
 من ا�مراض النادرة سببها جيني

ماهو علم الجينوم
 هو العلم الذي يعنى بدراسة المجموعة الكاملة

 للجينات و كيفية عملها، و كيفية تحليل هذه
 المعلومات و تفسيرها، و التقنيات العلمية

  المستخدمه في تحليلها

 تسلسل الجينوم الكامل: هو قراءة كل حرف من
   الجينوم الكامل ل�نسان المكون من 3 بليون حرف

٪٨.

بماذا ستساعد دراسة الجينوم؟

تطوير تحاليل جديدة

 فم ا�خت�فات الجينية و التأثيرات البيئية  التي
تؤدي الى أمراض

تحديد الع�ج ا£كثر تناسبا مع المريض

استخدام ا£دوية الموجودة ا£ن بشكل أفضل

اكتشاف ع�جات جديدة

 في الماضي هذه العملية كانت تستغرق ١٣ عاما،
 و ا�ن تستغرق

 هنالك ١٤ مليون حالة
 اصابة بالسرطان سنويا،

 و الكثير منها يمكن
 التعرف عليه مبكرا

   بدراسة الجينات

 برنامج قطر جينوم هو مبادرة تهدف �ستخدام أحدث
 التقنيات لتحليل تسلسل الحمض النووي من أجل رسم

خريطة الجينوم القطري

 جسم ا�نسان يتكون من أنسجة،
كأنسجة الكبد و القلب و العض�ت

 ا�نسجة تتكون من خ�يا، و كل خلية
 لها نواة، و جينوم ا�نسان يوجد داخل

هذه النواة

ما هو الجينوم
 االجينوم هو المجموعه الكامله من الجينات وعددها
يبا ٢٠،٠٠٠ جين با�ضافه للمادة الوراثيه التي تتخللها تقر

 يهدف برنامج قطر جينوم للقيام بتحليل كامل لخريطة 
 الجينوم القطري ودراسة الجينات ووظائفها، من أجل

 العمل على توفير الرعاية الصحية الشخصية من خ�ل
 تطبيق أحدث التدابير الطبية

يوما واحدا فقط
www.qatargenome.org.qa

 معا نخطط 
 لمستقبلنا الصحي



Qatar Genome Programme is an initiative 
that aims to use the latest DNA 
sequencing technology to establish a 
genome map of the local population. 

The human body is made from 
different tissues, such as liver, 
heart, and muscle. Tissues are 
made of cells, each cell has a 
nucleus, and your genome is 
inside the nucleus.

What is a genome?
Your genome is one whole set of all your 
genes and all the DNA between them.
There are approximately 20,000 genes in 
the genome.

What is genomics?
Genomics is the study of the whole 
genome and how it works, the way it is 
interpreted, and the technologies used 
to analyze it.

 of rare diseases are genomic

Sequencing: is reading every letter of 
the whole 3 billion letters making the 
human genome. 

Qatar Genome Programme aims to perform 
a comprehensive analysis of the Qatari 
genome for the development of personalized 
healthcare through the implementation of 
precision medicine measures.

80%

What will scientists be able 
to do using genomics?

Design new diagnostic tests

Know which genetic differences or 
environmental factors are important

Find the best treatments 

Use available medicines better

Discover new drugs

1 DAY
This used to take 13 years in the past. 
Now it only takes

Over 14 million new 
cases of cancer are 
reported every year 
worlwide, many of 
them can be detected 
early using genomics

www.qatargenome.org.qa

TOGETHER WE 
PLAN FOR OUR 

FUTURE HEALTH


