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األربعاء ٩ شعبان ١٤٣٦هـ - ٢٧ مايو ٢٠١٥ م - العدد (١٢٠٧٢)

نــّظــم   :  ]  - ــــدوحــــة  ال
مركز قطر للسالمة المرورية 
«بحوث  ملتقى  قطر  بجامعة 
الـــســـالمـــة الـــمـــروريـــة مــتــعــددة 
بالتعاون  األول   ، التخصصات» 
للسالمة  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  مـــع 
المرورية، وذلك بهدف توحيد 
الجهود البحثية وتنسيق البرامج 
والمبادرات في مجال السالمة 
الــــمــــروريــــة وإتــــاحــــة الــفــرصــة 
لـــلـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة لــتــقــديــم 
البحثية  ومقترحاتها  تصوراتها 
مشتركة  أبــحــاث  إجــــراء  حـــول 
ـــســـالمـــة  تــــنــــاقــــش مــــــوضــــــوع ال

المرورية من جميع الجوانب. 
أكد  بالمناسبة،  كلمته  وفي   
الدكتور خليفة آل خليفة أهمية 
عــقــد هـــذا الــمــلــتــقــى فــي تــبــادل 
مجال  فــي  والمعرفة  البحوث 

السالمة المرورية.
 ومـــن جــانــبــه، أثــنــى العميد 
على  الــمــالــكــي  عــبــداهللا  محمد 

الجهات  قدمتها  التي  المشاريع 
الــمــشــاركــة وأكـــد على ضــرورة 
عقد هذا الملتقى سنوياً لتنظيم 
وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود الــمــبــذولــة 
المهتمة  الــجــهــات  جــمــيــع  مـــن 

بالسالمة المرورية واالستفادة 
من الخبرات في هذا المجال. 

 وبـــدورهـــا، قــالــت الــدكــتــورة 
ــــزيــــدي «نــــحــــن فــي  ــــي وفــــــــاء ال
جميع  نــرصــد  حــمــد  مستشفى 

حـــاالت الـــحـــوادث مــن دخولها 
إلى خروجها حسب تصنيف الـ 
ICF العالمي، ونتطلع ألن تكون 
هناك قاعدة بيانات شاملة بين 
جــمــيــع الــجــهــات، تــحــت مظلة 

الــســالمــة الــمــروريــة. تــضــم كل 
الــمــواصــفــات مــن الـــحـــادث إلــى 
المصاب إلى أسرته، و النواحي 
الطبية، النفسية و االجتماعية و 

غيرها» . 

مطلوب قاعدة بيانات شاملة للسالمة المرورية
خالل ملتقى بالجامعة شاركت فيه عدة جهات .. مشاركون:

ــة ــروري ــم ال ــة  ــســالم ال لتحقيق  الــبــحــثــيــة  ــود  ــجــه ال تــوحــيــد  ــكــى:  ــال ــم ال الــعــمــيــد 

 جانب من الحضور

تعريف الممارسين بالمهارات المطلوبة لتعليم مهنة الطب
قطر  بجامعة  الطب  كلية  نظمت   : ـ [  الــدوحــة 
في  الخبراء  من  عدد  بمشاركة  العمل  ورش  من  سلسلة 
قطاع الطب والرعاية الصحية وممارسي مهنة الطب من 
مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية األولية، 
كالجاري-  وجامعة  والــبــحــوث،  للطب  الــســدرة  ومــركــز 
قطر،  بجامعة  الطبية  الحيوية  البحوث  ومركز  قطر، 
وذلك الستكشاف واكتساب المهارات والكفاءات المطلوبة 

لتعليم مهنة الطب.  
 وشــــــارك فـــي هــــذه الــــورشــــة أكـــثـــر مـــن ثــالثــيــن من 

الممارسين في مجال الصحة والطب من الذين يقومون 
تخصصهم  مــجــاالت  فــي  لذلك  يطمحون  أو  بالتدريس 
المهن  تعليم  في  الكفاءة  شهادة  على  لحصولهم  تهيئة 

الطبية.
 وتــأتــي هــذه الـــورش فــي إطـــار سلسلة مــن النشاطات 
والشراكات تقوم بها كلية الطب استعداداً لبدء الدراسة في 

