
 
 

 

 
 فً مضمار البحث والتطوٌر  ةمشرق ا  الملتقى البحثً السنوي لواٌل كورنٌل ٌستشرف آفاق

 
استعرضت النسخة السادسة من الملتقى البحثً السنوي الذي تنظمه  :6116مارس  1 - الدوحة

 200أكثر من قطر أحدث التطورات فً بحوث الطب الحٌوي بحضور  –واٌل كورنٌل للطب 
  ٌمثلون العدٌد من المؤسسات الطبٌة والبحثٌة فً قطر. باحث

 
قطر  –فً واٌل كورنٌل للطب  المشارٌع البحثٌة الرٌادٌة العدٌدة قٌد التنفٌذ وقد ناقش المشاركون

مها مؤسسة حمد الطبٌة وجامعة حمد بن خلٌفة ومعهد و ،بالتعاون مع مؤسسات محلٌة معنٌة فً مقدِّ
دراسات  ،على سبٌل المثال ال الحصر ،بحوث الراهنةالقطر لبحوث الطب الحٌوي. وتشُمل 

وٌة، السمنة، وتحلٌل استقصائٌة عن النوع الثانً من السكري، أمراض القلب واألوعٌة الدم
 الحمض النووي للجٌنوم القطري.

 
التزام المشاركٌن بتعزٌز زخم الجهود التً  ،الملتقى البحثً لهذا العام نتج عنولعل ِمن أهّم ما 

قطر لترجمة البحوث العلمٌة السبَّاقة إلى ملكٌة فكرٌة ذات قٌمة  –تقودها واٌل كورنٌل للطب 
تجارٌة بما ٌسهم فً تحقٌق نقلة قطر نحو اقتصاد المعرفة القائم على أجندة وطنٌة مستدامة فً 

 مضمار البحث والتطوٌر.
 

العمٌد المشارك لشؤون البحوث فً واٌل كورنٌل للطب  الدكتور خالد مشاقة ا الصدد، قالوفً هذ
قطر: "ُتولً الكلٌة أهمٌة بالغة للملتقى البحثً لما له من دور كبٌر فً إبراز البحوث العلمٌة  –

ن ٌن مشاركٌمختلف أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وباحثالرصٌنة قٌد التنفٌذ هنا على ُصُعد عدة بمشاركة 
البحوث وطالب الطب، وال تخفى أهمٌة ذلك لمستقبل الحركة  ًوأخصائٌ هج ما بعد الدكتوراببرنام

 البحثٌة العلمٌة فً قطر".
 

أهمٌة  هذا األمروأضاف الدكتور مشاقة قائالً: "دخلنا عهداً جدٌداً على صعٌد البحث والتطوٌر، ول
برنامجاً بحثٌاً راسخاً  األولىأرسٌنا فً المرحلة فقد بالغة لدولة قطر على المستوى الوطنً. 

م من مؤسسة قطر  وباحثٌن وتعاقدنا مع علماء بارزٌن من حول العالم بفضل سخاِء الدعم المقدَّ
م لنا .ندوق القطري لرعاٌة البحث العلمًوالص سنقوم فً  ،وباالستعانة بالدعم المستمر المقدَّ

لتطوٌر ملكٌة فكرٌة لرفد اقتصاد المعرفة  المرحلة الحالٌة بتسخٌر المرافق واإلمكانات المتاحة لنا
 الصاعد فً قطر بما ٌحقق لها التنمٌة االقتصادٌة المستدامة المنشودة فً األمد البعٌد".

 
م ستة  ومؤسسة  نٌوٌورك –وواٌل كورنٌل للطب  قطر –بارزٌن من واٌل كورنٌل للطب  باحثٌنقدَّ

ث الدكتور عبد البدٌع إذ  ،ٌذ فً الوقت الراهناقة قٌد التنفحمد الطبٌة عروضاً عن البحوث السبَّ  تحدَّ
أبو سمرة، رئٌس قسم األمراض الباطنٌة فً مؤسسة حمد الطبٌة، عن التعاون بٌن الباحثٌن فً 

 قطر ومؤسسة حمد الطبٌة. –واٌل كورنٌل للطب 



 

الحٌوي فً ، مدٌر معهد التصمٌم دوبواة ضٌف الملتقى الدكتور رٌمون ٌألقى الكلمة الرئٌسكما 
جامعة والٌة أرٌزونا، حٌث تحدَّث عن دور االلتهاب فً تفاقُم سرطان القولون والمستقٌم والفرص 

