
 
 

 

 

 

 مركز السدرة يحتفي باليوم الدولي للمرأة في مجال العلوم برسائل تشجيع للفتيات

 الدوحة، قطر- 2017فبراير  11

تحدة في الذي اعتمدته األمم الماحتفى مركز السدرة للطب والبحوث باليوم الدولي للمرأة في مجال العلوم، وهو اليوم 
الحادي عشر من فبراير من كل عام. وقد جاء االحتفاء على شكل رسائل دعم بعثتها الباحثات في مركز السدرة إلى 

 الفتيات في قطر من أجل تشجيعهن على العمل في المجاالت العلمية.

 :يئية لفقدان السمعموزا خليفة الكواري، أخصائية في علم الوراثة التجريبي واألسس الجز 

"نصيحتي للفتيات القطريات هي أن يكون لهن تواجد في المجاالت العلمية والبحثية ألن ذلك سيجعل دورهن هامًا 
في تطور وتقدم القطاع الصحي في البالد. لقد أحببت دومًا العلوم وأنا سعيدة ألني تابعت حلمي. عملي في مركز 

الطب الشخصي. ومن خالل دراسة األمراض الوراثية ومعرفة األسباب الجينية السدرة يرتبط بشكل مباشر بمفهوم 
لتلك األمراض، سنستطيع المساهمة في تصميم خطط الصحة الشخصية للمساعدة في الحد من المخاطر التي 

 يتعرض لها المرضى والوقاية من األمراض"

 

ولوجيا المعالجة والمناعة وبيقسم الطب االنتقالي ) داراوان رينتشاي من تايالند، زميلة بحوث ما بعد الدكتوراه في
 :(األورام

"ال يوجد حد لتوسيع معرفتك العلمية، وهناك دائمًا شيئًا جديدًا لتكتشفيه، ولذلك ال أشعر أبدًا بالملل. ومن خالل 
أداء دورًا هاما بدراستك للعلوم ستكتسبين معرفة عميقة ستسمح بزيادة تطورك الفكري واألهم من ذلك أنها ستسمح لك 

 في تقدم بالدك إلى مستوى عالمي"
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 :(المعالجة والمناعة وبيولوجيا األورامالطب االنتقالي ) أناليزا تيرانجرا من إيطاليا، باحثة في مجال

بداع ومهارات تنظيمية.  "أعتقد أن النساء لديهن المزيج المثالي للعمل في مجال العلوم بفضل ما لديهن من صبر وا 
ركيزي في مركز السدرة على مجال التغذية وكيفية مساهمة الغذاء ونمط الحياة في تطور أمراض مثل السمنة ينصب ت

وداء السكري وتأثير ذلك على الوظائف الجينية. لدينا نهج واعد وهو تقديم العالج الغذائي الفردي مع األخذ في 
 ة المحلية".الحسبان نوع األمراض ونمط الحياة والخلفية الوراثية والثقاف

 

 :كريستينا ماكالي من إيطاليا، باحثة في قسم الطب االنتقالي في مركز السدرة

"على الرغم من أن العلوم رائعة، إال أنها تتطلب العمل الجاد والدافع القوي السيما إذا كانت النتائج التي حصلِت 
ر من رة ألن العلوم يمكنها أن تقدم لك الكثيعليها محبطة. ولكن ال ينبغي أن يثنيِك ذلك عن مواصلة العمل والمثاب

نقاذ حياة الناس وتؤثر بشكل إيجابي على نمط  الرضا، وخاصة المعرفة التي تساهم في تحسين الرعاية الصحية وا 
الحياة والبيئة. تركز أبحاثي في مركز السدرة على تصنيف األورام وهو ما يمكن أن يساعد في اكتشاف األمراض 

السريرية للمرضى. وهذا سيساعد بدوره في تقديم الخيارات العالجية المصممة خصيصًا للمريض. وتوقع النتائج 
وسيكون لعملنا تأثير كبير في تقدم طرق عالج المرضى في مركز السدرة وهو ما نأمل في أن يضع قطر في مكانة 

 مرموقة على الساحة العالمية".

