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 ميةي   الرومات الألمراض األبحاث مجموعة

 

 المهمة والرؤية

  القياسية التشغيل إجراءات

 للنش   النهائية النسخة

03.03.2022 

 

 تمت الموافقة عليها من قبل من قبل مجلس إدارة الرابطة العربية لجمعيات الروماتي   م

 

 

 العريضة الخطوط

 

 I-   م لجمعيات العربية الرابطة قواني  . (7 المادة) الخاص االهتمام ذات بالمجموعات يتعلق فيما الروماتي  

 II- ميةي   الرومات لألمراض األبحاث مجموعة مهام و رؤية .  

III- مية لألمراض األبحاث مجموعةل القياسية التشغيل إجراءات  الروماتي  
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I.     االهتمام ذات بالمجموعات يتعلق فيما  الروماتزم لجمعيات العربية لرابطةا  قواني  

 (7) المادة الخاص
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  II - مية لألمراض األبحاث مجموعة مامه و رؤية  الروماتي  

 

مية لألمراض األبحاث مجموعة تأسست     الروماتي  
 لجمعيات العربية الرابطة من خاص اهتمام ذات كمجموعة 2021 عام ف 

م  . الروماتي  

 

 الرؤية بيان

مية لألمراض األبحاث مجموعة تطمح كة األبحاث قيادة إىل الروماتي   مية األمراض حول المشير    الروماتي  
 . العربية الدول ف 

 

 المهمة بيان

كز  : الرئيسية ركائز ةأربع عىل الروماتزمية لألمراض األبحاث مجموعة مهام تير

م لجمعيات العربية الرابطة بإسم بحثية مشاري    ع وإجراء تخطيط : البحثية المشاري    ع-    الذين المرض   مصالح لخدمة الروماتي  

م أمراض من يعانون    يعيشون الذين الهيكىل   العضىل   وجهاز الروماتي  
 .العربية البلدان ف 

 خالل من البحث بيئة وتحسي    يةالعرب الدول بي    الجودة عالية التعاونية األبحاث وتشجيع دعم : التحتية والبنية الجودة -

ام ضمان    الدولية بالمعايي   االلير 
 . القياسية العمل وإجراءات التحتية البنية من كل ف 

   الشباب الباحثي    ومساعدة تحفي    : والدعم التحفي    -
 .المستوى وعالية ناجحة بحثية مشاري    ع إلجراء العربية الدول ف 

   التواصل -
كات تومؤسسا فرق مع التواصل : البحث  م أمراض أبحاث وش     للمشاركة الدولية الروماتي  

 الشيرية تجارب  هم ف 

 . العالمية

 

مية األمراض أبحاث مجموعة قيم  الروماتي  

   وراء السع   : اإلمتياز -
ف   . للبحث المستوى عالية تحتية بنية ضمان مع ، النتائج إىل التصميم من العلم   البحث التمي  

اهة األخالق -    للسلوك األولوية إعطاء : والي  
ر
اهة األخالف    والي  

 
 .البحث ف

   االستثمار : التعليم -
 .وكفاءتهم قدراتهم لتعزيز الشباب العرب الباحثي    ف 

   البحث وتحفي    نش   : والدعم التحفي    -
 .العربية البلدان ف 

م وأخصائي    الباحثي    بي    التعاون تعزيز : الواحد الفريق بروح العمل -    الروماتي  
  .العربية الدول ف 
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III- مية األمراض أبحاث مجموعةل القياسية التشغيل إجراءات  : الروماتي  

 

1 - III  الروماتزمية األمراض أبحاث مجموعة هيكلية : 

 

مية  األمراض  أبحاث  مجموعة  تضم • ا   عضًوا   16  لروماتي  
ً
    دولة  16  يمثلون  مصوت

 لجمعيات  العربية  الرابطة  ف 

م  .الروماتي  

 .الجمعية داخل السابقة البحث أنشطة عىل بناء    بهم الخاصة الجمعيات قبل من  األعضاء تعيي    يتم •

مية األمراض  أبحاث مجموعة أعضاء ينتخب •  .سنوات  ثالث لمدة  المجموعة من رئيًسا   الروماتي  

•   
م،  لجمعيات  العربية  الرابطة  إىل  جديدة   جمعية  انضمام  حالة   ف   مناظر   جديد   عضو   عيي   ت  سيتم  الروماتي  

