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جمعية اإلمارات لإلضطرابات الجينية
تعريف الجمعية :
جًعيت االيبراث نإلضطراببث انجيُيت حأسسج في عبو  2004صذقت جبريت عٍ روح سًى انشيخ  /زايذ بٍ سهطبٌ
ال َهيبٌ  ,يؤسس دونت اإليبراث انعربيت انًخذذة  ,وهي جًعيت غير ربذيت أسسج وأَشئج برئبست سًى انشيخ َهيبٌ
بٍ يببرك آل َهيبٌ وزير انخسبيخ ,في دونت اإليبراث و د/يريى يطر – انًؤسس و رئيس يجهس ادارة انجًعيت .
هذفهب
انذذ يٍ حأثير اضطراببث انذو انجيُيت انسبئذة في انذونت يٍ خالل يجخًع واعٍ بأسببة األيراض انجيُيت وسبم انىقبيت
يُهب.
حقذو انجًعيت أَشطت و خذيبث حشًم انكشف عٍ االضطراببث انىراثيت وانبرايج انخىعىيت وانىقبئيت واإلسخشبراث
انطبيت وانًسىدبث انًبُيت عهى انبذىد وانخجبرة انُبجذت بىاسطت كفبءاث بشريت ويىارد حقُيت عبنيت ويبنيت يقخصذة
و
حسهم عًهيت انخىاصم يع انًجخًع وحىفر إسخشبراث يجبَيت نهًجخًع
رئيس الجمعية سمو الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان التشرف بحضور سمو الشيخ
محمد بن راشد ال مكتوم
مع المتطوعين بالجمعية بافتتاح المختبر البحثي للجمعية 2007

زيارة رفيعة المستوي ودعم علمي من العلماء الخمس الفائزين
بجائزة نوبل
رؤيتنا: -
انريبدة في انبرايج انىقبئيت في يجبل االضطراببث انىراثيت في انًُطقت.
رسالتنا:-
أَُب َسعى نهذذ يٍ اَخشبر وحأثير اضطراببث انذو انجيُيت انسبئذة في انذونت يٍ خالل
انبرايج انخىعىيت وانىقبئيت و انًسىدبث انًبُيت عهى انبذىد وانخجبرة انُبجذت وانخببدل
انًعرفي بىاسطت كفبءاث بشريت ويىارد حقُيت عبنيت ويبنيت يقخصذة.
أهدافنا:-
انىقبيت وانذذ يٍ اَخشبر األيراض انىراثيت يٍ خالل زيبدة انىعي عٍ االيراض انىراثيت
وااليراض انًخعذدة انعىايم وحثقيف بطرق انىقبيت وحذفيس انجًهىر بضرورة انكشف
انًبكر نضًبٌ ديبة راث جىدة عبنيت في انًجخًع االيبراحي انفخي.
حبسيس قبعذة بيبَبث عٍ االيراض انىراثيت في انًجخًع االيبراحي يبُيت عهى انبذىد
انًعخًذة وانًسىدبث داخم االيبراث انعربيت انًخذذة.
حىفير بيئت جبربت نهكىادر انىطُيت انًخخصت وانًخطىعت يٍ انًجخًع االيبراحي.
انعًم عهى حىفير يعرفت واسعت ويذذثت االيراض انىراثيت وااليراض انًخعذدة انعىايم
ببنذونت.
حشجيع يشبركت انًخطىعيٍ وانًسبهًيٍ في َشر انىعي دىل أهًيت انفذىصبث انىراثيت
انذوريت.

