
 
 

 

 

 

 

 وزارة الخارجية األمريكية تختار باحثين من مركز السدرة لحضور برنامج دولي في مجال القيادة

 

 الدوحة، قطر

 

 2016أغسطس  7

 

قامت وزارة الخارجية األمريكية باختيار اثنين من الباحثين بمركز السدرة هما الدكتور راشد العلي والسيد أحمد الشيبي 
لحضور برنامج تدريبي مرموق ترعاه الخارجية األمريكية لتطوير مهارات القيادة. ويشغل الدكتور راشد العلي منصب 

تية الطبية الحيوية، في حين أن السيد أحمد الشيبي هو أحد الخريجين نائب رئيس إدارة البحوث ورئيس قسم المعلوما
الجدد العاملين في مركز السدرة. وقد جرى اختيار الباحثين للمشاركة في برنامج "المهارات القيادية للزائرين الدوليين" 

الفرعية التابعة لهذا البرنامج الذي ترعاه وزارة الخارجية األمريكية حيث سيقوم الباحثان بالمشاركة في أحد البرامج 
 وهو برنامج "التحديات الصحية اإلقليمية: البحوث والعالجات في الواليات المتحدة األمريكية".   

 

يعتبر برنامج المهارات القيادية للزائرين الدوليين برنامج للتبادل المهني ترعاه وزارة الخارجية األمريكية ويتم تقديمه 
المرشحين الذين يتم اختيارهم على مستوى العالم. ويندرج تحت هذا البرنامج العديد من البرامج  سنوياً لعدد محدود من

التخصصية الفرعية. وتقوم السفارة األمريكية في الدوحة باإلشراف على البرنامج والتعاون مع الشركاء القطريين لمنح 
 ت.فرصة التبادل المهني لعدد مختار من القيادات في مختلف المجاال
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لدعم نخبة من القادة المتميزين والمبدعين واألكاديميين وأصحاب المواهب الواعدة.  1952تم تأسيس البرنامج في عام 
وسيكون الدكتور راشد والسيد الشيبي من بين الباحثين القالئل في الشرق األوسط الذين ينضمون إلى هذا البرنامج. 

هذا البرنامج عدد من رؤساء وزراء بريطانيا مثل تيريزا ماي وتوني ومن بين الشخصيات المعروفة التي شاركت في 
بلير ومارجريت تاتشر وجوردن براون، والرئيس الكوري األسبق كيم داي جونغ، والرئيس الفرنسي األسبق نيكوال 

نس ساركوزي، والرئيس المصري األسبق أنور السادات إضافة إلى بعض الشخصيات الالمعة مثل الدكتور محمد يو 
 الحائز على جائزة نوبل وأستاذ االقتصاد من بنجالديش. 

 

تعزيز التعاون  على التحديات الصحية اإلقليمية: البحوث والعالجات في الواليات المتحدة األمريكية"يعتمد برنامج "
يتناول ا الدولي في مجال برامج اإلدارة الصحية التي تحد من الوفيات بسبب األمراض المعدية وغير المعدية. كم

 البرنامج أيضًا احتياجات وتحديات الصحة العامة في الدول والمجتمعات التي تواجه أزمات.  

 

 

ستشمل أنشطة الدكتور راشد والسيد الشيبي أثناء فترة البرنامج الذي يستمر لمدة ثالثة أسابيع زيارات ميدانية 
إضافة إلى المؤسسات البحثية واألكاديمية في الواليات للمستشفيات والعيادات والمرافق الصحية الريفية والمختبرات 

المتحدة. كما سيقوم الباحثان أيضا بدراسة التغطية اإلعالمية لألمراض وتأثير تلك التغطية على الحكومة والجمهور. 
ديدات وسيكون من فوائد البرنامج التعرف على البحوث والتقنيات والعالجات المتطورة ومعرفة الحلول الممكنة للته

 التي تواجه الصحة العامة.

 

وتعليقاً على مشاركة باحثين من مركز السدرة في هذا البرنامج، قالت الدكتورة خلود العبيدلي الرئيس التنفيذي للتدريب 
المهارات والتطوير في مركز السدرة: "نشعر بالفخر الختيار الدكتور راشد العلي والسيد أحمد الشيبي لحضور برنامج 

لمركز السدرة والخبرات البحثية القطرية. أعتقد أن اختيار شخصيات مرموقة مثل  اة للزائرين الدوليين وتمثيلهمالقيادي
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عام في مجال المعلوماتية الطبية الحيوية إضافة إلى  25الدكتور راشد الذي يمتلك خبرة مهنية متميزة تمتد لمدة 
الذي انضم إلى مركز السدرة منذ عدة أشهر وأظهر خاللها تميزًا واضحًا في مجال عمله، يؤكد  اختيار أحمد الشيبي

حياتهم المهنية خالل عملهم في المركز. مركز السدرة بدعم وتطوير العاملين في جميع مراحل  نا فيعلى التزام
نجاحهما في هذا البرنامج. كما أن  وبهذه المناسبة نعبر عن تمنياتنا بالتوفيق لكال الباحثين ونحن على ثقة في

المعرفة والمهارات التي سيكتسبها الباحثان من خالل مشاركتهما في هذا البرنامج سيتم تطبيقها هنا في مركز السدرة 
وهذا من شأنه أن يعزز من الرعاية الصحية القائمة على البحوث وهو ما سيعود بالنفع على المرضى في نهاية 

 المطاف".

