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 البحثية التحديات"تفوز بمنحة  المركز الطبّي في الجامعة األميركية في بيروتكلية الطب في 

 "" من "مؤسسة بيل أند ميليندا غيتسالكبرى
  لبنان من اإلطالق على واألول الجولة لهذه األوسط الشرق منطقة من الممول الوحيد البحث

 
 في األميركية الجامعة في الطب وكلية مركز الطبيأعلن ال: 1095، آب 91األربعاء  لبنان، -بيروت 

 وميليندا بيل مؤسسة" أطلقتها مبادرة وهي ،(GCE)عن فوزهم بمنحة "التحديات البحثية الكبرى"  بيروت
 منحة، بيروت في األميركية الجامعة في الباطني الطب قسم البروفيسور في حبيب، ريروب الدكتور نال. "غيتس

مقاييس  استخدام" بعنوان مبتكرال ه البحثيمشروع قوم بتطويروسي التحديات البحثية الكبرى"من " األولى المرحلة
 الصحةلتحسين التعقيد وخصائص إرتباط اإلشارات الفيزيولوجية لقياس تطور نمو الدماغ عند األطفال الرضع" 

 .العالمفي  التنميةو 
 

 التي األفكار الستكشاف العالم أنحاء جميع في داألفرا تمول( GCE) "الكبرى البحثية التحديات"مبادرة إن 
 مشروعالجدير ذكره أن . المستمرة العالمية يةو والتنم الصحية التحديات حل كيفية فيكانها أن تحدث تغييرًا بإم

 تأعلن 41 الجولة "الكبرى البحثية التحدياتفي مشروع " استكشاف 05 من أكثر من واحد هو حبيب الدكتور
 .الجولةم هذه مشروع قد   4055 أصل من "غيتس وميليندا لبي مؤسسة" عنها

 
 تهم فكر  بشرح "الكبرى البحثية التحدياتمشروع " في والفائزين حبيب ريروب الدكتورقام  التمويل، على للحصول

 لتنميةوا الصحةمواضيع حساسة لتحسين  خمسة من واحدة في ،االنترنت ملىء الطلب من خالل عبر ،جريئةال
 وميليندا بيل مؤسسة"إن . الرضع واألطفال الجنين دماغ نمو لقياس جديدة طرق تطوير تضمنت لمفي العا

 سبتمبر في" الكبرى البحثية التحدياتمشروع " من القادمة للجولة طلباتستكون حاضرة إلستقبال ال  "غيتس
5540. 

 
الخبر وأضاف: "إن هذه المنحة  ته لسماع هذادااسعوعلق الدكتور حبيب على هذا اإلنجاز بالتعبير عن مدى 

 الرضع األطفاللدى  دماغال تطور مدى لقياس مباشرة وغيرعملية  ،طريقة جديدة استكشاف في ستساعدنا
 ".الناضجين األصحاء األطفال مع مقارنة
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 ولبقية عديدة بطرق معليه تؤثر قد التي الدماغ نمو مشاكل من األوان قبل يولدون الذين األطفاليعاني 

 التقليل على يساعد قد الرضع هؤالء مثل في الدماغ نمو مساعدة إلى هدفي ذيالو  المبكر التدخل إن .تهمحيا
 وقياس لتقييم ومكلف عملي غير ،صعب في الوقت الحالي إنه ألمر. الطويل المدى على السلبية اآلثار من

 هو مشروعنا يكون أنب جدا فخورون نحن"وأضاف:  .حبيب الدكتور أوضح الرضع األطفال لدى الدماغ تطور
 ."لبنان من ولاألو  الجولة لهذه األوسط الشرق منطقة من الممول الوحيد

 
 على أو والتنفس، القلب ضرباتل اإليقاعاتتقوم على قياس  التي المفاهيم على المقترحة البحوث وستستند

