
 

 
 بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وقطر جينوم بالتعاون

 الشخصي الطبالثانية من منحة الطريق نحو  الدورة انطالق
 

من منحة الدورة الثانية  الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي أطلق: 2017 فبراير 20قطر،  الدوحة،

فهم االرتباط  إلى الرامية البحوث لدعم؛ وذلك بالتعاون مع برنامج قطر جينوم ،الطريق نحو الطب الشخصي

عالج طبية تحسن الرعاية طرق نتائج البحوث إلى مخرجات و  النمط الظاهري والنمط الوراثي وترجمةبين 

 الصحية.

 

الموافق بهذا الخصوص يوم الخميس  ندوةالصندوق  استضاف للمنحة، األولى الدورة نجاح من انطالقاو 

االستفادة من و  ،استخدام عينات الدراسة بغرض ؛الدورة الثانية من المنحة حول الماضي فبراير من التاسع

 البيانات المتوفرة والناتجة من المرحلة التجريبية من مشروعي قطر بيوبنك وبرنامج  قطر جينوم.

 

 ،وراثيةال إلى بصمتهدعم البحوث الرامية لتوفير طب شخصي لكل مريض استنادا  لىإالدورة الثانية  تهدفو 

 وغير المتعددة التشخيصية التحاليلو  العالجمرات عدد  تخفيضو  ،الصحية الرعاية بمستوى لالرتقاء وذلك

استخدام هذه المعلومات  من أجل تحديد المؤشرات الحيوية للمرضى لىإ كذلك الدورةوتسعى هذه  .الالزمة

بحثي إلدراك طبيعة العالقة المركبة بين النمط  نهجم بناء، و المستهدفة العالجطرق و  المرضى بين مةءللموا



 

الطبية والمجتمع في الجهود الرامية لفهم الطب  الجهات تشجيع مشاركةجانب إلى  ،الوراثي والنمط الظاهري

 الشخصي في قطر.

والبحوث االنتقالية  ،بحوث االكتشاف من المنحة، وتشملحثية الجديدة للدورة الثانية األولويات البقد ُحددت و 

 المجتمع المحلي، واألخالقيات والسياسات في الطب الشخصي.  شراكا  والسريرية، و 

 نائب رئيس مجلسو  جينوم قطر لبرنامج الوطنية اللجنة رئيس ثاني، آل أسماء  الدكتورة علقتبهذه المناسبة، و 

شهدت  قدو . الشخصي الطب نحو الطريق منحة من الثانية للدورة متحمسون نحن" ، بقولها:أمناء قطر بيوبنك

ا دليالا  يعدوهو ما  المستوى، رفيعة المقترحات من الدورة األولى تقديم عدد كبير  هذه نجاح على واضحا

 ".المبادرة

 الذين والوراثة الجينوم علم مجالي في الباحثين الشخصي الطب نحو الطريق منحة تدعم: "قائلةا  ضافتأو 

 الطب لتطوير الطريق تمهيد نستطيع بأننا يقين على ونحن .قطر دولة داخل البحثية المرافق في يعملون

لهذه من خالل األولويات البحثية ، السكانية لتركيبتنا المميزة بالخصائص مرتبطة بحوث جراءعبر إ الشخصي

واألخالقيات والسياسات في  ية،مشاركة المجتمعالو  ،البحوث السريريةو ، االكتشافبحوث ، والتي تشمل الدورة

 ."   الشخصيالطب 

 

: ، قائالا علق الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ،بدوره

 ،تشخيصهاو  ،األمراض من بالوقاية المتعلقة القرارات توجيه فيمنحة الطريق نحو الطب الشخصي  ستساعد"

 اهذيتواءم كأساس للرعاية الصحية الشخصية في دولة قطر. و  نفيسمصدر معلومات  ستوفر كما. وعالجها



 

 الهادفة البحوث دعم، ومن بينها المجاالت شتى في العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق هدافأ مع

 مجال في والسياسات الممارسات أفضلتطبيق و  جديدة، تراتيجياتاس تطوير في يساهم بما، المرضى لخدمة

 ".الصحية الرعاية

 

 ،والرعاية الصحية الشخصية في دولة قطر ،المتقدم الدقيق الطب تطبيق جهود جينوم قطر برنامج يتصدرو 

في مرحلته التجريبية، عن  ،برنامجال تميزوي. المنطقة في طموحااألكثر البحوث الطبية  مساعيبوصفه أحد 

 ُتستخدمالتي تستهدف دراسة األمراض في المنطقة، بكونه مبادرة قائمة على السكان  األخرى ثيةالبح مشاريعال

