
 
 

 

 

 

 مركز السدرة يقدم لموظفيه القطريين أول برنامج تدريبي من نوعه لتطوير مهارات القيادة والعمل بروح الفريق

 

 2017 يوليو - 5الدوحة، قطر

 

قام مركز السدرة للطب والبحوث بإطالق برنامج "كن القائد"، وهو برنامج تدريبي جديد يستهدف العاملين في 

 12لمدة المركز من الخريجين الجدد والموظفين القطريين ممن هم في بداية حياتهم المهنية. ويستمر هذا البرنامج 

 الالزمة للنجاح في العمل.ن على المعلومات والمهارات وشهر يحصل خاللها المشارك

 

ويأتي هذا البرنامج في إطار االستراتيجية الجديدة لتطوير القطريين في مركز السدرة، حيث تهدف هذه االستراتيجية 

إلى تطوير الموظفين القطريين وصقل مهاراتهم في مجال الرعاية الصحية في قطر. وقد قام مركز السدرة بتعديل 

التطوير لضمان حصول الموظفين القطريين في مختلف الوظائف على البرامج اإلرشادية برامج التعليم والتدريب و

 والفرص التعليمية واألدوات التدريبية الالزمة لالرتقاء بمساراتهم المهنية في قطاع الرعاية الصحية. 

 

ً على أهمية البرنامج، قالت الدكتورة خلود العبيدلي   لتطوير في مركز السدرةالرئيس التنفيذي للتدريب واوتعليقا

: "من المهم أن تقوم برامج التطوير في المركز بإعداد المشاركين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات للطب والبحوث

الالزمة للعمل. ويأتي ذلك في إطار التزام مركز السدرة باالستثمار في تطوير األجيال القادمة من القطريين 

كجزء من استراتيجية تطوير القطريين الجديدة. ويعتبر برنامج "كن القائد" المتخصصين في مجال الرعاية الصحية 

 واالستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في قطر". 2030دليل واضح على التزام مركز السدرة برؤية قطر الوطنية 

 

فات، ومهارات االتصال تشمل الموضوعات الرئيسية في البرنامج تولي مسؤولية القيادة، والعمل في فريق متعدد الثقا

وإدارة المشاريع. وسيقوم المشاركون بحضور فصول دراسية ومحاضرات شهرية تشمل ساعات التعلم الموجه 

 وأداء المهام التي توضح تطبيق الجانب النظري لما تعلموه.

 

. ووفقاً لما ذكره المعهد فإن هذه هي ILMبعد أن يقوم المشاركون بإكمال البرنامج بنجاح، سيتم منحهم شهادة معهد 

 المرة األولى التي يتم فيها منح هذه الشهادة في مجال الرعاية الصحية في الشرق األوسط. 

 

https://www.i-l-m.com/
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 التصريحات التي أدلى بها المشاركون في برنامج "كن القائد":

الفرصة ‘ ائدكن الق’مالت في المركز قالت: "منحتني ورشة عمل برنامج دانه عبد هللا إحدى الخريجات الجدد العا

البداية لما  لمعرفة قيمة السلوكيات الهادفة وتأثيرها الكبير على التطور الشخصي وعلى كل من حولك. وهذه مجرد

   سيتحقق خالل الشهور االثني عشر القادمة من البرنامج".

 

على دروس ‘ ئدكن القا’الجدد ويعمل بإدارة المالية: "سنتعرف من خالل برنامج وقال أحمد التميمي أحد الخريجين 

جح. ويُعد هذا مختلفة تتعلق باالتصال والعمل بروح الفريق وريادة األعمال وكلها من السمات الهامة للقائد النا

 البرنامج فرصة عظيمة ستقربنا خطوة نحو تولي المناصب القيادية في مجال عملنا".

 

كز على بناء فريق عبد هللا الوهيبي أحد الخريجين الجدد ويعمل في إدارة االتصال: "تُعتبر المحاضرات التي تر وقال

يعلمنا ‘ كن القائد’ العمل ومهارات القيادة والتطوير الذاتي هامة لمن هو في بداية حياته المهنية. ولذلك فإن برنامج

ي تحقيق رؤية فالطريق لنصبح عناصر رئيسية فاعلة  لنا وهذا يمهد التعاون واالندماج منذ بداية حياتنا المهنية،

 مركز السدرة". 

 -انتهي -

 حول مركز السدرة للطب والبحوث

ة سيييكون مركييز السييدرة للطييب والبحييوث مستشييفى رائييد ومؤسسيية بحثييية وتعليمييية متطييورة تركييز علييى صييح

ليييي بتصيييميم المعمييياري المعيييروف سييييزر بيقيييام المهنيييدس وقيييد وعافيييية األطفيييال والنسييياء فيييي المنطقييية والعيييالم. 

 مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية لمركز السدرة.

 

ة رئييييس مجليييس إداريجسيييد مركيييز السيييدرة للطيييب والبحيييوث رؤيييية صييياحبة السيييمو الشييييخة ميييوزا بنيييت ناصييير، 

ير ألفضييييل المعييييايوليييين يقييييدم هييييذا المرفييييق عييييال التقنييييية والمتطييييور رعاييييية المرضييييى طبقييييا . مركييييز السييييدرة

  العالمية فحسب، ولكنه سيساعد أيضا في بناء الموارد والخبرات العلمية لقطر.

 

دم ، حيييييث تقيييي2016قييييام مركييييز السييييدرة بافتتيييياح مبنييييى العيييييادات الخارجييييية للمركييييز فييييي األول ميييين مييييايو 

حية ايييية الصيييلرعالعييييادات الخارجيييية خيييدماتها للنسييياء واألطفيييال وفقيييا لنظيييام اإلحالييية بالتعييياون ميييع مؤسسيييات ا

 األخرى في قطر.

 

. ومييين خيييالل بيئييية التعلييييم والبحيييوث الديناميكيييية فيييي قطيييريشيييكل مركيييز السيييدرة للطيييب والبحيييوث جيييزًءا مييين 

الشيييراكات المتينييية ميييع المؤسسيييات الرائيييدة فيييي العيييالم، يقيييوم مركيييز السيييدرة بخليييق نظيييام بيئيييي ثقيييافي للمسييياعدة 
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مار فيييي البحيييوث الطبيييية. لمزييييد مييين المعلوميييات، يرجيييى فيييي تطيييوير االكتشيييافات العلميييية مييين خيييالل االسيييتث

 www.sidra.orgزيارة موقع 
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