مية األمراض أبحاث ل مجموعة  .الروماتي  

  ويعينهم  التصويت  لهم   يحق   ال   أعضاء  هم  officio-ex مناصبهم  بحكم   األعضاء  فإن  ،   ذلك   إىل  باإلضافة •

م  لجمعيات  العربية  الرابطة  أبحاث  مجلس   األمراض  أبحاث   لمجموعة  المشورة  وتقديم  لدعم  الروماتي  

مية  .الروماتي  

    طواعية،  المنسقي     تعيي     يتم   . منسق  بواسطة  )  الشكل  ،    III-2الفصل(  محور   كل  مع   تعاملال  يتم •
  حالة   وف 

مية األمراض أبحاث مجموعة أعضاء قبل من انتخابهم  يتم  ،  المتطوعي    تعدد   .الروماتي  

مية  األمراض  أبحاث  لمجموعة  التوجيهية  اللجنة   يشكلون  المنسقون •     ه    الروماتي  
  عمليات   تدير   الير

 .اليومية المجموعة
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مية األمراض أبحاث مجموعة هيكلية 1 الشكل  الروماتي  

 

 

 

 

 

2 - III  مية األمراض أبحاث مجموعة محاور  : الروماتي  

مية األمراض أبحاث مجموعة مهام تنفيذ يتم  : (2 و 1 الشكالن) محاور ستة باتباع الروماتي  

 

 األبحاث  قيادة .1

مية  األمراض  أبحاث  مجموعة •  لجمعيات  العربية  الرابطة  عن  نيابة  بحثية  مشاري    ع   وتقود   تخطط   الوماتي  

م  م أمراض من يعانون الذين المرض   مصالح لخدمة الروماتي      يعيشون الذين الروماتي  
 .للرابطة  المنضمة البلدان ف 

    عضو   كل  تشجيع  يتم •
مية  األمراض  أبحاث  مجموعة  ف  وع  تقديم  عىل  الروماتي      . التوجيهية  اللجنة   إىل  مش 

ARCH

محور

الظهور 
والشبكات

تمويل البحث
الشبكات 
الدولية

  
التعليم البحث  دعم الباحثي    قيادة األبحاث

 المنسقون يشكلون اللجنة التوجيهية 
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وع   بمراجعة  اللجنة  تقوم • اح   يتم  (. رفض  /   تعديل  /   قبول)  عمل  أسبوع    خالل  القرار   واتخاذ   المش    اقير

مية  األمراض  أبحاث  مجموعة  أعضاء  جميع  بي     التصويت     الروماتي  
ورة   التوجيهية  اللجنة  رأت  حال  ف    ض 

 .لذلك

    المشاري    ع  من  العديد   إجراء   يمكن  •
    واحد   عضو   ةبواسط  منها   كل  تنسيق  ويتم   ،  واحد   وقت  ف 

  مجموعة   ف 

مية األمراض أبحاث  .الروماتي  

    المشاري    ع  •
مية  األمراض  أبحاث  مجموعة  تجري  ها   الير     ،  الروماتي  

  اللجنة   قبل  من  عليها   الموافقة  تمت  والير

    ،  للمجموعة  التوجيهية
م  أمراض  من  يعانون  الذين   المرض    مصالح  تخدم  والير   العضىل    والجهاز   الروماتي  

    ونيعيش   الذين  الهيكىل  
م  لجمعيات  العربية  الرابطة  بلدان  ف    من   معتمدة"  عالمة  عىل  تحصل  ،  الروماتي  

 .الرابطة

م لجمعيات العربية الرابطة بلدان من العديد  بي    للتعاون  األولوية تعىط •  .الروماتي  

مية  األمراض  أبحاث  مجموعة  تأسيس  اكتمال  بمجرد  •   لتوجيه   بانتظام  البحث  موضوعات  وضع  يتم  ،  الروماتي  

 .مركزة  بحث ةخط

 

 الباحثي    دعم .2

  في   الخاصة  البحثية  مشاريعهم  إجراء  في  يرغبون  الذين   للباحثين  الدعم   الروماتيزمية  األمراض  أبحاث  مجموعة  تقدم

 وإدارة  البيانات،   وجمع  الدراسة،  )تصميم  البحث  )منهجية  الروماتيزمية  ألمراض  العربية  الرابطة  في  العضوة  بلدان

 .والنشر( الطبية والكتابة اإلحصائي( والتحليل البيانات،

مية  األمراض  أبحاث  مجموعة  أعضاء  قبل  من  الدعم  تقديم  يتم •   خالل   من  أو   /   و   مباش    بشكل  الروماتي  