المقدَّمة الصحية  الرعايةخدمات بهدف االرتقاء ب ؛بيوبنك قطر  جمعهافيها عينات الحمض النووي التي 

 في الحديثة الجينية التقنيات من واالستفادةفي خدمات الرعاية الصحية،  االبتكارمن خالل  للمواطنين

 المؤسسات في الجينومبرامج  ودمج واسعة، بحثية شراكات لبناء السعي عن فضال والبحثية، الطبية األنشطة

 .الطبية

 

دولة بوالتطوير  تتمثل رؤية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في تمكين مقومات التمّيز في البحوثو 

م من خالل تقديم وذلك عبر تحقيق التقدم في البحوث والتعلي ومستدام، متنوع القتصاد لوصولمن أجل اقطر 

ى جميع المستويات التطور عل فرص التمويل لبحوث أصيلة يتم اختيارها على أساس تنافسي، وكذلك تحقيق

.طنية للبحوثالتخصصات، مع التركيز بشكل خاص على الركائز األربع الستراتيجية قطر الو كافة وفي   



 

 دولة داخل بحثية لمؤسسات التابعين للباحثين ويمكن .حد أقصىب سنوات ثالثإلى  مدة كل منحة تصلو 

 يقل ال ماالباحثين الذين قدموا و  معتمدة، عليا شهادة أي أو بحثي توجه ذات دكتوراه شهادةل الحاملينو  ،قطر

 الموعدوتجدر اإلشارة إلى أن  للمنحة كباحثين رئيسيين أوائل. تقدمال محكمة، بحثية منشورات خمسة عن

 .2017 مارس من الثامن هو الطلبات لتقديم النهائي

 

http://www.qnrf.org/ar-زيارة  يرجى ،تقديم المقترحات البحثيةو للدورة على الجدول الزمني  طالعلال

qa/ . التسجيل وتقديم الطلب الكامل عن طريق اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني:ويمكن 

https://www.qgrants.org/ .على الموقع  رابط "الدعم"يرجى استخدام  ،ستفساراتوللمزيد من اال

 . http://support.qnrf.org/index.php?/Tickets/Submitاإللكتروني للصندوق 

  -انتهى  -
 

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر
في مؤسسة قطر إلى قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية دولة قطر في أن تصبح مركزاا دولياا للتميز واالبتكار في يسعى قطاع البحوث والتطوير 

ي والتسويق التجاري مجالي البحوث والتطوير، إذ يعد القطاع الجهة الحاضنة لواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، بوصفها مركزاا عالمياا لالبتكار التكنولوج
 كارات، وكذلك الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وهو مؤسسة مرموقة عالمياا في مجال تمويل البحوث العلمية.لالبت

 
 عن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي نبذة

بهدف تشجيع ثقافة البحث العلمي في دولة قطر. ويعمل الصندوق، الذي يتبع قطاع البحوث  2006تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي عام 
ق تمويل دو والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على االرتقاء بالمعرفة والتعليم من خالل توفير الدعم للباحثين. ويدير الصن

ة والجهات البحوث العلمية األصيلة المختارة على أساس تنافسي، كما يعمل على تعزيز التعاون داخل المؤسسات األكاديمية والعامة والخاصة والحكومي
ن معروفين على غير الحكومية من خالل شراكات فعالة متبادلة النفع. ومن خالل سعي الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي للتعاون مع باحثي

قعنا اإللكتروني: المستوى الدولي، فإّنه يعمل على تمويل البحوث التي تلبي االحتياجات الوطنية لدولة قطر. لمعرفة المزيد من المعلومات، يرجى زيارة مو 
www.qnrf.org . 
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 جينوم قطر برنامج عن نبذة

البرنامج مرحلته التجريبية حاليا، بعد إعالنه في   لرسم الخريطة الجينية للمواطنين. ويخوض  مبادرة تستخدم عينات من السكانبرنامج قطر جينوم هو 
من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ، رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر ونائب   (2013مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية )

 .س األعلى للصحةرئيس المجل
بيوبنك ويستخدم برنامج قطر جينوم والذي يحتضنه قطر بيوبنك وبإدارة اللجنة الوطنية لمشروع الجينوم، العينات والبيانات الخاصة بمشاركي قطر 

ملة تخّول تطوير منظومة الطب للتعرف على الروابط بين األنماط الجينية )الوراثية( واألنماط الظاهرية الخاصة بسكان دولة قطر ، مما يوفر رؤية شا
 .الشخصي في قطر

 
 
 
 


