
        
 
 

 :خبر صحفي

 قطر فية سنوي  ال األعصاب علم ندوة ستضيفي الحيوي لطبلبحوث ا طرمعهد ق

 :5102 ديسمبر 16 الدوحة،

التابعة  المتخصصة الثالثة الوطنية البحوث معاىدأحد  ،(QBRI) الحيوي الطب بحوثل قطر معيديعتزم       
عمى مدى  "IBRO-MENA-QBRI"سنوية العمم األعصاب  ندوةاستضافة  ،(HBKU) خميفة بنحمد  جامعةل

 اتحادو (، IBRO) الدماغ بحاثألالدولية  منظمةال مع بالتعاون وسُتعقد الندوة. الجاري ديسمبر 61 – 61يومي 
 جميع فييا ودعم األعصاب عمموالبحوث التعاونية في  تدريبأنشطة ال تعزيز إلى يدفي يذال األعصاب منظمات

 العصبي، التنكسو  د،التوح   مواضيع عمىوفي ىذا العام، سُيرّكز المتحدثون والمحاضرون في الندوة  .العالم أنحاء
 والصرع.

 العصبيةالعموم كمية ، ديسمبر 22حتى  61 من، سيستضيف معيد قطر لبحوث الطب الحيوي ،إضافة إلى ذلك     
لندوة  تكميميّ  حدث وىو ،IBRO-MENAالشرق األوسط وشمال إفريقيا في منطقة  الدماغ بحاثالدولية أل منظمةبال

 تحت أيام أربعةتيا مد دراسية دورةحضور ل قطرفي دولة  والباحثين األطباءيجمع  أن شأنو منو عمم األعصاب 
معيد قطر من  خبراءسيتبادل ال، "الكمية" فيو ". والعالج لتشخيصإلى ا المرضية الفيزيولوجيا من: الصرع" عنوان

رؤاىم  الندوة في نو والمشارك ،الطبية حمد ومؤسسة قطر،في  كورنيل وايل طبوكمية  ،لبحوث الطب الحيوي
 األوسط. الشرق منطقة أنحاء مختمف من طالب مع الصرع حول البحوث حدثتيم ألوتحميال

 األعصاب عمم مجال في الباحثين كبار معلج وسيمةك 2166 عام منذ اسنويً  األعصاب عمم ندوة تنظيمويجري      
قد تم تنظيمو الحدث كان و . المنطقة في الدماغبحوث  مستوىلالرتقاء بو  ؛صيمالمتعّمقة بتخصّ  القضايا لمناقشة ا؛معً 

والمنظمة الدولية لبحوث الدماغ  (QBRI) وقام معيد قطر لبحوث الطب الحيويفي الدوحة ألول مرة العام الماضي. 
(IBRO بتأسيس ) دولة  في أفريقيا وشمال األوسط الشرقمنطقة لشبو إقميمي لممنظمة الدولية لبحوث الدماغ مقّر

 الدائمة فةالمضي  الجية  بوصفو معيد قطر لبحوث الطب الحيوي مع تعيين العام، ىذا من سابق وقت في قطر
 .المستقبمية لألحداث



        
 
 

 أستاذ خميل، أبو باسل مثل المتحدة الواليات من األعصاب عمماء من اعددً  العام ىذا المتحدثين قائمة وتضم     
 الطب في ةمشارك ةأستاذ ويب، جين سارةواألوعية، و  مقمبل فاندربيمت معيد في الصرع مركز ومدير األعصاب عمم

أستاذة عمم  روس، ليزابيثإ ومارغريت واشنطن، جامعةب ألطفالبحوث ال سياتل معيد في السموكية والعموم النفسي
. كورنيل يلاو  طب كميةفي  األعصاب عمم في العميا الدراسات برنامج ورئيس كامينغز ناثانمؤسسة األعصاب في 

 لعمم الوطني حميدة بن المنجيمعيد ومدير  األعصاب عمم أستاذ نتاتي،ىفيصل كل من بعرض أبحاثيم سيقوم  كما
 الممك مستشفى في ستاذاألو  األعصابالسعودية لطب  جمعيةال رئيسة، بوحميق عبداهلل وسعيد تونس، في األعصاب

 البحوث. ومركز التخصصي فيصل

معيد قطر لبحوث الطب الحيوي ورئيس مجمس إدارة المنظمة ل التنفيذي المدير ،األشول ىالل الدكتوروقال      
معيد قطر لبحوث الطب الحيوي بالمساىمة  متزماالوسط وشمال إفريقيا: "يالشرق في منطقة الدولية لبحوث الدماغ 
ساعد وتُ . 2101 الوطنية قطر رؤيةلا دعمً  الصحية الرعايةمجال  في لالبتكار ناشئ كمركزفي تعزيز مكانة قطر 

المشترك في  التعاونندوة عمم األعصاب في تعزيز اىتمام المجتمع بيذا المجال، كما تتيح فرص  مثل فعالياتال
 مجال البحوث".

