
 

 
 6102خالل مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 

األولويات الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يعلن عن المقترحات الفائزة في برنامجي 
  الوطنية للبحث العلمي وبرنامج الطريق نحو الطب الشخصي

 
 

برنامج نتائج الدورة التاسعة من عن  الصندوق القطري لرعاية البحث العممي أعمن -9102مارس  95الدوحة، قطر، 

لمبحوث   السنوي قطر مؤسسة خالل مؤتمروذلك  ،األولويات الوطنية لمبحث العممي وبرنامج الطريق نحو الطب الشخصي

  .في مركز قطر الوطني لممؤتمرات مؤخراً لذي أقيم ا ،9102

وخمس منح بحثية  ،األولويات الوطنية لمبحث العمميمؤسسة بحثية ضمن برنامج  04ا من بحثً  45ل ام الصندوق منحً قد  و 

من  %01 بنسبةجامعة قطر يت حظ وقد ىذا تعود إلى ثالث مؤسسات بحثية." الطريق نحو الطب الشخصي" دعوةضمن 

منحة بحثية إلى جامعة تكساس إي  02، تمييا منحة بحثية 73 أي ،برنامج األولويات الوطنية لمبحث العمميالخاصة بمنح ال

من  ،لجيات بحثية مختمفة فذىبتمنحة بحثية إلى معيد قطر لبحوث البيئة والطاقة. أما المنح المتبقية  00و ،أند أم في قطر

 .وغيرىا مركز السدرة لمطب والبحوثو  ،وجامعة حمد بن خميفة ،ومؤسسة حمد الطبية ،قطر –لمطب ضمنيا وايل كورنيل 

المقترحات  تسقت جميعا" ، قائمة6مسؤول برنامج األولويات الوطنية لمبحث العممي ،السيدة نادين يونس وحول ذلك، صرحت

المقترحات البحثية مواضيع في ىذه ن م% 09تتناول حيث  ،لمبحوث مع استراتيجية قطر الوطنية ،حد منياعدا وا ،الفائزة

٪ 09و ،٪ في العموم االجتماعية والفنون والعموم اإلنسانية91و٪ في مجال عموم الصحة والحياة، 92مجال الطاقة والبيئة، و

ددة بحثية متع وتتعرض المقترحات البحثية الفائزة لمجاالت" 6ضافتأو . "في عموم الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjrg6ftg7bLAhXCmBoKHfdDASYQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sidra.org%2Far%2F&usg=AFQjCNGyDe7yA9_VueWGFF0ByCiB6GivEA&sig2=VXy5JVkbRCsVMRlJ48xNZQ&bvm=bv.116573086,d.d24


وأمراض القمب واألوعية  ،رطانوأمراض السكري والس ،الطرق والسالمة عمى ،السيبرانيواألمن  ،واألمن المائي ،منيا اليندسة

 ."الدموية وغيرىا

وىو  ،(PPM)الطريق نحو الطب الشخصي" أو "منح المقترحات الفائزة في عن أيضًا الصندوق فقد أعمن  ،ومن جانب أخر

وركزت ىذه  .(TGRP)المنضوية تحت برنامج المواضيع المحددة والتحديات البحثية الكبرى الدعوات الخاصة أحدث  إحدى

بيدف  ،دعم وتطوير البحوث اليادفة إلى توفير الرعاية الصحية التي تأخذ باالعتبار الصفات الوراثية لممرضى عمىالدعوة 

دعم المرحمة التجريبية من برنامج الجينوم القطري واالستفادة منيا في نفس  من خالل الوقاية من األمراض وتشخيصيا وعالجيا

 .الوقت

بمقترح لكل  قطر -لمطب وايل كورنيل و مؤسسة حمد الطبية فيما فازت ، بثالث مقترحات مركز السدرة لمطب والبحوثوفاز 

 منيما. 

"تمثل دعوة  6، قائمةبرنامج المواضيع المحددة والتحديات البحثية الكبرىمسؤول  ،بينت الدكتورة سديم جوىر ،بيذا الخصوصو 

أول مبادرة في قطر لتمويل أبحاث تميد الطريق  ،الماضيكتوبر أفي  أطمقتوالتي  ،نحو الطب الشخصي"البحوث "الطريق 

األولويات البحثية المحددة تناولت المقترحات الفائزة " 6ضافتأو  ،عمى المدى الطويل"الشخصي في الدولة الطب لتطبيق 

إلى إيجاد متواليات الجينوم البشري ضمن مشروع الجينوم  دراسات متابعة لجيود المرحمة التجريبية اليادفةوىي  ،لمدعوة

  ."وبناء قواعد بيانات إحصائية محد دة لعمم األوبئة الوراثية والسريرية لدولة قطر ،القطري

إلعالن انحن فخورون ب" عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي لمصندوق القطري لرعاية البحث العممي6 قال الدكتور ،ومن جيتو

المساعي الحثيثة  عكساحيث  ،"الطريق نحو الطب الشخصي"برنامج األولويات الوطنية لمبحث العممي وبرنامج عن نتائج 

ا". وفي معرض البحثية دوليً تيا بناء القدرات البشرية في قطر وتعزيز مكانتخدم التنمية و دعم أبحاث أصمية في لمصندوق 

عقب  ا"عامً  القطري لرعاية البحث العممي6 قالت السيدة نور المريخي مديرة البرامج في الصندوق ،تعميقيا عمى إعالن النتائج

وقد انعكس ىذه السنة في مستوى  ،نرى بوضوح التأثير الذي أحدثو الصندوق عمى ثقافة البحث العممي في قطر ،اآلخر

 ".المقترحات الفائزة

يعزز الصندوق رسالة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع الرامية  ،ومن خالل االستثمار في أحدث األبحاث العممية

  .إلى بناء القدرات العممية والتكنولوجية لدولة قطر واالرتقاء بيا لتصبح قطبًا عالميًا لمتمي ز واالبتكار
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 انتهى

 

  نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر

من أجل تحقيق رؤية دولة قطر لتصبح مركًزا عالمًيا لريادة البحث والتطوير واإلبداع، يحتضن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر 

بما تمثمو كمركز عالمي لالبداع التكنولوجي واالستخدام التجاري، باإلضافة إلى الصندوق بين جنباتو واحة العموم والتكنولوجيا في قطر 

 القطري لرعاية البحث العممي باعتباره إحدى الجيات ذائعة الصيت عالمًيا في تمويل البحث العممي.

 

  نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

لتحقيق أىداف تعزيز ثقافة البحث العممي في دولة قطر ولالرتقاء بمستوى  9112ي في عام تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العمم

المعرفة والتعميم من خالل توفير نظام دعم لمباحثين. وىو عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية 

 .المجتمع

ل البحوث الرصينة المختارة بطريقة تنافسية، وكذا مبادرات التعاون فيما بين يشرف الصندوق القطري لرعاية البحث العممي عمى تموي

الجامعات والقطاع العام والخاص والحكومي وغير الحكومي من خالل الشراكات الفَعالة والمفيدة لمطرفين. وال يقتصر دور الصندوق 

كنو يتخصص أيًضا في تمويل البحوث التي  تمبي احتياجات دولة القطري لرعاية البحث العممي عمى تمويل الباحثين المعروفين عالمًيا، ل

  www.qnrf.org قطر. لممزيد من المعمومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني6
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