اء  الباحث   اتصال ف   بالخير م  لجمعيات  العربية  الرابطة  قبل  من  بهم  المعير اء  الروماتي       كخير
  بحث  مجال  ف 

 .معي   

•   
وع  كان  حال  ف  م  لجمعيات  العربية  الرابطة  أعضاء  أحد   من  المقدم  المش    مجموعة   خارج   من   الروماتي  

مية  لألمراض  األبحاث م   راضأم  من  يعانون  الذين  المرض    مصالح   يخدم  الروماتي       يعيشون  الذين   الروماتي  
  ف 

م،  لجمعيات  العربية  الرابطة  بلدان   لألمراض  األبحاث  مجموعة  لجنة  إىل  تقديمه   فسيتم  الروماتي  

مية      رفض(  /   تعديل  /   )قبول   التوجيهية  اللجنة  تقرر    الرابطة.   من  العتماده  التوجيهية  الروماتي  
  غضون   ف 
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وع.   تقديم  من  عمل  أسبوعي    اح  يتم  المش   األمراض  أبحاث  مجموعة  أعضاء  جميع  بي     لتصويت ا   اقير

مية     الروماتي  
ورة  التوجيهية  اللجنة رأت حال  ف   .لذلك ض 

 

   التعليم .3
 البحث 

مية لألمراض األبحاث مجموعة تنظم •  الرابطة ألعضاء البحث مهارات لتحسي    عمل ورشات الروماتي  

م لجمعيات العربية كي    مع الروماتي  
 . الشباب الباحثي    عىل الير

   العمل لورش التخطيط يتم •
 
 تصميم) البحث لمنهجية العامة الموضوعات وتستهدف عام كل بداية ف

   والتحليل البيانات، وإدارة البيانات، وجمع الدراسة،
 . والنش   الطبية والكتابة (اإلحصائ 

 

 ةالدولي اتكشبال .4

مية لألمراض األبحاث مجموعة تربط • م لجمعيات العربية الرابطة أعضاء الروماتي    الجمعيات مع  الروماتي  

كات ...)ACR) APLAR EULAR ASAS الدولية    األدوية وش 
 . عالمية تجارب تجري الير

وع أي تقديم يتم • مية لألمراض األبحاث مجموعة لجنة إىل مؤهل دوىل   مش   للتصويت التوجيهية الروماتي  

م اتلجمعي العربية الرابطة من رفض أو التعديل أو للموافقة  . الروماتي  

مية لألمراض األبحاث لمجموعة التوجيهية اللجنة بي    بالتصويت المصادقة قرار يتم •    الروماتي  
 
 غضون ف

وع تقديم من عمل أسبوع   اح يتم . المش  مية األمراض أبحاث مجموعة أعضاء جميع بي    التصويت اقير    الروماتي  
 ف 

وري أنه التوجيهية اللجنة رأت حالة   .ض 

 

 البحث تمويل  .5

مية لألمراض األبحاث مجموعة إنشاء بمجرد •  لجمعيات العربية الرابطة صندوق إنشاء سيتم عملها، وبدء الروماتي  

م  موافقة بعد األخرى المنظمة وأنشطة المؤتمرات مثل المنظمة مداخيل من منتظم بتمويل لألبحاث الروماتي  

 . التنفيذي المجلس

•   
وع أي مراجعة تتم ، التمويل لتلقر مية لألمراض األبحاث مجموعة لجنة قبل من مش   يتم ، . التوجيهية الروماتي  

اح    المجموعة أعضاء جميع بي    التصويت اقير
وري أنه التوجيهية اللجنة رأت حالة ف   .ض 

مية لألمراض األبحاث مجموعة لجنة قبل من التمويل قرار عىل الموافقة يجب •  الرابطة ورئيس التوجيهية الروماتي  

م لجمعيات ربيةالع    التنفيذي المجلس ممثل أو الروماتي  
 . الجمعية ف 
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 والشبكات الظهور .6

مية لألمراض األبحاث مجموعة تضمن •  والقوائم ، االجتماع   التواصل وسائل خالل من أنشطتها وضوح  الروماتي  

يدية ها ...  الير    الوسائل من وغي 
م لجمعيات العربية الرابطة توفرها الير  . الروماتي  

