
        
 
 

 :خبر صحفي

 اتقدر عّزز ت   متخّصصة اتتدريبم قدّ قطر لبحوث الّطب الحيوي بجامعة حمد بن خميفة ي   معهد
دتشخيص مرض مجال  فيقطر   الفعّ  بشكل   التوحُّ

 :6102يناير،  26الدوحة، 

 التابعة المتخّصصة الوطنّية الثالثة البحوث معاىد أحد ،(QBRI) الحيوي الطب لبحوث قطر معيدنّظم ي       
د، وذلكتشخيص اضطراب طيف  ن في مجاليتن فريدتين تدريبيّ ي(، دورتHBKU)خميفة  بن حمد لجامعة ي ف التوحُّ

، وبعد إتمام الدورتينالمنطقة. في  واألطّباءوبناء قدرات العمماء  ،ة في قطرعاية الصحيّ تحسين نظام الرّ ل هإطار جيود
دتشخيص ل أداتي قياسعمى استخدام ين قادر  ليكونوا ؛جتخرُّ  مصّدقات  ن و المشارك سي منح اإلعدادات في  التوحُّ

 .والّدراسات البحثية السريرية

بالتعاون مع استشاريين  ،يناير( 72و 91) خالل يومي جامعة حمد بن خميفة في مركز وكانت الّدورتان قد ع قدتا    
دفي مجال  د المتعّمقة بتشخيصالرئيسة  المناىج وتمَّ تغطيةالمممكة المتحدة،  في من جامعة كامبريدج التوحُّ  من التوحُّ

ين المحميّ  الّشأنبالتعاون مع أصحاب  الحيويّ  الطبّ  لبحوث قطر معيد اختارو ، والمراقبة. والّتدوينخالل المقابالت، 
من  ثمانية منيمفي ىذه الدورة، األطباء المشاركين  إضافة إلى، التوحُّدمرض في  امحميِّ  اومختصِّ  ثًاباحعشر  اثني
 لبحوث قطر معيد مونمثّ ة، وثالثة ي  ح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصّ فمّ ة، وسبعة من مركز الشّ سة حمد الطبيّ مؤسّ 

 الطبّ  لبحوث قطر معيد ة فيمدير تطوير التكنولوجيا الحيويّ ، ذلك عّمق الّدكتور وليد قرنفمة وعمى. الحيويّ  الطبّ 
دتشخيص اضطراب طيف لدورات بنجاح ال ونتم  ي  ين الذين المشاركين المحميّ  إعداد "سيتمّ : الحيويّ  في الواقع، و . التوحُّ

 ". دفي البال األطّباء المدّربين لمقيام بذلكعدد بشكل كبير ضاعف ىذا التدريب ي  

دبحوث ل ةإقميميّ  ةجمعيّ نشاء إلة من الجيود الراميّ  كجزء  و       اأيضً  الحيويّ  معيد قطر لبحوث الطبّ  ، دعاالتوحُّ
دمين من المراكز الرائدة في أبحاث مرض ثالثة ممثّ  مان والسودان المممكة العربية السعودية وسمطنة ع  ب التوحُّ
 .لممشاركة



        
 
 

د عدّ وي       ل معدّ ذا  امرضً ، والمقّيدوالسموك المتكرر  ،في التواصل االجتماعيّ العجز مرضاه ب يّتصف اّلذي التوحُّ
 ن فيو الباحث وىذا ما يسعى ،محدودة في العالم العربيىذه الحاالت  حولبيانات ال غير أنَّ  ،متزايد يّ عالم انتشار  

 .لتداركو الحيويّ  معيد قطر لبحوث الطبّ 

 ي عدّ " في تعميق لو: وراتم الدّ ومنظّ  الحيوي الطب لبحوث قطر معيد عمماء كبار أحد الشعبان، فؤادالدكتور قال و     
 يالقطر  الصندوقالمؤسسات الرائدة في ىذا المجال في المنطقة، وبدعم من  أحد الحيويّ  معيد قطر لبحوث الّطبّ 

دتقييم مدى انتشار اضطرابات طيف ن لين رئيسييقود  المعيد  مشروع ،العممي البحث لرعاية ى في قطر. وقد أدّ  التوحُّ
من نوعو ول األاالستبيان  إلى تطويرالعموم و وريجون لمصحة جامعة أنجاح التعاون مع الباحثين في عيادة كميفالند و 

