
 

 

 كرون ك. روبرت البروفسور رئيسًا تنفيذيًا مؤقتاً  تعّين سدرة للطب
 

 2019أبريل  3الدوحة، قطر، 
 

عّينت سدرة للطب البروفسور روبرت ك. كرون بمنصب رئيس تنفيذي مؤقت. يشغل البروفسور كرون حاليًا 
ال السريري والتخدير في كلية طب وايل منصب نائب عميد الشؤون السريرية والجامعية، وأستاذ طب األطف

كورنيل في قطر، وهو سيتولى مهامه في سدرة بشكل مؤقت بعد مغادرة الرئيس التنفيذي السابق بيتر موريس، 
طالق العيادات الخارجية والمستشفى الرئيسي  .الذي قاد بنجاح عملية تفعيل وا 

 
 المستشفيات مأه من كواحدة للطب، سدرةوتوسيع استراتيجية  نفيذت على اإلشراف كرون البروفسور سيتولى
 المراكز أفضل كأحد الخارطة على وضعها إلى باإلضافة والشباب واألطفال النساء بطب المتخصصة الرائدة
 والتعليم ةالصحي الرعاية قطاع تطوير في كرون البروفسور ساهم قطر، في. المنطقة في األكاديمية الطبية
 نظام إدارة مجلس في عضو منصب حالياً  يشغل وهو. الماضية 12 الـ السنوات خالل النمو السريع الطبي
 ايةالرع مؤسسات من العديد إدارة مجالس في عضو أنه كما. الطبية حمد لمؤسسة التابع األكاديمي الصحة
 .والعالم المتحدة الواليات في الصحية

 
 من كل في ألطفالا طب مجال في رائعة مهنية مسيرةً  لنفسه كرون البروفسور بنى قطر، في للعمل انتقاله قبل

 في( نواشنط جامعة طب كلية) لألطفال سياتل ومستشفى( هارفرد طب كلية) لألطفال بوسطن مستشفى
 تحسين هاشأن من التي البرامج على للتركيز العالمي الطب إلى ذلك بعد انتقل. األمريكية المتحدة الواليات
 قسم لرئيس أول كنائب العمل المرحلة هذه في مناصبه شملت. العالمي الصعيد على للمرضى الصحية الرعاية

هارفرد  ركةلش التنفيذي والمدير المؤسس الرئيس يصبح أن قبل( للناس الناس صحة مؤسسة) في العمليات
 .هارفرد جامعة في الطب لكلية تابعة ربحية غير شركة وهي الدولية، الطبية



 

 في التخديرو  األطفال طب في التخرج بعد تدريبه وأتم ألباني في طبال كلية من كرون البروفسور تخّرج 
 في للجنين لدمويةا واألوعية القلب فيزيولوجيا في بحثية زمالة أكمل. بوسطن في العام ماساتشوستس مستشفى

 .فرانسيسكو سان كاليفورنيا، بجامعة الدموية واألوعية القلب أبحاث معهد
 

 سيقدمها التي كيمةالح القيادة إلى نتطلع: "التالي بالتصريح للطب سدرة إدارة مجلس أدلى تعيينه، على وتعليقاً 
د كما. الواسعة والمحلية الدولية بخبرته للطب سدرة إلى كرون البروفسور  موريس للسيد اامتنانن عن نعرب أن نوَّ

 للنساء صةالمتخص الخدمات قسم ولتأسيس والمستشفى، الخارجية العيادات تفعيل في وجهوده قيادته على
 ".قطر دولة وسكان أهاليفائدة ل واألطفال

 – انتهى - 

 

 :نبذة عن سدرة للطب
سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم. وهو يقدم مركز 

   مركز طبي خاص تأسَّس من أجل خدمة الصالح العام.
يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في مجاالت 

الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة للمريض وعائلته. وهذا المزيج التعليم الطبي، وبحوث 
الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفهوم الطب الشخصي 

 في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية.
وشاملة لألطفال واليافعين في قطر، إلى جانب الرعاية  يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصة

الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في المركز أمراض القلب والجهاز 
العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه والجمجمة، وغيرها. كما يقدم العالج والرعاية للنساء الحوامل الالئي 

 جنتهن من مضاعفات صحية.تعاني أ
يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بها المركز شهادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتزام 

 متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.
للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساهمتنا في مجال الرعاية 
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