
  

 
 سدرة للطب يوقع اتفاقية مع رويال كوليدج إنترناشونال، كندا

 
اتفاقية خدمات تعاونية مع ، ، أحد أعضاء مؤسسة قطرسدرة للطب وقَّع  – ، الدوحة، قطر٢٠٢٠يناير  ٢٦

وهي مؤسسة تروج وتقدم البرامج والخدمات نيابة عن الكلية الملكية  ،)RCI( ليدج إنترناشونالرويال كو
  لألطباء والجراحين بكندا.

 
وبموجب هذه االتفاقية، سيتم االستناد على أنظمة رويال كوليدج إنترناشونال في إرساء عمليات االعتماد 

. وسُتعتمد نتيجة لذلك جميع البرامج المطبقة رة للطبلبرامج التدريب والمحاكاة لألطباء المقيمين في سد
بصفتها برامج معادلة للبرامج المطبقة في المؤسسات وبرامج  RCIفي سدرة للطب والمعتمدة من قبل 

   األطباء المقيمين بكندا.
  

 سدرة للطب إدارةوعضو مجلس  االنتقاليةلجنة ال، رئيس المانعووقَّع االتفاقية كٌل من السيد محمد 
حضر حفل التوقيع الذي أقيم في  والدكتور أندرو بادموس، الرئيس التنفيذي لرويال كوليدج إنترناشونال.

مستشفى سدرة للطب ، سعادة ستيفاني مكلوم ، سفيرة كندا لدى دولة قطر باإلضافة إلى ممثلين 
 آخرين من الكلية الملكية الدولية.

 
يسعى ": سدرة للطب إدارةوعضو مجلس  االنتقاليةلجنة الرئيس ، المانعالسيد محمد ومن جانبه قال 

عرفة سدرة للطب، بصفته مركًزا طبًيا أكاديمًيا، إلى دعم تطوير أخصائيي الرعاية الصحية وإكسابهم الم
والمهارات والكفاءات الالزمة وذلك من خالل برامجه التعليمية الطبية. وتضمن الشراكات مع المؤسسات 
العريقة مثل رويال كوليدج إنترناشونال أننا ال نحسن من جودة برامج تعليم األطباء المقيمين لدينا فحسب، 

  ."لكننا نساعد على تحسين النتائج الصحية للمرضى في نهاية المطاف
 

انطالًقا من رؤية تسعى "ومن جانبه قال السيد أندرو بادموس، الرئيس التنفيذي لرويال كوليدج إنترناشونال: 
متخصصين على الصعيد العالمي، تعمل رويال كوليدج إنترناشونال مع لللى التميز في التعليم والممارسة إ

الم. ونحن سعداء بانضمام سدرة للطب نخبة من أفضل المؤسسات الطبية األكاديمية في جميع أنحاء الع
في سدرة للطب لتزويد أخصائيي الرعاية الصحية في سدرة  RCIإلى عضويتنا. وسيتم تطوير برامج 

  .بالمعرفة واألدوات والثقة التي يحتاجون إليها لتقديم أفضل مستوى من الرعاية للحاالت الحرجة"
 

رامج األطباء المقيمين، على إظهار األثر على سالمة في سدرة للطب، باإلضافة إلى ب RCIوستركز برامج 
المرضى وجودة الرعاية التي يقدمها أخصائيو الرعاية الصحية. وستسعى تلك البرامج أيًضا إلى ضمان تلبية 
التدريب القائم على المحاكاة في سدرة للطب للمعايير اإللزامية المعمول بها في اإلدارة والتعليم 

  واألخالقيات.
 

إن اعتماد رويال "التعليم الطبي في سدرة للطب:  رئيس، البروفيسور إبراهيم جناحيومن جانبه قال 
معايير العالمية كوليدج إنترناشونال ُيْثبت أن برامج األطباء المقيمين في سدرة للطب تمتثل ألعلى ال

المتاحة. وهذا إنجاز آخر في مسيرة تطويرنا لتعليمنا الطبي بعد حصولنا على االعتماد المؤسسي 
. ٢٠١٩) في شهر أغسطس عام I-ACGME(  ي العتماد برامج التعليم الطبي العاليالمجلس الدول من

وُيمّهد كل من هذين االعتمادين الطريق أمام سدرة للطب ليصبح المركز الطبي األكاديمي األول في منطقة 
  ."الخليج الذي يقدم البرامج الطبية المعتمدة وفًقا لكل من النظامين األمريكي والكندي

 
  - ى انته -

 
 



  

                                 
                     

 
 

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

س من أجل خدمة الصالح العام.     طبي خاص تأسَّ
طر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة ق

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

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

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

  تعاني أجنتهن من مضاعفات صحية.
 

يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بها المركز شهادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتزام 
  متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.

صول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساهمتنا في مجال الرعاية الصحية للح
 www.sidra.orgوالتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 