 

على مشاركته في هذا البرنامج، قال الدكتور راشد العلي: "لقد جاء هذا البرنامج في الوقت المناسب حيث  وتعليقاً 
حققنا في مركز السدرة العديد من اإلنجازات في مجال الطب الشخصي. كما يأتي هذا البرنامج في سياق أنشطة 

المتميزة الموجودة في العالم. وأتطلع إلى اكتساب التعلم والتعاون المتواصل لالستفادة من برامج الممارسات الصحية 
 وتبادل المعلومات واألفكار من خالل مشاركتي في هذا البرنامج". 

 

وفي تعليقه على مشاركته في هذا البرنامج، قال السيد أحمد الشيبي: "أتوجه بالشكر إلى إدارة مركز السدرة إلتاحتها 
بداية مسيرتي المهنية. ويأتي هذا في سياق الدعم الذي تلقيته من  لي الفرصة لحضور هذا البرنامج المرموق في

مركز السدرة منذ بداية سنواتي الدراسية في الجامعة حيث حصلت على منحة دراسية من مركز السدرة. إنه شرف 
أن كبير لي أن أكون من بين مجموعة من القادة والشخصيات المعروفة التي شاركت في هذا البرنامج. وكلي أمل 

 أجلب معي ما تعلمته من هذا البرنامج حتى يعود بالنفع على أبحاثي ومركز السدرة وقطر بأكملها". 

 

وفي تعليقها على مشاركة باحثي السدرة في هذا البرنامج، عبرت السفارة األمريكية في الدوحة عن سعادتها لتقديم 
كز السدرة. كما عبرت السفارة عن أملها في أن تسهم الدعم للبحوث المتطورة التي تقوم بها الكوادر البحثية في مر 

تلك الفرصة، من خالل تبادل أفضل الممارسات واألفكار الجديدة مع الباحثين من حول العالم، في تحسين صحة 
 وعافية جميع المقيمين في دولة قطر. 
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 -انتهى -
 

 حول مركز السدرة للطب والبحوث

رائيييييد ومؤسسييييية بحثيييييية وتعليميييييية متطيييييورة تركيييييز عليييييى صيييييحة  سيييييكون مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث مستشيييييفى
قييييام المهنييييدس المعميييياري المعييييروف سيييييزر بيلييييي بتصييييميم وقييييد وعافييييية األطفييييال والنسيييياء فييييي المنطقيييية والعييييالم. 

 مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية لمركز السدرة.
 

رئييييييس مجليييييس إدارة يجسيييييد مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث رؤيييييية صييييياحبة السيييييمو الشييييييخة ميييييوزا بنيييييت ناصييييير، 
ولييين يقييييدم هيييذا المرفييييق عيييال التقنييييية والمتطيييور رعاييييية المرضيييى طبقييييا ألفضيييل المعييييايير العالمييييية . مركيييز السييييدرة

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

 

، حييييييييث تقيييييييدم 2016لسيييييييدرة بافتتيييييييات مبنيييييييى العييييييييادات الخارجيييييييية للمركيييييييز فيييييييي األول مييييييين ميييييييايو قيييييييام مركيييييييز ا
العيييييادات الخارجييييية خييييدماتها للنسييييياء واألطفييييال وفقييييا لنظيييييام اإلحاليييية بالتعيييياون ميييييع مؤسسييييات الرعاييييية الصيييييحية 

 األخرى في قطر.

 

. ومييييين خيييييالل يييييية فيييييي قطيييييربيئييييية التعلييييييم والبحيييييوث الديناميكيشيييييكل مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث جيييييزًءا مييييين 
الشييييراكات المتينيييية مييييع المؤسسييييات الرائييييدة فييييي العييييالم، يقييييوم مركييييز السييييدرة بخلييييق نظييييام بيئييييي ثقييييافي للمسيييياعدة 
فيييييي تطيييييوير االكتشيييييافات العلميييييية مييييين خيييييالل االسيييييتثمار فيييييي البحيييييوث الطبيييييية. لمزييييييد مييييين المعلوميييييات، يرجيييييى 

 .sidra.orgwwwزيارة موقع 
 

 بمحمد إربدلالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم، يرجى االتصال 
 merbad@sidra.orgبريد الكتروني: 

http://www.sidra.org/
mailto:merbad@sidra.org
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