مية لألمراض األبحاث مجموعة لجنة توافق • م لجمعيات العربية الرابطة ورئيس التوجيهية  الروماتي    ممثل أو الروماتي  

 . الرؤية مواد عىل للرابطة التنفيذي المجلس

مية لألمراض األبحاث مجموعة تقوم •    العلمية اللجنة بإبالغ الروماتي  
مالروما لجمعيات العربية الرابطة ف   عن تي  

 الخاصة االهتمامات مجموعات و األخرى الرابطة لجان مع الجيد التنسيق ويضمن البحثية والمشاري    ع األنشطة

   للمشاري    ع األخرى
 . وتسهيلها مجموعات عدة تهم قد الير
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 الشكل 2.  المشاري    ع البحثية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  III - والتقارير االجتماع 

  لألمراض   األبحاث  مجموعة  أنشطة  إلدارة  (شهرًيا  واحدة  مرة)  منتظمة  اجتماعات  التوجيهية  اللجنة  تعقد  •

مية   الروماتي  

مية لألمراض األبحاث مجموعة  تجتمع •  .الفصلية لألنشطة  والتخطيط األفكار  لتبادل أشهر  ثالثة  كل  الروماتي  

•   
ات  ف    رسائل  خالل   من   بأكملها   المجموعة  مع   الرسم    تصال اال   عىل   الحفاظ  يتم   ،  االجتماعات  بي     الفاصلة  الفير

يد     الير
وئ   .اإللكير

   بشكل •
  .WhatsApp مجموع اتصاالت استخدام يتم ، وعاجل استثنائ 

مية  لألمراض األبحاث  مجموعة  تقدم •   العربية   للرابطة  التنفيذي  المجلس  إىل   أنشطته  عن   سنوًيا  تقريًرا  الروماتي  

م لجمعيات  .الروماتي  

مية  لألمراض  األبحاث  مجموعة  عىل •   العلمية   المشاري    ع   جميع  عىل  واطالعها   العلمية  اللجنة  مع  التنسيق  الروماتي  

  
اف  العلمية  اللجنة  ستقوم  . المناسب  الوقت  ف   والتنسيق  الخاصة  االهتمام  مجموعات  جميع  عمل   عىل  باإلش 

 .المختلفة الخاصة االهتمام مجموعات مشاري    ع  بي   
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4- III - األعضاء اتواجب 

مية لألمراض األبحاث مجموعة أعضاء من  يتوقع •  .المجموعة بأنشطة جمعياتهم   إبالغ الروماتي  

مية  لألمراض  األبحاث  مجموعة  أعضاء  من  يتوقع •     المشاركة  الروماتي  
  أو   كتابة  خالل  من  المجموعة  مشاري    ع  ف 

    التأليف  يكون   لن  . المخطوطات  مراجعة
مية ال   لألمراض  األبحاث   مجموعة  منشورات  ف  ا   روماتي  

ً
  إذا   إال   ممكن

 .الطبية المجالت لمحرري  الدولية اللجنة ICMJE التأليف معايي   العضو  استوف  

مية  لألمراض  األبحاث  مجموعة  أعضاء  عىل  يجب •  االستقصائية  الدراسات  مثل  ،  المجموعة  أنشطة  نش    الروماتي  

    ...   التعليمية  العمل  وورش  ،
يد   رسائل)  النش    ومواد   خطة  توفي    يتم   . جمعياتهم  ف      الير

وئ    وسائل   ،  اإللكير

 .للمجموعة التوجيهية اللجنة قبل من ...( الهاتفية الرسائل ،  االجتماع   التواصل

مية  لألمراض  األبحاث  مجموعة  أعضاء  يحض    أن  المتوقع   من •   فشلوا   إذا   . بنشاط  الفصلية  االجتماعات  الروماتي  

  
    مقبول  عذر   دون  بذلك   القيام  ف 

  مندوب   تعيي     المقابلة  الجمعية  من  فسُيطلب  ،  متتالية  اجتماعات  ثالثة  ف 

 .آخر

مية  لألمراض  األبحاث  مجموعة  أعضاء   من  عضو   كل  تشجيع  يتم • وع  تقديم  عىل  الروماتي       مش 
  اللجنة   إىل  بحي 

 .التوجيهية

•   
    حاالت  جميع  ف 

مالرو   لجمعيات  العربية  للمنظمة  التنفيذي  المجلس  من  ُيطلب  ،  التقاض    اإلجراءات   اتخاذ   ماتي  

 .المناسبة


