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 محمد بن حمد آل ثاني /الشيخ الدكتور
 

 

 

 

 

 وزارة الصحة العامة، دولة قطر في مدير إدارة الصحة العامة

 أستاذ مشارك في سياسة الرعاية الصحية اإلكلينيكية واألبحاث في كلية طب وايل كورنيل وجامعة قطر

 

 :المؤهالت

 .1998القاهرة عام تخرج الدكتور محمد بن حمد آل ثاني من كلية الطب في جامعة  -

 .2006حصل على شهادة زمالة البورد العربي في الطب المجتمعي عام  -

 .2010حصل على شهادة الزمالة من كلية الصحة العامة في لندن عام  -

من معهد الدراسات العليا التجارية في  2014حصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال في عام  -

 .باريس، وهو معهد أعمال أوروبي

يشغغغال الدكتور محمد بن حمد آل ثاني منصغغغب مدير إدارة الصغغغحة العامة في وزارة الصغغغحة العامة من  عام 

. وهو أسغغتام مشغغار  في سغغياسغغة الرعاية الصغغحية اوكلينيثية واألبحاط في كلية رب وايل كورنيل في 2008

 .قطر

في  2022-2017 األولى العامة اسغغغتراتيجية الصغغغحةوتنفي  أهمية قصغغغوو لو غغغ   آل ثانيأولى الدكتور وقد 

أمانًا أكيرها وة خالقياألالطرق  أفضغغغغغغليقوم بانتظام بإجراء دراسغغغغغغات بحيية سغغغغغغريرية تبح  في وهو قطر. 

ً  30أكير من  قد نشرو .للصحة الوقائيةنهج متثامل وتعزيز لتطوير   .علميًا بحيا

التي تهدف إلى  جنة الورنية للصغغغغغغحة الوقائيةالل هابما في ،من اللجان الورنية وترأس الدكتور آل ثاني عدداً 

ة، و غغغغغمان الوقائي الصغغغغغحةإلى  يةالعالجالتركيز على الصغغغغغحة  االنتقال منعملية معالجة جوانب عديدة من 

  مشغغغغاررئيس هو ، وحالياً مجموعة تنفي  الصغغغغحة العامةهو يرأس و. متينصغغغغحة وقائية تطبيق نظام إدارة 

، وعضو لجنة الصحة الوقائية المعززةصحة الب الفريق المعني، ونائب رئيس للجنة الورنية لمثافحة السرران

 .وعضو مجلس الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي ،العامة

 عنوان العرض

 ءات الصحية في دولة قطر: الو   الحالي واآلفاق المستقبليةاوحصاتعزيز 
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 نبذة مختصرة

اسغغغغتخدامها للبيانات لتحسغغغغين النظام الصغغغغحي في قطر وصغغغغحة إن وزارة الصغغغغحة العامة في مرحلة تعزيز 

 2022-2018ة الورنية لثترونية واسغغغتراتيجية الصغغغحميل الصغغغحة او ،ورفاهية السغغغثان. وتسغغغاعد مبادرات

لمعلومات. وستساعد ه ه في إقامة روابط عبر النظام لضمان وجود تدفق ل ،الجديدالقطري مرصد الصحي الو

والبيانات المخصغغصغغة والمسغغو  لبيانات عمليات الجم  الروتيني ل، التي يمثن الحصغغول عليها من المعلومات

والتقييم الحالي لصغغغحة السغغغثان.  ،وقياس أداء النظام الصغغغحي ات،تطوير السغغغياسغغغ على، التي يتم جمعها دوليًا

إدراج نهج الصحة في   روابط م  القطاعات األخرو غير الصحية والمحافظة عليها مك لك إقامة ومن المهم 

ميل التنمية  ،العديد من جوانب الحياة األخروعامالً مشغغغغتركاً في نظراً ألن الصغغغغحة تعتبر ، كل السغغغغياسغغغغات

 .والتخطيط واوسثان والتمويل والريا ة
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