
        
 
 

 خبر صحفي

 

 بحوثحول  ندوةعقد يبجامعة حمد بن خليفة  الحيوي الطب   بحوثل قطر معهد
 األوسط الشرق في السرطان

  – 5102 ،10 نوفمبر الدوحة،

 الشرق في السرطان بحوث حول ندوة خميفة بن حمد جامعةالتابع ل الحيوي الطب   بحوثل قطر معيد عقد     
 الدوحة من السرطان خبراءمن عدًدا جمعت ىذه الندوة قد . و أكتوبر 92الماضي الموافق  الخميس، وذلك يوم األوسط

 .األوسط والشرقالعربي  الخميج منطقةمن  السرطانمراكز رائدة في بحوث ل نيممثممع 

 التعاونأنشطة  وتشجيع المعرفة تبادل لتعزيز وسيمةك الندوةىذه قد نظ م  الحيوي الطب   بحوثل قطر معيدوكان      
بأىمية  السرطان دراسةحظى وت. ياوعالج ياوفيم العربي العالم فيكبير  بشكل تنتشر التي السرطاناتفي دراسة 

حسب  السكان بين كبيرشكل بات وأعراضيا السرطانيمكن أن تتفاوت  إذ واإلقميمي، المحمي المستوى عمىبالغة 
 رصالعديد من ف المنتدى في المشاركون ناقشو . وراثيةال عواملال عن فضالً  والبيئية، واالجتماعية الجغرافية لعواملا
 العي نات. قاعدة توسيعتساعدىم عمى  سبل إيجادوتباحثوا في كيفية  ،يالمستقبم لتعاونا

 لمممكةوا السودان،و  األردن،و  تونس،و  لبنان، في طبية ومراكزية بحث معاىد من خبراء ندوةالخالل تحد ث و      
التحالفات: و  اإلقميمي التعاون" بعنوانوا في جمسة نقاش يشارك أن قبل ربيماتجعن ، وقطر ،السعودية العربية

 والفرص". التحديات

كما . الصحية الرعاية االرتقاء بقطاعتيدف إلى  برامج تطويرب األوسط الشرق منطقة في الدول من عدد بدأوقد      
قضايا الرئيسة. الأىم  من السرطانفييا ُيعد   ،لمصحة وطنية ستراتيجيةا الخصوص وجو عمى قطر ةدول أطمقت

حتى المتكاممة  البحثية المبادراتتكون سب اقة في مجال إطالق  أن األوسط الشرقمنطقة  فيعمى الدول سيتوجب و 
 فيما يخص  السرطان. الةفع   صحية رعاية استراتيجيات وضعتتمكن من 

 .9102من المقرر إقامتيا في مطمع عام و  المنطقة، في الثدي سرطانبحوث  عمى المقبمة الندوة وستركز     



        
 
 

 الندوة في نقاشجمسة ال رئيسو معيد قطر لبحوث الطب الحيوي ل التنفيذي المديراألشول  ىالل الدكتوروشد د      
 أنحاء جميع في ووعالج السرطان ثو بح فيعاممين ال واألطباء العمماء بين أقوىبناء قنوات تواصل  أىمية عمى

 إذا اإقميميً  نارفامعتبادل ن أن جًدا الميم من". وفي سياق تعميقو عمى المبادرة قال الدكتور األشول: وتطويرىا المنطقة
 سبيل عمى-قطر فيولدينا . ةمنطقال أنحاء جميع فيجارية ال السرطان ثو بح عمى إيجابي ليا أن تؤثر بشكل أردنا

مصابين بالسرطان ال األشخاصات نعي   لكن، سرطانمتعم قة في ال ثو بح إجراء عمىون قادر متميزون  خبراء-المثال
 ،البيانات تبادل، بل فحسب األفكار تبادلعمى  الحدود وعبر المؤسسات بين المعمومات تبادللن يقتصر و . لدينا قميمة

 ."البياناتفي التعامل مع تمك  وتجربتنا

ل ىذه  أنيًضا أميم ال ومنوأضاف الدكتور األشول: "    " تيم أسئمطرح  لمخبراءفعا ل يتيح  منتًدى إلى  الندوةتتحو 
 وتطويرأسئمتيم  يا اإلجابة عمىيمكناالستفادة من تطوير فرص تعاون مفيدة و  ثيم،و بح مشاركةو  ،ىمأفكار و  ،الصعبة
من  الوقايةب المتعمقة التحديات في لمنظر القادم العامفي مجدًدا  الندوة ىذهنطمق ت عندما عنو نبحث ما ىذاو . أفكارىم

 و".وعالج ووتشخيصسرطان الثدي 

 -انتهى-

 

 (:QBRIنبذة عن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي )

معيد قطر لبحوث الطب الحيوي معيد وطني لمبحوث يندرج تحت جامعة حمد بن خميفة. وييدف المعيد إلى االرتقاء      
بالرعاية الصحية من خالل االبتكار في التشخيص والمعالجة والوقاية من األمراض التي تؤثر عمى سكان دولة قطر والمنطقة. 

عمى تطبيق برامج بحثية تكاممية ومتعددة التخصصات لتوفير رؤى جديدة معيد البمجابية األمراض يركز  امعني  وبصفتو 
ذلك إلى  ُيضافة لسرطان الثدي، والنمط الثاني من السكري، واالعتالالت العصبية مثل مالزمة التوحد والصرع، لألسس الجزئي  

م بيذه ر، والعالج، والتحك  لمبك  اكتشاف مؤشرات حيوية جديدة، وتطوير استراتيجيات تشخيصية وعالجية لتسييل التشخيص ا
 األمراض الفتاكة واالرتقاء بأساليب الرعاية الصحية والطب الشخصي.
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 :نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

جامعة حمد بن خميفة عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع إحدى الجامعات البحثية الناشئة التي تعتمد  ُتعد       
جامعة من موقعيا في المدينة التعميمية، إلى توفير فرص العمى التعاون الفريد بينيا وبين شركائيا الدوليين والمحميين. وتسعى 

متداخمة اللتعميم، واالكتشاف، والتعم م لجميع طالبيا من خالل مجموعة من البرامج ال مثيل ليا في المنح الدراسية، وا
 االختصاصات.

قطر، في كورنيل وايل طب وكمي ة قطر، في كومنولث فرجينيا جامعة خميفة: بن حمد جامعة شركاء قائمة وتتضمن      
، -قطرفي الدولية الشؤون كمي ة  -جورجتاون وجامعة قطر، في ميمون كارنيجي وجامعة قطر، في أم أند إي تكساس وجامعة 
 .قطرفي الجامعية لندن وكمي ة قطر، في باريس  –أتش إي سي وجامعة قطر، في نورثوسترن وجامعة 