 لمعاممين فرصةال روفّ ، إذ تُ قطرشرف كبير لدولة  األعصاب عمم ندوة استضافةإن ": وأضاف الدكتور األشول     
 مواصمة أجل من العالم أنحاء مختمف من المتخصصين مع والتواصل لمتفاعل اإقميمي   األعصاب عمم مجال في

 تطوير المعارف والخبرات".

: خميفة بن حمد جامعة في الحياة عموم أستاذاألجنف،  عمر الدكتورقال  العصبية، العموم كمية عمى اوتعميقً      
ضافة"  ىذا في رئيسةأحدث التطورات ال ومناقشة ةيالمعرف الثغرات لتحديدئو وعمما الدماغ لباحثي منصة توفير إلى وا 

لمعيد قطر لبحوث الطب الحيوي، ولجامعة حمد بن خميفة، وكذلك لممنظمة الدولية لبحوث الدماغ  الميم من المجال،
 عممتيم لودراس فضوليم وتشجيع الشباب العمماء مع المعمومات تبادلالشرق األوسط وشمال إفريقيا في منطقة 
 ،وفمسطين ،واليمن ،وسوريا ،واألردن ،ومصر ،السودان من اطالبً  العام ىذاوسوف نستضيف في الكمية . األعصاب
زيز تعفي  التواصل وجمسات الميني، التطويرأنشطة و  الدروس، ساعدتُ  أننأمل و  والجزائر، وتونس، ،والمغرب

 بيذا المجال". ىتماميما



        
 
 

نّظم معيد قطر ، الشرق األوسط وشمال إفريقيافي منطقة لمنظمة الدولية لبحوث الدماغ اكمية  ندوة مع اتزامنً و      
 .مول فيالجيو وفي ،المدارس فيعدة  لقاءاتأقيمت و . يةالدماغ التوعية أسبوعلبحوث الطب الحيوي 

 اإلمكاناتؤمن معيد قطر لبحوث الطب الحيوي بيُ : "التوعية أسبوعقامت بتنظيم  يتال، العلبي ريم ةالدكتور  توقال     
 إلى تيدف" التي الدماغ حول حديث"مسابقة  بعنوان مسابقةأقمنا  كما. خاص بشكل المدارسفي كامنة ال الكبيرة
يتناول  دقائق 61تقديم فيمم مدتو و  الدماغب لتفكيرعمى ا سنة 62و 61 بين أعمارىم تتراوح الذين الطالب تشجيع
 المسابقة". في األول المركز ةالدولي الحماد مدرسةحققت قد و . مبتكرة طريقةب الدماغ من مختمفة أجزاء

 المجتمع بين الفجوة سدمعيد قطر لبحوث الحوسبة في ل الرئيسةوأضافت الدكتورة ريم: "يتمثل أحد األىداف      
 مختمف لدى الوعي رفعنؤمن بأن  ونحن. مختمفةال مجتمعيةال توعيةال رامجإطالق ب خالل من والجميور العممي
 ".المجال ىذا فيمتميزين  عمماء صبحوايُ ىم عمى أن ساعدسيُ  السميم الدماغ عمى الحفاظ كيفية حول العمرية الفئات

 -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 
التشخيص والمعالجة والوقاية من األمراض التي تؤثر عمى سكان دولة قطر والمنطقة.  فيبالرعاية الصحية من خالل االبتكار 

عمى تطبيق برامج بحثية تكاممية ومتعددة التخصصات لتوفير رؤى جديدة المعيد ركز بمجابية األمراض، يُ  ي امعنوبصفتو 
ذلك إلى  ُيضافالتوحد والصرع،  مرضصبية مثل ة لسرطان الثدي، والنمط الثاني من السكري، واالعتالالت العلألسس الجزيئيّ 

لتسييل التشخيص المبكر، والعالج، والتحكم بيذه  ؛اكتشاف مؤشرات حيوية جديدة، وتطوير استراتيجيات تشخيصية وعالجية
 األمراض الفتاكة واالرتقاء بأساليب الرعاية الصحية والطبية الشخصي.

 www.qbri.org.qa، يرجى زيارة: المعموماتلمزيد من 

 
 :نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

ُتعّد جامعة حمد بن خميفة، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، إحدى الجامعات البحثية الناشئة التي 
تعتمد عمى التعاون الفريد بينيا وبين شركائيا الدولّيين والمحميين. وتسعى جامعة حمد بن خميفة، من موقعيا في المدينة 

http://www.qbri.org.qa/


        
 
 

في المنح الدراسية، والتعميم، واالكتشاف، والتعّمم لجميع طالبيا من خالل مجموعة من التعميمية، إلى توفير فرص ال مثيل ليا 
 البرامج المتداخمة االختصاصات. 

وتتضمن قائمة شركاء جامعة حمد بن خميفة كاًل من جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، وكمّية طب وايل كورنيل في 
كمّية الشؤون الدولية في  -ارنيجي ميمون في قطر، وجامعة جورجتاونقطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وجامعة ك

 .في قطر، وكمّية لندن الجامعية في قطر HEC Parisوجامعة الدراسات العميا لإلدارة نورثوسترن في قطر،  قطر، وجامعة

 