دمرض والّتحقق من صحتو في فحص بالمغة العربية  في  اآلنالعربية بالمغة االستبيان  مكن أن ي ستخدموي  . التوحُّ
دمعمومات حول انتشار مرض الحيث ال تزال جميع أنحاء المنطقة العربية،   ة".في كثير من األحيان غير معروف التوحُّ

لمتشخيص في الذين يخضعون ٪ من األطفال 8إلى  ٪5 من سّجلمن جيتنا نتوّقع أن ي  ": الّشعبان قائالً  وتابع    
من التقييم إلجراء  إلى مزيد   األطفاليحتاج ولي. وبعد ذلك األختبار في اال إيجابية انقاطً بحثي ال نامشروعإطار 

نا بحاجة ولذلك فإنّ  ؛تقييمال مزيد مندة لعتم  الميارات الم  ب األشخاصمن  كثيًرادريب ىذا التّ  ويزّوديائي. شخيص النّ التّ 
دلدعم بحوث  ين أكثر  عتمد  مدربين م  و إلى أطباء وباحثين   .ة في قطروالخدمات الطبيّ  التوحُّ

ين، بما في ذلك مؤسسة المحميّ  الّشأنة مع أصحاب شراكات استراتيجيّ ب ألبحاث الّطب الحيوي معيد قطر متزميو     
دح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، ومراكز فمّ حمد الطبية، ومركز الشّ  قطر  لترسيخ دورخرى في البالد األ التوحُّ

د مرض ّص البحث واالبتكار فيما يخمجال في  اإقميميً باعتبارىا الدولة الرائدة   ".التوحُّ

 ةستاذاألو  ةالطبيّ  حمد مؤسسةفي  األطفال طبّ  أول استشاري ،كمال وأوضحت الدكتورة المشاركة مديحة    
في  عميو حصمت   الذيدريب التّ  أسيم: "لقد في تعميق  ليا حول مشاركتيا قطرفي  كورنيل وايل طب ة بكميةمساعدال

مقة المعرفة المتعّ و  المتمّيزدريب ة التّ نوعيّ أن  وال شك أطفال.  ةكطبيبعممي تطبيق المعرفة بشكل كبير في مجال 
 بشكل كبير".، و مستقبالً قطر في مصمحة ستكون مع المشاركين اّلتي قّدميا لنا المدّربون وتبادلناىا 

 تياشرك واّلتي توّلت، السريري من المممكة المّتحدةعمم النفس ة يّ أخصائكارول ستوت،  ةالدكتور  توقال    
"BeginningwithA"  وتطويرلمشاركة با حقيقيةً  رغبةً  الذين عممنا معيمن و المشارك لقد أظيردريب: "التّ تقديم 



        
 
 

دمعرفتيم في مجال تشخيص مرض   يطمحونالذين  ينالمينيّ من  كان من دواعي سروري العمل مع مجموعة  و . التوحُّ
دمرض تشخيص  في توسيع معرفتيمبشكل واضح ل  يعممونتي من أجل التأثير بشكل إيجابي عمى المجتمعات الّ  التوحُّ

 يا".ضمنفي 

يمتزم معيد قطر لبحوث ، المدير التنفيذي لمعيد قطر لبحوث الطب الحيوي: "األشول وأضاف الدكتور ىالل    
دلألبحاث المتمّيزة في مرض  إقميمي   إنشاء مركز  الّطب الحيوي ب ر ص المبكّ تحسين التشخيلممساىمة في  التوحُّ

ة متعددة ذلك من خالل وضع برامج بحثيّ  ط لتحقيق  نخطّ ونحن . التوحُّدوعالج اضطرابات طيف  ،دخلوالتّ 
دساىم في تطوير مرض ب أو ت  سبّ ت   التيجديدة الجينات الكشاف تسز عمى اركّ صات ت  خصّ التّ   وتوضيح آليات، التوحُّ