 

 :االنتقاليمنى الهاشمي، أخصائية في مختبرات قسم الطب 

"التفسيرات العلمية للقرآن الكريم التي ُتخبر بحقائق لم تكن معروفة عن الطبية والكون والتطورات البيولوجية وغيرها 
من الطواهر، كان لها أثر كبير في توجهي كمسلمة نحو العلوم. لدي اعتقاد راسخ بأننا بحاجة إلى مزيد من المعلمين 

في للمساعدة في تشجيع الشباب على التفكير في المسارات الوظيفية العلمية حتى والموجهين وقادة التطوير الوظي
يمكننا مواصلة تطوير المواهب الوطنية ويكون لدينا المزيد من العلماء والباحثين القطريين الذين يؤدون دورًا أساسيًا 

 في تطور بالدنا"
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 حول مركز السدرة للطب والبحوث

سييييييكون مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث مستشيييييفى رائيييييد ومؤسسييييية بحثيييييية وتعليميييييية متطيييييورة تركيييييز عليييييى صيييييحة 
 وعافية األطفال والنساء في المنطقة والعالم. 

رئييييييس مجليييييس إدارة  ناصييييير، احبة السيييييمو الشييييييخة ميييييوزا بنيييييتويجسيييييد مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث رؤيييييية صييييي
نييييية والمتطييييور رعاييييية المرضييييى طبقييييا ألفضييييل المعييييايير العالمييييية وليييين يقييييدم هييييذا المرفييييق عييييال التق. مركييييز السييييدرة

  فحسب، ولكنه سيساعد أيضا في بناء الموارد والخبرات العلمية لقطر.

سيييييييعمل المركييييييز بالكامييييييل بييييييالنظم الرقميييييييية متبنيييييييًا أحييييييدث تطبيقييييييات تقنيييييييية المعلومييييييات فييييييي مجيييييياالت الرعايييييييية 
مييييييييين مبنيييييييييى المستشيييييييييفى الرئيسيييييييييي ومبنيييييييييى العييييييييييادات السيييييييييريرية والبحيييييييييوث وا دارة. ويتكيييييييييون مركيييييييييز السيييييييييدرة 

سيييييرير ميييييع وجيييييود بنيييييية تحتيييييية تسيييييمح  400حييييييث سيضيييييم المستشيييييفى الرئيسيييييي فيييييي البدايييييية حيييييوالي الخارجيييييية، 
  سرير في مرحلة الحقة. 550بالتوسع إلى 

ضيييييم عيييييدد مييييين ي، و 2016قيييييام مركيييييز السيييييدرة بافتتيييييار مبنيييييى العييييييادات الخارجيييييية للمركيييييز فيييييي األول مييييين ميييييايو 
، واألنييييييييف واألذن والعيييييييييون كالجلدييييييييية، واستشييييييييارات الجراحيييييييية العاميييييييية ل طفييييييييال، طييييييييب األطفييييييييال تخصصييييييييات

حييييييييييث تقيييييييييدم العييييييييييادات للتحالييييييييييل،  مختبيييييييييرصييييييييييدلية و الواألشيييييييييعة، وعليييييييييم األميييييييييراض، و  والحنجيييييييييرة، والعظيييييييييام،
ة األخيييييرى الخارجيييييية خيييييدماتها للنسييييياء واألطفيييييال وفقيييييا لنظيييييام ا حالييييية بالتعييييياون ميييييع مؤسسيييييات الرعايييييية الصيييييحي

 في قطر.

التيييييي تتضيييييمن  بيئييييية التعلييييييم والبحيييييوث الديناميكيييييية فيييييي قطيييييريشيييييكل مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث جيييييزًءا مييييين 
مؤسسييييات دولييييية رائييييدة. وميييين خييييالل الشييييراكات المتينيييية مييييع المؤسسييييات الرائييييدة فييييي العييييالم، يقييييوم مركييييز السييييدرة 

ييييييية ميييييين خييييييالل االسييييييتثمار فييييييي البحييييييوث بخلييييييق نظييييييام بيئييييييي ثقييييييافي للمسيييييياعدة فييييييي تطييييييوير االكتشييييييافات العلم
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