  ر ر2016ت  ووييي بركش يييةررة وييي رريررة  ب وييي رةلىز يييسر ييي رر م ركييييركييي ي ررقييي  ركز يييسررة يييطب 

رمر  س  رم ق رة ظ  ررإلش ة رت ةو  ممركعركلس  يررةزل ي ررة فو رر ازىر  رقبز 

ر

رركييييير  رمكيييييراييييك ررةمييييزر  يررةىوو يييي ركييييعرقبييييزرتوئيييي ررةو لييييو رمرةشفيييي اررةطي  كونويييي ر يييي يميييينسركز ييييسررة ييييطب رةلبييييثرمرةشفيييي ار ييييس  

رةىلس يي يررةزرثييط ر يي ررة يي ة  ريقيي  ركز ييسررة ييطب رت لييلرنظيي  رتوئيي روقيي   رةلى يي لط ر يي رزبيي يزررث وميي   يررة لىويي ركيييراييك ررثسييووى بر

رorgwww.sidra.  ررةشف اررةبشو  رةىسيطركيررةى ل ك ي ريز ةر ي ب رك قعر

ر

ر  يله ةكسوس  بريررة  ف رت س ثسررإللك  ريز ةررثز   رتـسزش ن رششوثر

رfcoelho@sidra.orgتزيطررةنوزمن :ر

ر44042176  زف:ر

رق  ررثز  ثي

ركز سررة طب رةلبثرمرةشف ا

رقبزر-رةطمش 

 

ر

ر

http://www.sidra.org/
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