
  

 
عن ُبعد حول الجينوم الوظيفي مؤتمر ينظمسدرة للطب     

عضو مؤسسة قطر يلقي الضوء على نجاح برامج الطب الدقيق في ندوة الجينوم 
  FG 2020 الوظيفي

 
الجينوم الوظيفي  مؤتمريسر سدرة للطب أن يعلن عن إطالق  -، الدوحة، قطر 2020سبتمبر  21 

الطب الدقيق “اسم  مؤتمرحمل الي. 2020في العام عن ُبعدلية سيتم تقديمه كفعا ذيالسنوي الرائد ال
  .2020ديسمبر  7إلى  5من  قامي، وسوف ”(FG 2020) 2020وعلم الجينوم الوظيفي 

  
يقول الدكتور خالد فخرو، كبير مسؤولي األبحاث باإلنابة: "تماشياً مع رؤيتنا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة 

عن والصحية، نتطلع إلى استقبال قادة الفكر العالميين والمحليين لالنضمام إلينا  في العلوم الطبية الحيوية
  ."2020ي نقيمه حول الطب الدقيق والجينوم الوظيفي ذالسنوي ال مؤتمرفي ال ُبعد

  
صوالً بدءاً من الطب الجيني المتنامي وللطب ويتابع الدكتور فخرو "نحن نتلهف لمشاركة قصص نجاح سدرة 

العالج المتقدمة، والتي تشكل جزءاً أساسياً من نهجنا للرعاية الشخصية. بصفته مركزاً طبياً  برامجإلى 
لتحقيق الرعاية المستمرة  وتطويرها أكاديمياً، يواصل سدرة للطب مهمته المتمثلة في بناء البحوث

  ن".ري والسرطانادرة ومرضى السكباألمراض ال، ال سيما المصابين المرضىلجميع  العالج حسين نتائجوت
  

وفر فرص تقديم يبرمجة حية حسب الطلب من المتحدثين المدعوين، كما  FG 2020 مؤتمرقدم يس
قرِّب بين الباحثين واألكاديميين والمتخصصين في يمحاضرات من عروض الملخصات التنافسية. وسوف 

حدث التطورات واالبتكارات المجتمع، الستكشاف أأبناء مجال الرعاية الصحية وصانعي السياسات والشركاء و
الضوء على الدور المتزايد  مؤتمرلقي اليفي أبحاث الجينوم وكيفية ترجمتها إلى حلول الطب الدقيق. كما 

  .الذي تلعبه صناعة التكنولوجيا الحيوية وقطاع األدوية في تطبيق الطب الدقيق على نطاق واسع
  
في سدرة للطب:  ةبرنيس لو، الباحث ةلدكتوراFG 2020 لمجموعة  ةالمشارك ة المنظمةقول الرئيست
نجمع بين وظائف البحث والتعليم والممارسة  كما نصبو ألننطمح إلى تعزيز الطب الدقيق في قطر “

على  تسليط الضوءالسريرية والخبرة لمعالجة الحاالت التي تؤثر على النساء واألطفال بنجاح. وهذا يشمل 
  ".الدور المتطور والمهم للحكومة والقطاع الخاص والصناعة في النهوض بالطب الدقيق

  
. رغم أن هذا الوباء 19-للتحدث عن كوفيد بتخصيص جلسةهذا العام  مؤتمرتفرَّد ي"برنيس  ةتابع الدكتورتو

لذلك فإننا نستضيف أنه تم إحراز الكثير من التقدم العلمي بشأنه حتى اآلن. و نسبياً، إالحديث العهد 
جلسة كاملة تغطي أحدث االكتشافات والتطورات في برامج العالج والعالمات الحيوية وتجارب اللقاحات 

  ."المتعلقة بمنطقة الشرق األوسط والعالم
  

إلى تقديم مقاالت تنافسية للعروض التقديمية الشفوية للعلماء واألطباء  FG2020 سوف تدعو ندوة
   https://www.sidra.org/pmfg .المستويات. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة والمتدربين من جميع

 
 –انتهى  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  

 
 pr@sidra.orgلالستفسارات اإلعالمية والمقابالت، الرجاء االتصال بـ: 

 
  للطب سدرة نبذة عن مركز

 يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم. 
يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في 

 ية الصحية الفائقة للمريض وعائلته. مجاالت التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعا
 

يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصة وشاملة لألطفال واليافعين في قطر، إلى جانب الرعاية 
الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في المركز أمراض القلب والجهاز 

الوجه والجمجمة، وغيرها. كما يقدم العالج والرعاية للنساء الحوامل الالئي  العصبي والمسالك البولية وجراحة
 تعاني أجنتهن من مضاعفات صحية.

  
يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بها المركز شهادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتزام 

 متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.
 

دمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساهمتنا في مجال الرعاية الصحية للحصول على خ
  والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

www.sidra.org 
 


