
 

 

 

 حول مرض السرطانقيّمة بحوث ب قيامهما بعد

 ين في عموم الطب الحيويتأول دكتور  يخّرجبرنامج قطر لمريادة في البحوث 

 

أعمن برنامج قطر لمريادة في البحوث، عضو قطاع البحوث والتطوير . 6102 يناير 9الدوحة، قطر، 
في مجال الطب الحيوي، وذلك بعد  دكتورتينج أول يبمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، عن تخر 

 ة حول مرض السرطان.رياديبحوث إجرائيما ل

بدرجة الشرف من برنامج قطر لمريادة في البحوث، وادي والدكتورة حميمة الفارسي ذتخرجت الدكتورة حمدة الو 
دولة في ية البحث ةالقاعديدف تطوير وصقل قطر، ب طّورتو مؤسسة ،لمعموم والبحوث تخصصيوىو برنامج 

 الرامية إلطالق قدرات اإلنسان وتشييد اقتصاد المعرفة. قطر، وذلك في إطار رسالتيا

وادي الضوء عمى تأثير الجزيئات الناتجة عن سرطان المبيض داخل األوعية ذوسّمطت بحوث الدكتورة ال
في  ا  ناجع ا  ىذه الجزيئات قد يكون عالج مكافحةأثبتت أن  حيث ،الدموية في نمو وانتشار الخاليا السرطانية

 وادي في مجمة "أونكوتارجيت" العممية.ذبحوث الدكتورة ال تشر المستقبل. وقد ن  

الموروثات التي لم تشيد طفرة عمى عبر دراسة تأثير  مقاربة ابتكاريةالدكتورة الفارسي  اتبعتومن جيتيا، 
مكّنيا من تصنيف الموروثات وفقا  لمقاربة مطفرات التحميل الحاسوبي لاكتشفت أن حيث  ،سرطان المبيض

  .سابقا   اتالطفر  ةنسب أخذت بعين االعتبارحاسوبية 

قطاع البحوث في  المدير التنفيذي لتنظيم قطاعات البحوث والمبادرات الخاصة، الخوريالدكتور ضرار وىنأ 
وادي والدكتورة الفارسي ىما شخصيتين رائعتين ذالدكتورة الإن والتطوير بمؤسسة قطر، الخريجتين قائال : "

رساءتوقعاتنا  التفوق عمىتمكنتا من  أرقى المعايير لبرنامج قطر لمريادة في البحوث. ويعكس نجاحيما  وا 
 تقودنا نحو المستقبل". جديدة مبدعين وأفكار  فرادويو من أتبما يح ،اقتصاد المعرفة ببناء التزامنا



مستقبل المعرفة الناتجة عن بحوث الدكتورتين بغاية األىمية ل سوف تكونئال : "قا الدكتور الخوريوأردف 
مختبرات الطب الحيوي والبحوث و يما التي تجمع ما بين الطب يالبحوث العممية في قطر. وال شك بأن خمفيت

سبب شمول ىذا ىو الرؤية المستقبمية لمتغمب عمى السرطان واألمراض الشبيية.  وفقتؤىميما تماما  لمعمل 
البحوث السرطانية ضمن استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث، وضرورة قيامنا، كمجتمع، بدعم العمماء 

   الطموحين، الستنباط أكثر الوسائل نجاعة لقير مرض السرطان".

قطر وجامعة  –تعاون ما بين وايل كورنيل لمطب الوجدير بالذكر أن برنامج قطر لمريادة في البحوث ىو ثمرة 
 .الفرنسية جنوب –باريس 

 انتهى

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد 

عمى دولة قطر والعالم بأكممو. تأّسست عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع 

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 2991مؤسسة قطر سنة 

 .الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا

العموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث و 

يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد 

العممية األساسية. مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت 

وتسيم المؤسسة أيضا  في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة 

 .لممجتمع

   http://www.qf.org.qa لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

http://www.qf.org.qa/

