
 
 

 

في مجمس إدارة  ا  الصحة العامة عضو  ةتعيين سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير 
 مركز السدرة لمطب والبحوث

 6112يونيو  31-قطر -الدوحة

الصحة العامة في  ةالدكتورة حنان محمد الكواري، وزير أعمن اليوم مركز السدرة لمطب والبحوث عن تعيين سعادة 
 عضو في مجمس إدارة المركز. كقطر، 

وتعقيبًا عمى هذا التعيين قال المورد دارزي، نائب رئيس مجمس إدارة مركز السدرة ورئيس المجنة التنفيذية لممركز، 
ورة حنان محمد الكواري التي ُتعد أنه "شرف كبير لمركز السدرة أن يضم في عضوية مجمس إدارته سعادة الدكت

واحدة من رائدات الرعاية الصحية في قطر، حيث ستساعد الخبرات التي ستقدمها سعادتها في تعزيز نهجنا 
االستراتيجي لتمبية احتياجات الرعاية الصحية لألطفال والنساء في قطر. ويأتي تعيين سعادتها في وقت هام حيث 

مبني العيادات الخارجية لمسدرة الذي تم افتتاحه مؤخرًا في الوقت الذي يتواصل فيه  نقوم بافتتاح عيادات جديدة في
 العمل من أجل إعداد وتجهيز المستشفى الرئيسي".  

، إضافة إلى منصبها 6102لمصحة العامة في قطر في عام  ةتم تعيين سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري كوزير 
نسب الفضل إلى سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري في تحويل مؤسسة حمد كمدير عام لمؤسسة حمد الطبية. ويُ 

 الطبية إلى نظام صحي أكاديمي متكامل نجح في الحصول عمى العديد من الجوائز وشهادات االعتماد الدولية. 

الذي يوليه مركز "نظرًا لالهتمام الكبير  أنه وتعميقًا عمى هذا التعيين، قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري
السدرة بالمرضى وأسرهم، سيكون المركز في طميعة المرافق الصحية التي تقدم الرعاية المتميزة لمنساء واألطفال في 
قطر، فضاًل عن كونه مركزًا لمتعميم والبحوث العالمية. إنني مسرورة لتعييني في مجمس إدارة مركز السدرة لمطب 

 جمس إدارة المركز".والبحوث وأتطمع إلى التعاون مع م

كوليدج لندن وهي متحدثة ومفكرة بارزة  امبيريالحنان محمد الكواري كأستاذ زائر في جامعة  ةتعمل سعادة الدكتور 
ضافة إلى عضويتها في مجمس إدارة مركز السدرة، تشغل سعادتها  في مجال الرعاية الصحية في المنطقة. وا 
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ل المجمس االستشاري لمشرق األوسط، والمجنة التوجيهية لمجمعية عضوية العديد من مجالس اإلدارة في قطر مث
الدولية لممراكز الصحية األكاديمية، ومعهد االبتكار في مجال الصحة العالمية. كما تشغل سعادتها منصب رئيس 

 مجمس إدارة مركز قطر بيوبنك.

 

 -انتهى -

  حول مركز السدرة لمطب والبحوث 

سيكون مركز السدرة لمطب والبحوث مستشفى رائد ومؤسسة بحثية وتعميمية متطورة تركز عمى صحة وعافية 
 األطفال والنساء في المنطقة والعالم. 

رئيس مجمس إدارة مركز  ويجسد مركز السدرة لمطب والبحوث رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،
نية والمتطور رعاية المرضى طبقا ألفضل المعايير العالمية فحسب، ولكنه ولن يقدم هذا المرفق عال التق. السدرة

  سيساعد أيضا في بناء الموارد والخبرات العممية لقطر.

سيعمل المركز بالكامل بالنظم الرقمية متبنيًا أحدث تطبيقات تقنية المعمومات في مجاالت الرعاية السريرية 
حيث سيضم من مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية، والبحوث واإلدارة. ويتكون مركز السدرة 

سرير في مرحمة  551سرير مع وجود بنية تحتية تسمح بالتوسع إلى  011المستشفى الرئيسي في البداية حوالي 
  الحقة. 

ث عيادات حيث بدأ العمل في ثال 6102قام مركز السدرة بافتتاح العيادات الخارجية لممركز في األول من مايو 
هي األمراض الجمدية وطب التوليد واستشارات الجراحة العامة لألطفال. وستوفر العيادات الخارجية أيضا خدمات 
األشعة، والباثولوجي، والصيدلية، والمختبر. وستقدم العيادات الخارجية خدماتها لمنساء واألطفال وفقا لنظام اإلحالة 

 قطر. بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية في 

التي تتضمن مؤسسات  بيئة التعميم والبحوث الديناميكية في قطريشكل مركز السدرة لمطب والبحوث جزًءا من 
دولية رائدة. ومن خالل الشراكات المتينة مع المؤسسات الرائدة في العالم، يقوم مركز السدرة بخمق نظام بيئي 

االستثمار في البحوث الطبية. لمزيد من المعمومات، ثقافي لممساعدة في تطوير االكتشافات العممية من خالل 
 www.sidra.orgيرجى زيارة موقع 

http://www.sidra.org/
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 لالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم، يرجى االتصال بـ
  

 كويمهوفرحانة حبيب 
 fcoelho@sidra.orgبريد الكتروني: 

 44042176هاتف: 
 مركز السدرة لمطب والبحوث  | قسم االتصاالت
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