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الملتقى البحثً السنوي لكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر ٌبرز دور قطر فً إحٌاء النهضة 

 العلمٌة اإلقلٌمٌة
 
 

ألقى الملتقى البحثً السنوي الخامس لكلٌة طب واٌل كورنٌل فً  :5102مارس  4 - الدوحة
فً مجاالت عدة تشمل الطب الوراثً،  قٌد التنفٌذاالستقصائٌة لرٌادٌة قطر الضوَء على البحوث ا

ارتفاع ضغط الدم، األمراض الوراثٌة، السكري، السمنة، دور الكالسٌوم فً العملٌات الخلوٌة 
 جوانب الحٌاة.التً تشكل أساس كافة 

 
ٌمثل الملتقى البحثً فرصة سنوٌة مهمة لباحثً الكلٌة لمناقشة مشارٌعهم البحثٌة الراهنة مع و

الصندوق ومن  كلٌةالمن  باحثا   042هذا العام أكثر من فٌه ، إذ شارك العلماء والباحثٌن فً قطر
حة، مؤسسة حمد القطري لرعاٌة البحث العلمً، جامعة حمد بن خلٌفة، المجلس األعلى للص

مؤسسات  باإلضافة إلىالطبٌة، مؤسسة قطر، مركز السدرة للطب والبحوث، جامعة قطر، 
 قطرٌة أخرى.

 
عمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً  لدكتور جاوٌد شٌخل استهلّت أعمال الملتقى بكلمتٌن افتتاحٌتٌن

أكد الدكتور شٌخ فً والدكتور خالد مشاقة العمٌد المشارك لشؤون البحوث فً الكلٌة. إذ  قطر
تقلٌدا  علمٌا  راسخا  وحدثا  مرتقبا  ضمن الفعالٌات  بات كلٌةللتقى البحثً السنوي المل كلمته أن
فً إتاحة الفرصة للتعرف عن  ة الملتقىتكمن أهمٌقائال : "وأضاف لكلٌة. التً تنظم فً االبحثٌة 

أمام باحثٌن ٌمثلون وعرضها كلٌة الكثب على االختراقات المهمة والالفتة التً حققها باحثو 
مبعث فخر لنا جمٌعا  أن نضطلع بدور مؤثر فً الجهود البحثٌة الحثٌثة إنه  مؤسسات مختلفة.

ما  فً جهود تنوٌع القاعدة االقتصادٌة بما ٌتماشى مع المبذولة هنا فً قطر، وأن نسهم إسهاما  قٌّ 
رشٌدة ومؤسسات قطرٌة مرموقة مثل ، بدعم من القٌادة القطرٌة ال0202رؤٌة قطر الوطنٌة 

مؤسسة قطر والصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً. لذا، ٌسرنا الٌوم أن نستعرض نتائج 
 البحوث المبكرة قٌد التنفٌذ فً مختبرات كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر".

 



 
 

ٌمثل فرصة رائعة اللتقاء العلماء والباحثٌن معا  لتقٌٌم أن المنتدى البحثً  الدكتور مشاقةواعتبر 
كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر خالل السنة فً التقدم الذي حققه برنامج البحوث ومناقشة 
النهضة العلمٌة فً قٌادة بدعم من مؤسسة قطر وبتوجٌه من رؤٌتها السدٌدة وقال: "الماضٌة. 

الفتة خالل السنة الماضٌة، ونشروا بحوثهم فً نخبة  اإلقلٌمٌة، حقق باحثونا نجاحات وإنجازات
باإلضافة إلى الدعم السخً الذي نحصل علٌه . ٌات الطبٌة المحكَّمة فً العالممن أشهر الدور

بمختلف أوجهه من الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً، والذي ٌعتبر دعما  أساسٌا  للجهود 
أتاح لنا منتدى هذا العام فرصة وقد  لبحوث العلمٌة والطبٌة.المبذولة فً الكلٌة من أجل اإلرتقاء با

د مكانتها التعرٌف بهذه اإلنجازات أمام العلماء والباحثٌن، والتأكٌد على حقٌقة أن قطر توطّ 
 ز فً مصاف المراكز العالمٌة فً مجال بحوث الطب الحٌوي".وسمعتها كمركز متمٌّ 

 
 (IMCB)تنفٌذي لمعهد البٌولوجٌا الجزٌئٌة والخلوٌة المدٌر ال البروفسور وانٌن ٌونغ تحدثثم 

ل سنغافورة إلى مركز دولً لبحوث الطب  فً سنغافورة، عن تجربته الشخصٌة وهو ٌشاهد تحوُّ
طر، كلمته سلسلة من المحاضرات ألقاها باحثون من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً ق تتلو الحٌوي.