دة الغاٌة بدعم من الحكومة.  المتأتٌة من تأسٌس مؤسسة بحثٌة محدَّ
 

ق عدد من الباحثٌن المشاركٌن ألهم االكتشافات واالختراقات العلمٌة،  واٌل  حٌث تحّدث منثم تطرَّ
 والدكتور هانً نجفً ،أستاذ الطب الجٌنً قطر كل من الدكتور ستٌفن هانت –نٌل للطب كور

ذ الفسٌولوجٌا والدكتور كارستن زوري أستا ،لبٌولوجٌا الخلٌة والبٌولوجٌا التطورٌة األستاذ المساعد
معهد كما تحّدث الدكتور أشفق شعٌب، مدٌر  .والدكتور رٌاز مالك أستاذ الطب ،والفٌزٌاء الحٌوٌة

رئٌس قسم الطب الجٌنً فً  لوم العصبٌة فً مؤسسة حمد الطبٌة والدكتور رونالد كرٌستالالع
 نٌوٌورك. –واٌل كورنٌل للطب 

 
ها أخصائٌو  84تضمَّن الملتقى البحثً ما مجموعه  وزمالء  بحوث وطالب طبملصقاً بحثٌاً أعدَّ

واخُتتم الملتقى بإعالن  الكلٌة خالل السنة الماضٌة.ة فً لشرح نتائج البحوث المنفَّذ هما بعد الدكتورا
التً توزعت على فئات ثالث هً الفئة الطالبٌة، فئة أسماء الفائزٌن فً مسابقة الملصقات البحثٌة 

 أخصائًٌ البحوث وفئة زمالء ما بعد الدكتوراه. 
 

ثانً، وكالهما فً عبدالعزٌز آل مع الطالب إٌمان مصلح  الطالبةالمرتبة األولى عن  توتقاسم
تناولت إٌمان فً ملصقها مشروعاً بحثٌاً استقصائٌاً عن الخالٌا فقد  من برنامج الطب. السنة الثانٌة

الظهارٌة وعالقتها بسرطان الرئة، فٌما تناول عبدالعزٌز المعالجة الجٌنٌة للحساسٌة المفرطة 
 الناجمة عن تناول الفول السودانً.

 
البصمة بالمرتبة األولى عن ملصقها عن العزوانً فازت إٌمان وعن فئة أخصائًٌ البحوث، 

مكاو المهددة باالنقراض والتً ٌعود موطنها إلى البرازٌل. وعن فئة  الجٌنٌة لببغاوات سبٌكس
زمالء ما بعد الدكتوراة فاز فٌمال راماشندران بالمرتبة األولى عن ملصقه عن تأثٌر الكولسترول 

 النووي الرٌبً المٌكروٌة. لنوع معٌن من جزٌئات الحمض
 
قطر: "نحن سعداء برصانة البحوث التً  –عمٌد واٌل كورنٌل للطب  الدكتور جاوٌد شٌخقال و

ما بٌن  ُنوقشت خالل أعمال الملتقى السنوي وبحرص المشاركٌن الالفت على توطٌد التعاون فً
والتطوٌر هو أهم دعائم  من المتفق علٌه أن البحث. ون فً المؤسسات البحثٌة المختلفةالباحثٌ

اقتصاد المعرفة المنافس عالمٌاً، وٌمثل الملتقى البحثً السنوي للكلٌة وسٌلة فعالة لدعم زخم إبرام 
 الشركات البحثٌة بٌن المؤسسات واألفراد، وهذا مهم للغاٌة لتعزٌز وتٌرة االبتكار".

 
  -انتهى  -

 
 
 



 

 التعلٌق على الصور المرفقة:
 قطر –عمٌد واٌل كورنٌل للطب  جاوٌد شٌخالدكتور : 1صورة 
 ، مدٌر معهد التصمٌم الحٌوي فً جامعة والٌة أرٌزونادوبواالدكتور رٌمون : 6صورة 
 عبدالعزٌز آل ثانًالطالب  :3صورة 
 : الطالب عبدالرحمن العبدالملك4صورة 
 صورة جماعٌة للفائزٌن بالملصق العلمً: 5صورة 
 العلمٌةجانب من الملصقات : 6صورة 

 
 قطر -نبذة عن واٌل كورنٌل للطب 

قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 
وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 

تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتمدٌن برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة 
من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 

قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 
لوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد الع

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. 
weill.cornell.edu-http://qatar/  

 
 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 قطر -واٌل كورنٌل للطب 
 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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