في  والروبوتاتف عمى الكالم عرّ التو تبع العين، في مجاالت تالجديدة ات واالبتكار  الّتقنياتجديدة ودمج الالمرض 
دلمرض رة دخل وعالج مبتك  تر وتطوير استراتيجيات بك  شخيص الم  تحسين التّ سبيل    .التوحُّ

ة، ة الحيويّ ، بما في ذلك العموم الطبيّ مجىذه البرافي بشكل وثيق  صاتخصّ ن من مختمف التّ و الباحث تعاونوسي    
 اأيضً البرامج  وستعود، ةاعميّ ف، إضافة إلى اختصاص الروبوتات التةة، والعموم االجتماعيّ واليندسة، والعموم الحاسوبيّ 

اإلقميمي  الرائدقطر بوصفيا  وذلك لدعم موقع، قطر جينوم ة كمشروعاالستثمار في المشروعات الوطنيّ بالنفع عمى 
 .التوحُّدمرض  فيما يخّص  بحوث واالبتكارالوالعالمي في مجال 

المذين تحّمى بيما وااللتزام  والحماس الفّعالة،المشاركة  قّدمتلتحقيق أىدافنا،  إطار الجيود التي بذلناىافي و     
دالعمماء واألطباء وخبراء  ىذا فيما يضمن . فائدة كبيرة لنا ح وجامعة قطرفمّ من مؤسسة حمد الطبية، ومركز الشّ  التوحُّ

د مجالي ة فيجدول أعمال البحوث الوطنيّ  لتطوير اأساسً شّكل وي   ،برامجنا فاعمية  التعاون   ة". حة العقميّ والصّ  التوحُّ

المعيد، يرجى زيارة  ولقراءة اإلصدارات من قبل عمماء، الحيويّ  قطر لبحوث الّطبّ  معيد لمعرفة المزيد حول عمل
 /http://www.qbri.org.qaالموقع:  

 -انتهى-

 (:QBRIنبذة عن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي )

لمبحوث يندرج تحت جامعة حمد بن خميفة. وييدف المعيد إلى االرتقاء  معيد قطر لبحوث الطب الحيوي معيد وطنيّ     
ؤثر عمى سكان دولة قطر والمنطقة. التشخيص والمعالجة والوقاية من األمراض التي ت   فية من خالل االبتكار ة الصحيّ بالرعايّ 

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


        
 
 

ة ومتعددة ة تكامميّ الحيوي عمى تطبيق برامج بحثيّ  ركز معيد قطر لبحوث الطبّ بمجابية األمراض، ي   امعنيِّ وبصفتو 
ة مثل ري، واالعتالالت العصبيّ السكّ التخصصات لتوفير رؤى جديدة لألسس الجزيئية لسرطان الثدي، والنمط الثاني من 

دمتالزمة  ة لتسييل ة وعالجيّ ة جديدة، وتطوير استراتيجيات تشخيصيّ اكتشاف مؤشرات حيويّ ذلك إلى  ي ضافع، ر  والص   التوحُّ
 ة.ة والطبيّ الصحيّ ة الشخصيالتشخيص المبكر والعالج، والتحكم بيذه األمراض الفتاكة واالرتقاء بأساليب الرعاية 

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

 
 :نبذة عن جامعة حمد بن خميفة

عمى التعاون الفريد  تقوم ناشئةجامعة بحثية  المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو خميفة، بن حمد جامعة    
 شياداتم الجامعة مجموعة من البرامج األكاديمية لمقدّ ت  و ين. من موقعيا في المدينة التعميمية، ومحميّ ين بينيا وبين شركاء دوليّ 

ة ة القانون، وكميّ ة العموم واليندسة، وكميّ كميّ  :والتي تضم ،من خالل الكميات التابعة ليا ،الدراسات العمياشيادات الجامعية و 
 افرصً الجامعة  وفرت  . كما كمية العموم اإلنسانية واالجتماعيةإلى ضافة إ، في قطر اإلسالميةة الدراسات ة، وكميّ حة العامّ الصّ 

برامج  مركز التعميم التنفيذي التابع ليا مقدّ ي  و . من خالل معاىدىا البحثيةوالمنح الدراسية غير مسبوقة في مجال البحوث 
 . 7202رؤية قطر الوطنية مصممة بشكل خاص لمجتمع األعمال في قطر والمنطقة بما يخدم 

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