 أو الدماغ قبل من المطاف نهاية بها في التحكم يتموالتي  عمق،ال ومدى سرعةال مدى مثل نماطقياس األ
 في مختلفة النتائج يتوقع أن تكونو  رياضيا هاتحليل سيتم األنماط هذه فإن وبالتالي،. المركزي العصبي الجهاز

 ين إذا ما قورنت باألطفال األصحاء. طبيعي غيرال األطفال الرضع
 

. أعاله المذكورة األهداف لمعالجة توتحليال الالزمة التجارب بإجراء " سيقومالرئيسي الباحث" الكتور حبيب فإن
من  الثانية المرحلة إطار في التجارب من أكبر لمجموعة متينا أساسا يوفرس البحث هذا فإن نجاحها، حال في

 يمكن بحيث هذا النهج الجديد من العالج تطوير مواصلة إلى تهدف المنحة هذه مثل ان. منحة مؤسسة غيتس
 عيادات إلى المستشفى، في المركزة العناية وحدة عند الحاجة إليه من مكان أي وفي سهولة بكل استخدامه

 .الرضيع منزل إلى الطبيب
 

 -إنتهى-
 

 للمحررين مالحظة
 الكبرى" مشروع "التحديات البحثية حول
 وميليندا بيل مؤسسة من بتمويل$ 100,000,000 بقيمة مبادرةهو  "الكبرى البحثية التحدياتمشروع "إن 

مشروع  منح على حصلوا بلدا 05 من أكثر في مشروعا 4455 من أكثر ،5552 عام في لقتأط. غيتس
 يستخدم. منظمة أي ومن تخصص أي من شخص أي أمام مفتوح المنح برنامجإن . "الكبرى البحثية التحديات"

. ليةأو  بياناتعبر اإلنترنت ومن دون الحاجة إلى قصير طلب  المشروع نظام فعال وسريع من خالل ملىء
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 للحصول فرصة لديهاف الناجحة المشاريع أما .السنة في مرتين$ 100,000 بقيمة األولية المنح إعطاء ويتم
 دوالر أميركي. مليون إلى تصل متابعة منحة على

 
 حول المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت

، أعلى معايير الرعاية الطبية 4055م يقدم المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت، منذ  تأسيسه عا
لكلية الطب  تعليميأكاديمي مستشفى  المركز الطبي يعتبر هذالبنان والمنطقة. كما للمرضى في جميع أنحاء 

( والتي دربت أجيال من طالب الطب واألطباء، 4200في الجامعة األميركية في بيروت )التي أنشئت في عام 
اليوم موجودون في العديد من المؤسسات الرائدة حول العالم. إن المركز كما خرجت العديد من الطالب هم 

الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق األوسط الحاصل على أربع 
مما يشير إلى المعايير العالية في مجال الرعاية التي  ACGME-Iو JCI ،Magnet ،CAPشهادات دولية 

 على المريض، والتمريض، وخدمات علم األمراض/المختبر، التعليم األكاديمي للمتخرجين.ترتكز 
 

طالب وطبيب. إن مدرسة رفيق الحريري للتمريض توفر التعليم الممتاز  10555خرجت كلية الطب أكثر من 
 .مريض سنويا 0050555لطاقم التمريض. يلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من 

 
 أو اإلتصال بـ:  www.aubmc.org يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ،لمزيد من المعلومات

 
مقسم  550044005555على الرقم  ركّية في بيروتيالمركز الّطبّي في الجامعة األم مكتب اإلعالم في

- ركّية في بيروتيفي المركز الّطبّي في الجامعة األم النيابةب اإلعالم، مديرة نادين شاتيال بالسيدةأو ، 1055
  praubmc@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني:  –0410مقسم  550044005555هاتف: 

 
 "كيتشام رعد" الشرق األوسط –سوزان بو َدرغم، مديرة عالقات عامة 

 raad.com-Suzan.dargham@ketchum - 55004 0 005050جّوال: 
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