
 

1 

 بيان صحفي              لالتصال:
 2017 مايو   4         :كارا نسيميوك

+974 4454 8490 
karan@qatar.cmu.edu 

 
 نور عبدالناصر: 

      +974 70218260 
nour@bljworldwide.com  

 
 

ي قطرطالبي حول السرطان يفوز بجائزة "ملتقى العقول" من جامعة كارنيجي ميلون ف بحث  
وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءجوائز خاصة من الصندوق القطري لرعاية العلمي و تقديم   

 
  

ان الثدي على المؤشرات الحيوية لتشخيص وعالج سرطلتعرف يهدف لفاز مشروع بحثي الدوحة، قطر: 
لملتقى العقول، ضمن  11على جائزة "أفضل مشروع" و"أفضل ملصق" في الدورة السنوية الـ بشكل أفضل،

 فعاليات المنتدى البحثي لطالب الجامعات، والذي استضافته جامعة كارنيجي ميلون في قطر مؤخرًا. 
 

هاب يونس، وتم إجراء الدراسة الفائزة من قبل عتيب المرابطي، طالب العلوم البيولوجية، وتحت إشراف إي
 األستاذ المساعد في العلوم البيولوجية في جامعة كارنيجي ميلون في قطر.

كيفية ويقول المرابطي: "اخترت هذا الموضوع بالتحديد ألنه كان جديدًا علي، وكنت أرغب بمعرفة المزيد عن 
ضمن تقديرًا للبحث الفوز رائعًا، لكونه يتمن الجينات واألمراض. وكان  عددسير هذه العملية التي ترتبط ب

 الذي قمت به".
 

 اليدتقأحد الالعلمي، فعّلق بالقول: "بات ملتقى العقول  البحث لشؤون مساعد العميدكمال أوفاليزر، أما 
لجامعة كارنيجي ميلون في قطر. مبروك للطالب الذي شاركوا بملصقاتهم، وأظهروا حماسة كبيرة  السنوية

يزر بالشكر إلى "كل من وزارة التخطيط التنموي واحإحصاء، والصندوق توجه أوفالكما  خالل هذه الفعالية".
  القطري لرعاية البحث العلمي، على جهود المستمرة في دعم هذا الحدث".
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الجائزة الثانية عن فئة "أفضل مشروع"، لعمله على سنان طارق، طالب علوم الحاسوب، حاز خالل الفعالية، و 
أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب محمد أسامة بن شهزاد، لتطويره  .offloading computationalعلى 

 تطبيقًا يهدف إلى تعزيز التعلم في صفوف علوم األحياء بالمدارس الثانوية في قطر.
 

جوائز ألبحاث متميزة، ترتبط بقضايا  5، من وزارة التخطيط التنموي واحإحصاء، يحيىوقّدم الدكتور براك 
التي تواجه دولة قطر. كما قّدم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي جائزة لـ"أفضل متصلة بالتحديات 

 مشروع" و"أفضل ملصق".
 

جامعة حمد بن  هذا وتم تقديم جوائز "ملتقى العقول" عقب مداوالت لجنة التحكيم المكونة من محكمين من
معهد قطر امعة نورثويسترن في قطر، خليفة، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة التخطيط التنموي واحإحصاء، وج

ومركز قطر لالبتكارات التكنولوجية )كيومك(،  لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة،
وكلية طب وايل كورنيل في  وواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر،الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، 

 قطر.

 

 :2017الئحة الفائزين بجوائز "ملتقى العقول" 
 جوائز "أفضل مشروع" كانت من نصيب: 

  مشروع " –المركز األول MAPK14 "المقدم من للتعرف على المؤشرات الحيوية لتشخيص وعالج سرطان الثدي
 (إيهاب يونسعضو هيئة التدريس المشرف: عتيب المرابطي )

  عضو هيئة سنان طارق المقدم من ت الذكية الموزعة في بيئة العمليات التقنية" ذكية للحسابامنصة " –المركز الثاني(
 خالد حّراس(التدريس المشرف: 

  المقدم منتطبيق ذكي لتعزيز التعلم في صفوف علوم األحياء بالمدارس الثانوية في قطرمشروع " –المركز الثالث ،" 
 (وثاقب رزاق فنسنت )عضو هيئة التدريس المشرف: أنيت محمد أسامة بن شهزاد

 
 جائزة "أفضل ملصق" كانت من نصيب:

 "" مشروع MAPK14 للتعرف على المؤشرات الحيوية لتشخيص وعالج سرطان الثدي" المقدم من عتيب المرابطي
 )عضو هيئة التدريس المشرف: إيهاب يونس(

 

 جوائز وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء:
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 المقدم من رغيد بساط )عضو لحمض النووي للبكتيريا التي تم جمعها من الخور"تحليل التسمم الغذائي المحتمل من ا "
 (فالنتين إلينهيئة التدريس المشرف: 

  تشكيل األغشية الحيوية في األنظمة المائية في الدوحة"، المقدم من خولة الدرويش )عضو هيئة التدريس المشرف"
 أنيت فنسنت(

 محمد أسامة بن  وف علوم األحياء بالمدارس الثانوية في قطر"، المقدم منمشروع "تطبيق ذكي لتعزيز التعلم في صف
 )عضو هيئة التدريس المشرف: أنيت فنسنت وثاقب رزاق( شهزاد

 تجارة احإلكترونية العربية"، المقدم من نور "التأثير الثقافي على جاذبية الصورة والحضور االجتماعي في مواقع ال
 مشرف: ديفكران لينغيالل(.القعدي )عضور هيئة التدريس ال

 "المقدم من وجدي زغواني وأنيس شرفي )ملصقات الدراسات العليا("تنميط صورة العربي في األمن االلكتروني ، 
 
 

 ألفضل مشروع كانت من نصيب: الصندوق القطري لرعاية البحث العلميجائزة 
 " علياء عصام الدين )عضو " المقدم من نتالخلية: حلول وسطية حول مضمون ومصادر المواد المشاركة عبر االنتر

 هيئة التدريس المشرف: خالد حّراس(
 ألفضل ملصق كانت من نصيب: الصندوق القطري لرعاية البحث العلميجائزة 
 "عضو )عليا الكردي " المقدم من التعبير الجيني، وتقييم التفاعل والتضمين مع البدانة ومرض السكري من النوع الثاني

 د. محمد شكري، من معهد قطر لبحوث الطب الحيوي(. :المشرفهيئة التدريس 
 

 
لمزيد من المعلومات عن األنشطة المستقبلية لجامعة كارنيجي ميلون في قطر، الرجاء زيارة 

events-http://www.qatar.cmu.edu/news. 
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