
 

 

 

 

ؤتمزين مفي يشارك  املديز التنفيذي ملعهد قطز لبحوث الطب الحيوي 

 الشمالية أمزيكا فيدوليين 
 

 

 

 (قطز الدوحة،) 3102 ويوني 30

في مإجمس علىم وهىدشت  ،الدلخىز عبد العالي الحىض ي املدًس الخىفُري ملعهد قطس لبحىر الطب الحُىي شازك 

دج الىطني في الري أقُم بمخخبر أوك  ،الطب الحُىي  نُتٍز . لما ، خالى شهس ماًى املاض يالىالًاث املخحدة ألامٍس

مإجمس  هامشوذلو على  ،مىخدي حىى "املىاد الىاهىٍت ذاجُت الخجمُع في طب الىاهى"الدلخىز الحىض ي  حضس 

 نىدا.بالنُمُاء النىدي الصادس والدصعين الري اوعقد في مدًىت لُبو 

ن خالىن خيزئِصملمخين  الدلخىز الحىض ي ألقى و  من ألبر مإجمساث الطب الحُىي التي  اللرًن ٌعدان املإجمٍس

ها الشمالُت  . هرا العام عقدث في أمٍس

ن أن ًقدم املدًس الخىفُري ملعهد قطس لبحىر الطب الحُىي  واشخطاع حىى ئقامت  ت املعهدزؤٍخالى املإجمٍس

عجسمي ئلى  ،هاجحت دولُت حعاون شبهاث  ألد على أن املحسك ،حُث الطبُت الحُىٍت وجيرة الابخهازاث حصَس

 على املضمىن زم معسفت النُفُت. الىاجحتعالقاث الخعاون لألاشاس ي 
ً
 ًخمثل في الترليز أوال

  ملشازلينأبدي النثير من او 
ً
 بالؼا

ً
معهد قطس لبحىر الطب  ًطلقهاالتي  البحثُتبادزاث امل على بالخعسفاهخماما

ت قطس الىطىُت  جحقُق بُلش في ،الحُىي   .0202اشتراجُجُت قطس الىطىُت للبحىر وزٍؤ

مهاهت زائدة على ألن ٌشؼل معهد قطس لبحىر الطب الحُىي  ٌصعى: "بهره املىاشبت الدلخىز الحىض ي قاىو 

 لدي مالمحهابدأث الصىزة الرهىُت للمعهد جسحصم  وقد. الصاحت الدولُت في مجاى بحىر الطب الحُىي 



 لي شىحذ التي بالفسصت شعدث وقداملسمىقت، التي باجذ جدزك حهىد املعهد في هرا املجاى.  العاملُت املىظماث

ن، والعلىم وجىمُت واملجخمع  للتربُتمإشصت قطس  للخمثُ الفسصت ملد  هره من والاشخفادةفي هرًن املإجمٍس

 حصىز الخعاون مع املخخبراث السائدة على مصخىي العالم". 

من أحل مجابهت ألامساض املىدشسة  جأشض قد ،عضى مإشصت قطس ،قطس لبحىر الطب الحُىي معهد ًرلس أن 

في دولت قطس ومىطقت الشسق ألاوشط، مع الترليز على جطىٍس البحىر الاهخقالُت في مجالي الطب الحُىي 

  والخنىىلىحُا الحُىٍت.
ً
أحدر مسالز البحىر في مجاالث  ئوشاء ئلى عمد فقد زشالخه، لخحقُق املعهد من وشعُا

عالوة على ذلو،  هىدشت الطب الحُىي.و  الجُنيوالخالًا الجرعُت والطب الخجدًدي والعالج  الجُىىمطب 

ًخعاون املعهد مع الجهاث املعىُت على املصخىي الىطني والشسماء الدولُين إلوشاء شبنت للخميز العلمي في بحىر 

 الطب الحُىي.

 

دج الىطني  وهىدشتمسلز علىم  أن ئلى إلاشازة ججدز لما جأشض في عام  قدالطب الحُىي في مخخبر أوك ٍز

الابخهازاث العلمُت والخقىُت الخاصت باملخخبر في مجاى الطب  لخطبُقلمإشصت زئِصت لخىفير مىصت  ،0220

دج الىطني الحُىي على أزض الىاقع. فقد بزغ املسلز لثمسة للجهد املشترك بين زالزت أقصام جابعت ملخخب ر أوك ٍز

ًىدصب ما  الحالي، الىقذ وفي علىم الحاشباث والهىدشت، وعلىم القُاس والهىدشت، والعلىم البُىلىحُت. وهي:

دج الىطني ئلى مسلز الهىدشت وعلىم الطب الحُىي، حُث  02ًسبى على   من مجالض ئدازاث مخخبر أوك ٍز
ً
باحثا

ت ٍس  في ئحساء البحىر الطبُت الحُىٍت والىبائُتوالصٍس
ً
  والاهخقالُت. والصلىلُت ٌشترمىن معا

الجمعُت النىدًت للنُمُاء والجمعُت جضم  ،هى مإشصت زئِصت وطىُت ػير زبحُتفمعهد النُمُاء النىدي  أما

خىلى أعضاء املعهد مهمت ئدازجه  ،النىدًت للهىدشت النُمُائُت والجمعُت النىدًت للخنىىلىحُا النُمُائُت ٍو

 وجمىٍله.
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 نبذة عن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي

دولة األمراض المنتشرة فً  مجابهةمن أجل  – عضو مؤسسة قطر – قطر لبحوث الطب الحٌويتم تأسٌس معهد 
فً مجالً الطب الحٌوي والتكنولوجٌا  البحوث االنتقالٌةالتركٌز على تطوٌر  معالشرق األوسط، منطقة قطر و

هً: مركز الخالٌا  تطورةمراكز بحثٌة م إنشاء ثمانٌة فقد عمد إلىرسالته،  لتحقٌقالمعهد  وسعٌاً من الحٌوٌة.
الجذعٌة والطب التجدٌدي، ومركز طب الجٌنوم وبٌولوجٌا النظم، ومركز العالج الجٌنً، ومركز هندسة الطب 

وعالوة على ذلك،  .الحٌوي، ومركز السكري، ومركز السرطان، ومركز بحوث األمراض الوراثٌة، وقطر بٌوبنك
 للتمٌز العلمً فً بحوثى الوطنً والشركاء الدولٌٌن إلنشاء شبكة ٌتعاون المعهد مع الجهات المعنٌة على المستو

 الطب الحٌوي.

 

 