شهر سبتمبر المقبل، وقبول الدفعة األولى من الطلبة. 
كريستيان  الدكتورة  قالت  الحدث،  هذا  على  وتعليقا   
موك، مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون االستراتيجية 

والتطوير: «تقوم كلية الطب عبر تقديم برنامج شهادة 
بالتميز  التزامها  بــإبــراز  الطبية  المهن  لتعليم  الــكــفــاءة 
بالرعاية  تختص  التي  المهن  تعليم  مجال  في  والجودة 
الصحية في دولة قطر، فضال عن اعتمادها على التدريب 
في مجال التعليم الطبي بالتعاون مع المؤسسات الطبية 
في دولة قطر. وتتطلع الكلية إلى تخريج كفاءات وطنية 
تسهم في تقديم الرعاية الصحية للمجتمع وإلى تزويد 
المهارات  مــن  عــال  بمستوى  األطــبــاء  مــن  الــقــادم  الجيل 

القيادية وبتحفيزهم للتعلم مدى الحياة» .

رابـــطـــة  اســـتـــضـــافـــت   :  ]  - الـــــدوحـــــة 
خــريــجــي جــامــعــة قــطــر أمـــس ســـعـــادة الــســيــد 
عــبــداهللا بــن خــالــد الــقــحــطــانــي، وزيـــر الصحة 
األكاديمي  مــشــواره  عــن  تحدث  الــذي  الــعــامــة، 
قطاع  في  المهنية  ومسيرته  قطر  جامعة  في 
الـــصـــحـــة، وذلـــــك ضــمــن فــعــالــيــة «قـــهـــوة مــع 

خريج» .
 وقد حضر اللقاء سعادة أ.د.شيخة المسند، 
رئـــيـــس جــامــعــة قـــطـــر، ود.ســـيـــف الــحــجــري، 
ونــواب  قــطــر،  جامعة  خريجي  رابــطــة  رئــيــس 
من  وعــدد  الكليات  وعــمــداء  الجامعة،  رئيس 

رؤساء األقسام وطلبة الجامعة. 
وزيــر  ســعــادة  عــّبــر  حــديــثــه،  مستهل  وفـــي   
للجامعة  وامتنانه  شكره  عــن  العامة  الصحة 
وطنية  بكوادر  الدولة  رفد  في  بدورها  مشيدا 
مناصب  وتــقــلــدت  جــدارتــهــا  إثــبــات  استطاعت 

متميزة. قيادية 
األكاديمية  تجربته  عــن  سعادته  وتــحــدث   
في كلية اإلدارة واالقتصاد بالجامعة ودراسته 

.١٩٩٣ للمحاسبة وتخرجه من الجامعة عام 
وقــــال إن مـــشـــواره الــجــامــعــي بـــدأ بــدراســة 
الــهــنــدســة فــي جــامــعــة قــطــر، ثــم انــتــقــل الحقا 
دراســــة  لــيــبــدأ  واالقـــتـــصـــاد  اإلدارة  كــلــيــة  إلــــى 

المحاسبة.
أكد  والخريجين،  الطلبة  مع  حديثه  وفــي   
الطالب  يــكــون  ال  أن  ضـــرورة  الــوزيــر  ســعــادة 
بشكل  والتطوير  للتغيير  يسعى  وأن  نمطيا، 

مستمر.
وقـــــال: «تــعــتــبــر الــــدراســــات الــعــلــيــا مــرحــلــة 
من  مــزيــدا  وتتطلب  الطالب  حياة  فــي  مهمة 

الصبر والشغف في حب العلم والمعرفة» .
الــطــب  كــلــيــة  دور  عـــن  ســـــؤال  عــلــى  وردا   
الــتــي تـــم إطــالقــهــا مـــؤخـــًرا فـــي جــامــعــة قطر 
«ال  الــوزيــر:  سعادة  قــال  الصحي،  القطاع  في 
قطر  جامعة  فــي  للطب  كلية  إطــالق  أن  شــك 
هي بمثابة خطوة هامة وذلك في ظل حاجة 
الـــدولـــة الـــمـــاســـة لــمــتــخــصــصــيــن وخـــبـــراء في 

مجال الطب» .

وزير الصحة يستعرض مسيرته 
األكاديمية مع طالب الجامعة

خالل فعالية «قهوة مع خريج»
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