
 

 

 

 

كارنيجي ميلون في قطر وسدرة للطب يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون 
 في التعليم والعلوم

 تتيح للطالب فرصة اكتساب الخبرة في التقنيات المتعلقة بالرعاية الطبية

جامعة كارنيجي ميلون في قطر وسدرة للطب، عضو : وقعت 2019يوليو  16الدوحة، قطر، 
مؤسسة قطر، مذكرة تفاھم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بينھما، بما يتماشى مع األولويات 

  الوطنية للبحث العلمي في قطر.

وبموجب االتفاقية، ستبادل علماء وباحثو جامعة كارنيجي ميلون في قطر وسدرة للطب الخبرات 
العلوم البيولوجية، وإدارة األعمال، وعلم األحياء الحاسوبي، وعلوم الحاسوب، وأنظمة في مجاالت 

المعلومات. كما سيسعى الطرفان، من خالل ھذا التعاون، إلى تشجيع البحوث ونشر الوعي 
  .الصحي من خالل المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة

د كارنيجي ميلون في قطر، قائالً: "سدرة للطب وفي ھذا الصدد، علّق الدكتور مايكل تريك، عمي
ھي مؤسسة تقّدر عالياً الدقة العلمية والتفكير اإلبداعي. وحالياً، يعمل خريجو كل برنامج من 
البرامج الدراسية الرئيسية األربعة بجامعة كارنيجي ميلون في قطر في سدرة للطب، وھو ما 

ية أن تساعد في تحسين رعاية المرضى. ونحن يساعد على إظھار كيف يمكن لألدوات التكنولوج
 نتطلع إلى سنوات أخرى من التعاون".

من جھته، عبّر البروفسور روبرت كرون، الرئيس التنفيذي المؤقت لسدرة للطب، عن سعادته لعقد 
ھذه الشراكة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وقال: "توفر مذكرة التفاھم ھذه فرصة فريدة 

جامعة كارنيجي ميلون في قطر الكتساب المعرفة العملية في أحدث مجاالت  لطالب وخريجي
الرعاية الصحية والبحث الطبي، خاصة بينما تتجه "سدرة للطب" نحو مجال الطب الدقيق. وستوفر 
ھذه الشراكة أيضاً الفرصة للطالب للوصول إلى قادة الفكر والمبتكرين في سدرة للطب، من الذين 

اسياً في تعزيز مھمتنا المتمثلة في توفير رعاية مرضية ذات مستوى عالمي وكذلك يلعبون دوراً أس
 لبناء الخبرات العلمية والموارد في قطر".

قال الدكتور روبرت كرون، الرئيس التنفيذي لسدرة للطب باإلنابة: "نحن سعداء بالدخول في شراكة 
امعة بموجب ھذا االتفاق بفرصة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر. وسيحظى طالب وخريجو الج

مميزة للوقوف على المستجدات في الرعاية الصحية واألبحاث الطبية ومن بينھا مجال الطب 
الدقيق الذي قطع سدرة شوطًا ھاًما في تطبيق ممارساته. كما سيتيح االتفاق للطالب التعرف 

في تعزيز رؤيتنا المتمثلة  على رواد الفكر والمبتكرين في سدرة للطب الذين يقومون بدور محوري
  في تقديم رعاية عالمية المستوى للمرضى وبناء قدرات قطر وخبراتھا العلمية."        

وتعتبر ھذه االتفاقية بمثابة إطار للشراكة الوثيقة التي تجمع الطرفين بالفعل، حيث سبق أن قامت 
من خريجي جامعة كارنيجي  40سدرة للطب، خالل السنوات األربعة الماضية، بتعيين أكثر من 

ميلون في قطر في وظائف بمجال البحوث، والتكنولوجيا والعمليات التجارية والطب المخبري. ويتميز 
"سدرة للطب" بكونه مستشفى على أحدث طراز تلتزم بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتميّزة 

ي جامعة كارنيجي ميلون للنساء واألطفال في قطر، ووھو ما يجعله مناسباً بشكل خاص لخريج
  في قطر.

-انتھى-  
 
 



 

 نبذة عن سدرة للطب:
يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من 

س من أجل خدمة الصالح العام.     قطر والعالم. وھو مركز طبي خاص تأسَّ
 

وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في  يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم
مجاالت التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة للمريض وعائلته. 
وھذا المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفھوم 

  المتعلقة بالعالج والرعاية. الطب الشخصي في فلسفته
 

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 

والجمجمة، وغيرھا. كما يقدم العالج والرعاية للنساء والجھاز العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه 
  الحوامل الالئي تعاني أجنتھن من مضاعفات صحية.

 
يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بھا المركز شھادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتزام 

  متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.
 

رعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساھمتنا في مجال الرعاية للحصول على خدمات ال
 www.sidra.orgالصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 :قطر  ميلون في كارنيجي نبذة عن جامعة

ميلون األشخاص الطموحين والفضوليين على االبتكار  كارنيجي ت جامعةعلى مدار أكثر من قرن، شجع
ميلون جامعة دولية من بين األعلى تصنيفاً، وتتميز ببرامجھا التعليمية  كارنيجي  والتخيل لتقديم األفضل. وُتعد

 .التي تشجع على اإلبداع والتعاون عبر مختلف فروعھا

ميلون ومؤسسة قطر لتقديم مجموعة من البرامج المختارة التي  كارنيجي بين، بدأت الشراكة 2004في العام 
ميلون في قطر برامج  كارنيجي تساھم في نمو وتطور دولة قطر على المدى الطويل. واليوم، تقدم جامعة

مات، جامعية في العلوم البيولوجية، وإدارة األعمال، وعلم األحياء الحاسوبي، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلو
 .دولة مختلفة 38طالب ينتمون لـ 400كما تضم ما يقرب من 

ميلون في قطر تأثيراً حقيقياً في قطر وحول العالم. وھم يحتلون مراكز مرموقة  كارنيجي وُيحدث خريجو جامعة
 ،في أھم الجھات والمنظمات داخل دولة قطر وحول العالم، فيما يتابع عدد كبير منھم الدراسات العليا. وكذلك

ميلون في قطر اإلجمالي  كارنيجي فقد أطلق الكثيرون منھم مشاريع رائدة. ويصل عدد خريجي جامعة
  .دفعة لحينه  12 خريج، ضمن  900 إلى

  :ماعيومتابعتنا على مواقع التواصل االجت  www.qatar.cmu.eduلمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة موقعنا:

   CarnegieMellonQ@تويتر
   carnegiemellonq@ إنستجرام
      https://www.facebook.com/CarnegieMellonQ فيسبوك
      rhttp://www.youtube.com/user/CarnegieMellonQata  يوتيوب
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