ة عن دور العوامل الوراثٌة فً اإلصاب الوراثًحٌث تحدث الدكتور لطفً شوشان أستاذ الطب 
الذي تطرق لبحوثه فً التسلسل  بالسمنة، ثم الدكتور جوٌل مالك أستاذ الطب الوراثً المساعد

بحوثه فً  ر. فٌما تناول الدكتور خالد فخرو أستاذ الطب الوراثً المساعدالوراثً لنخٌل التم
 األُسر فً قطر.مجال التسلسل الوراثً لألمراض الوراثٌة بٌن 

 
وألقى الدكتور خالد مشاقة كلمة بعنوان "ارتفاع ضغط الدم وإشارات الكالسٌوم فً العضلة 

عن إجراء بحوث إكلٌنٌكٌة  ،أستاذ الطب ،"، ثم تحدث الدكتور شاهراد طاهريالوعائٌة الملساء
 اقشت الدكتورةعنٌة. ثم نعن السكري والسمنة فً إطار منظومة تعاون بٌن المؤسسات البحثٌة الم

إلٌزابٌث روس، الخبٌرة الزائرة من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً نٌوٌورك التً تشغل منصب 
أستاذ كرسً ناثان كامنز فً طب األعصاب ورئٌس مختبر الوراثة العصبٌة والنمو العصبً 

(LND) ورقة بحثٌة عن تعرٌف المخاطر الجٌنٌة لإلصابة بمرض السنسنة المشقوقة )سبٌنا ،
 دا(.بٌفٌ
 

 68نت نسخة هذا العام من الملتقى البحثً لكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر ما مجموعه تضمّ 
تناولت نتائج المشارٌع  ،ب وزمالء برامج ما بعد الطبملصقا  بحثٌا  لباحثٌن مختصٌن وطال

ٌُذكر أن كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر فً البحثٌة التً أُجرٌت  الكلٌة خالل السنة الماضٌة. 
ات مختبرا  بحثٌا  نشطا  تتناول نطاقا  عرٌضا  من المجاالت المهمة، بدءا  من العملٌ 03تدٌر 

وصوال  إلى الدراسات التطبٌقٌة واإلكلٌنٌكٌة والسكانٌة. وٌعكف حالٌا  الجزٌئٌة والخلوٌة األساسٌة، 
حوث، ونال الكلٌة ومساعدٌهم على إجراء البفً ئتٌن من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة أكثر من م

ركً عبر البرامج ٌملٌون دوالر أم 3..6باحثو الكلٌة خالل األعوام الستة الماضٌة تموٌال  بقٌمة 
 التنافسٌة المختلفة التً ٌدٌرها الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً.

 
ثٌة وقبٌل ختام أعمال الملتقى البحثً السنوي أُعلنت أسماء الفائزٌن بأفضل الملصقات العلمٌة البح

ضمن ثالث فئات. فضمن فئة الطالب فازت مٌس الكواز بالجائزة األولى عن ملصقها الذي 



 
 

لة وراثٌا  ٌرصد السلوكٌات المشابهة للتوحُّ  فٌما فازت توشار خانا بالجائزة  ،د بٌن الفئران المعدَّ
وهو  CLN2الثانٌة عن ملصقها عن سمات سائل النخاع الشوكً عند األطفال المصابٌن بمرض 

وفازت بالجائزة الثالثة ضمن الفئة ذاتها الطالبة  ،رابات العصبٌة التنكسٌة الوراثٌةأحد االضط
 ظبٌة الكبٌسً عن ملصقها عن التنوع الحٌوي وتحدٌد شفرة السحالً فً قطر. 

 
ممتاز بالجائزة األولى عن ملصقها الذي تمحور  غنىفازت  ، فقدعن فئة الباحثٌن المختصٌنأما 

هٌنا سارفث بالجائزة الثانٌة و ،نقص المناعة بٌن متعاطً المخدراتحول األبعاد الوبائٌة لفٌروس 
بٌنما فازت سوزان عوض  ،بروتٌن محدد فً سرطان عنق الرحم عن ملصقها عن أهمٌة

 المصابٌن بفٌروس نقص المناعة. بالجائزة الثالثة عن ملصق تناولت فٌها معاناة الذكور
 

وُخصصت الفئة الثالثة من جوائز الملصقات البحثٌة لزمالء برامج ما بعد الدكتوراة، حٌث فاز 
فً  SIRT1الدكتور هواري عبدالسالم بالجائزة األولى عن ملصقه عن تأثٌر الجٌنة المسماة 

عن ملصقه الذي تناول استخدام  الدكتور أٌونٌس بٌتروبولوس بالجائزة الثانٌة، وتراكم الدهون
تقاسم الجائزة  ، فً حٌنذي ٌصٌب األعصاب بٌن مرضى السكريمجهر خاص لرصد التلف ال

غري الثالثة كل من الدكتور فٌمال راماشاندران عن ملصقه عن  الحمض النووي الرٌبوزي الصُّ
 عن سرطان الثدي. اٌابً عن ملصقهجبٌجا الدكتورة و
 

  -انتهى  -

 الصور: التعلٌق على
 الدكتور خالد مشاقة مع الفائزٌن بجوائز الملصق العلمً -1

 الذي فاز بالجائزة الثالثة ظبٌة الكبٌسً تشرح ملصقها العلمً الطالبة -0

 الطالب عبدالرحمن عبدالملك ٌشرح ملصقه العلمً -0

 الدكتور خالد فخرو -4

 الدكتور جوٌل مالك -3

 البروفسور وانٌن ٌونغ -8

  
 كورنٌل فً قطرنبذة عن كلٌة طب واٌل  

تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة 
قطر، وتقدم برنامجا  تعلٌمٌا  متكامال  ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع 

ن بٌنهم سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل وم
أطباء معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام 
والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً 

وث بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبح
اإلكلٌنٌكٌة. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز 



 
 

مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن 
 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 

 
med.cornell.edu-www.qatar 

 
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
 +74. 33308384جوال: 
 +74. 44.06881مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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