
•  الدكتور محمد اليوبي. 
مدير علم االوبئة و محاربة 

األمراض بوزارة الصحة والحماية 
االجتماعية.

•  البروفسور أحمد حموش. 
مدير البحث العلمي و االبتكار 
بوزارة التعليم العالي و البحث 

العلمي واالبتكار.
•  الدكتور أمين بن عبدالرازيق 

. الرئيس المدير العام لسانوفي 
المغرب.

•  الدكتور حمدون الحسني. 
رئيس الجمعية المغربية ألمراض 

الغدد والتغذية وداء السكري.
•  البروفسور أسماء شادلي. 

رئيسة قسم طب الغدد 
الصماء في المركز االستشفائي 

الجامعي ابن الرشد بالدار 
البيضاء ورئيسة لجنة التحكيم.  
•  البروفسور زينب إيمان خبيرة 

في طب الغدد الصماء و 
علم داء السكري بمستشفى 

االطفال بالرباط.

•  البروفسور عبد المجيد 
الشريبي. عميد كلية الطب و 

الصيدلة - أكادير.
•  البروفسور شكيب نجاري. 

رئيس جامعة محمد السادس 
للعلوم الصحية.

•  الدكتورة هاله رمزي. مديرة 
الشؤون الطبية لسانرفي 

بإفريقيا.

نالت الجائزة األولى مناصفة كل من :

•  ذ. إيمان موتايب . قسم طب الغدد الصماء والسكري واألمراض األيضية والتغذية، 
جامعة محمد السادس لعلوم الصحة. موضوع البحث : توقع سوء مراقبة سكر 

الدم خالل شهر رمضان ضمن مرضى السكري الغير الصائمين، باستعمال نماذج 
تعليمية آلية مرتكزة على الذكاء االصطناعي: المستقبل هنا فعال.

•  ذ. إيمان رامي. قسم طب الغدد الصماء وداء السكري والتغذية،بالمركز 
االستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة . موضوع البحث : أنا والسكري"، 

التطبيق المغربي للتدبير الذاتي للسكري من نوع :1 فعالية و إرتياح. 

الجائزة الثالثة 

•  ذ. يسرا ستاي . قسم طب الغدد الصماء والسكري واألمراض األيضية بالمركز 
االستشفائي الجامعي ابن الرشد بالدار البيضاء.  موضوع البحث : . فعالية 

االستشارة عن بعد في تتبع سكري الحمل خالل وباء كوفيد 19

 )Smedian( نظمـــت كل مـــن ســـانوفي المغـــرب و الجمعيـــة المغربيـــة ألمـــراض الغـــدد والتغذيـــة وداء الســـكري
يـــوم 18 ديســـمبر 2021 باللصخيـــرات حفـــل تقديـــم جوائـــز النســـخة الرابعـــة لجائـــزة ســـانوفي للبحـــث العلمـــي 

فـــي داء الســـكري. 
تحـــت إشـــراف وزارة الصحـــة والحمايـــة االجتماعيـــة، وكـــذا ووزارة التعليـــم العالـــي و البحـــث العلمـــي واالبتـــكار، 
يهـــدف هـــذا  اللقـــاء العلمـــي إلـــى المســـاهمة فـــي تنميـــة البحـــوث الطبيـــة الحيويـــة عامـــة و البحـــث فـــي مجـــال 

داء الســـكري بصفـــة خاصـــة، فـــي المغـــرب.

وتطــرق البرنامــج العلمــي لهــذا اللقــاء إلــى ورشــين للنقــاش: داء الســكري فــي المغــرب: المؤشــرات؛ 
الرعايــة؛ تطــور العالجــات؛ خلفيــة وأهــم مؤشــرات جائــزة ســانوفي للبحــث فــي داء الســكري. 

نتقدم بجزيل الشــكر إلى الشــخصيات و الخبراء على تدخالتهم القيمة. 

يعتبــر هــذا اللقــاء العلمــي أيضــا مناســبة لتقديــم االتجاهــات الراهنــة والمســتقبلية للبحــث البيولوجــي الطبي في داء الســكري. كما تم تقديــم معطيات نوعية وكمية. وتجدر 
اإلشــارة خاصة إلى IDMPS - دراســة الممارســات الدولية لتدبير داء الســكري وهي أكبر دراســة مبنية عل المشــاهدة لعالج داء الســكري لدى البالغين في 51 بلدا، من ضمنها 

المغرب.
منذ إحداث هذه الجائزة عام 2018، تم تقديم 117 بحثا علميا من قبل أطباء باحثين يمارســون نشــاطهم في المراكز االستشــفائية الجامعية والمستشــفيات العســكرية 

والطــب الخاص .  
تم أيًضا تقديم 24 بحثا علميا إلى لجنة التحكيم لنســخة 2021. هذه األعمال صادرة عن أطباء باحثين من المراكز االستشــفائية الجامعية والمستشــفيات العســكرية في 7 

مــدن: أكاديــر، الــدار البيضــاء، فاس، مراكش، وجدة، الرباط، وطنجة.
وغالبا ما يكون مضمون هذه األعمال مرتبطا بالمســتجدات الوبائية، والســيما جائحة كوفيد 19، التي كان لها وقع كبير على مرضى الســكري.

كما تتمحور األعمال البحثية المقترحة حول مواضيع هامة: الســكري و شــهر رمضان؛ الســكري لدى األطفال؛ الســكري لدى المرأة الحامل؛ قدم الســكري؛ ترقيم التربية 
العالجية ومراقبة ســكر الدم...

وتــم أيًضــا تقديــم حصيلــة عمليــن بحثييــن فــازا خالل نســخة 2020 ، إلى جانب مؤشــرات نوعية وكميــة مرتبطة بتنفيذها.

تتوجــه كل مــن ســانوفي المغــرب والجمعيــة المغربيــة ألمــراض الغــدد والتغذيــة وداء الســكري بخالــص الشــكر إلــى وزارة الصحــة والحمايــة االجتماعيــة، وكــذا ووزارة التعليــم 
العالــي و البحــث العلمــي واالبتــكار علــى إشــرافهم علــى هــذا اللقــاء العلمــي. كمــا نقــدم جزيــل الشــكر إلــى أعضــاء و خبراء لجنــة التحكيم. 

و نهنــئ كافــة األطبــاء الباحثيــن المشــاركين فــي هــاذه النســخة الرابعــة مــن جائــزة ســانوفي للبحــث العلمــي في داء الســكري.

تحفيز وتعزيز البحث الطبي في مجال الســكري بالمغرب. 

عزيز يوســفي مالكي
Aziz.yousfimalki@sanofi.com06 61 35 71 99مدير التواصل والمســؤولية االجتماعية للمقاوالت

 النســخة الرابعة لجائزة سانوفي
للبحث العلمي في داء الســكري:

بيان إخباري 

األعمــال المتوجــة من طرف لجنة التحكيم


