
     

 

 إلى الفقري العمود معالجة تقنیات أحدث استقدام تعتزم جمیل اللطیف عبد
  السعودیة العربیة المملكة

 
 سایبرداین شركة مع تفاھمٍ  مذكرة توقّع جمیل اللطیف عبد 
 الیابان إلى سعود آل العزیز عبد بن سلمان الملك الشریفین الحرمین خادم زیارة مع اإلعالن یتزامن 

 
 2017 آذار مارس/ 15 - السعودیة العربیة المملكة جدة،
 عالج تقنیات أحدث الستقدام ),Inc CYBERDYNE ( الیابانیة سایبرداین شركة مع تفاھمٍ  مذكرة الیوم جمیل اللطیف عبد وقعت
 الفقري. العمود في اإلیالم شدیدة أو بلیغة إصابات من یعانون الذین المرضى لعالج السعودیة العربیة المملكة إلى الفقري العمود

 وقّعت حیث األسبوع، ھذا الیابان إلى سعود آل العزیز عبد بن سلمان الملك الشریفین الحرمین خادم زیارة مع اإلعالن ھذا ویتزامن
 بتقنیة عالجیة ثورة من تقّدمھ وما Cybernics سایبرنیكس تقنیة صوصبخ الیابانیة الشركة مع تفاھم مذكرة جمیل اللطیف عبد

 الدماغ وظائف تأھیل إعادة على ترّكز التي الروبوت تقنیات إحدى وھي ،Limb Assistive Hybrid المساعدة الھجینة األطراف
 الحركة. على المرضى قدرة وتعزیز لدعم وتحسینھا الجسدیة-العصبیة

 التطورات "بفضل قائالً: جمیل، اللطیف لعبد التنفیذي والرئیس اإلدارة مجلس رئیس جمیل، اللطیف عبد محمد السید علّق جانبھ ومن
 العمود في خطیرةٍ  إلصاباتٍ  التعرض بعد أفضل بحیاةٍ  ینعموا أن المرضى بمقدور أصبح والتكنولوجیا، الطب شھدھا التي الھائلة

 سنوفّر التفاھم مذكرة خالل من وإننا التقدم، من عالیة درجة على وطبیة عالجیة نیاتتق تطویر في رائدة سایبرداین وشركة الفقري.
 أفضل". بصورة حیاتھم ممارسة من لتمكینھم السعودیة العربیة المملكة في للمرضى التقنیة ھذه

 سایبرداین. في التنفیذي رئیسوال الرئیس سانكاي، یوشیوكي وبروفیسور جمیل اللطیف عبد محمد من كلّ  التفاھم مذكرة على وقّع وقد

 جعلھا على العمل مع جدة، في الطبي، التأھیل في متخصص مستشفى وھو جمیل، اللطیف عبد مستشفى في بدایةً  التقنیة وستتوفّر
 المملكة. مناطق مختلف في أوسع نطاق على الحقاً  متوفرة

 عام في السعودیة العربیة المملكة في قريالف العمود في وخطیرة جسیمة إصاباتٍ  من شخٍص  13000 من أكثر ویعاني
  السعودیة. الحكومة أجرتھا رسمیة إلحصاءاتٍ  وفقاً  وذلك ،2015

  -انتھى-

  



     

 

 

  جمیل اللطیف عبد عن نبذة
 القطاعات من واسع عدد عبر وتعمل البعض بعضھا عن قانونیاً  المستقلة الشركات من مجموعة ھي جمیل اللطیف عبد مجموعة
 المتجددة، والطاقة المالیة، والخدمات والسیارات، لآللیات الغیار قطع وتصنیع السیارات، تجارة أبرزھا واالستثماریة، التجاریة

 اإلعالمیة. والخدمات بالتجزئة، الكھربائیات وتجارة اللوجتسیة، والخدمات العقارات، وتطویر األراضي وتطویر البیئیة، والخدمات
 أفریقیا وشمال األوسط الشرق في الخارجیة االستثمارات لكبرى مثالي كشریك المتمیزة كانتھام على جمیل اللطیف عبد وتحرص
   www.alj.comااللكتروني: موقعھا عبر المجموعة عن المزید معرفة ویمكن وتركیا.

  
 على الھاتف عبر أو media@alj.aeااللكتروني البرید عبر معنا التواصل یمكن إضافیة، استفسارات أو معلومات ألي 

  ).4+ غرینیتش - دبي (توقیت +971 4 448 0906 الرقم
  
  

 جمیل اللطیف عبد مستشفى عن نبذة
 التأھیل بإعادة یختصّ  الذي العربیة المملكة في نوعھ من األول المستشفى وھو ،1995 عام جمیل اللطیف عبد مستشفى تأسس

 لألطفال الوقائیة والرعایة التأھیل إلعادة شاملة برامج ویقّدم مربع متر 43000 مساحة یغطي ربحيٍ  غیر مستشفىً  وھو الطبي.
 النھاریة العنایة عن فضالً  العالج، فترة خالل فیھ المقیمین رضىللم الطبي التأھیل إلعادة ممتازةً  برامج المستشفى ویوفّر والكبار.
 ومناطق المرضى غرف وتطلّ  سریراً. 120 بسعة أجنحةٍ  ثمانیة الصرح ھذا ویضمّ  للمرضى. المقدمة الخارجیة العیادات وخدمات

 للمرضى منفصلة وأجنحة مسجداً  الطبي الصرح ھذا یحتضن رائعة. بمناظر تنفرد مستقلة حدائق على جمیعھا واالسترخاء العالج
  omwww.aljhospital.c بزیارة: تفّضل المعلومات من لمزیدٍ  واإلناث. الذكور من

 

 سایبرداین شركة عن نبذة
 تحسین في الشركة غایة وتتمثل حیاتھم، وتسھیل والمجتمعات األفراد لخدمة موجودة التكنولوجیا أن مبدأ على سایبرداین شركة تقوم 

 والدعم الحیاتي الدعم وعلى الطبي المجال على بالتركیز سانياإلن والدعم المساعدة تقنیات خالل من والمجتمعات األفراد مستقبل
 المبتكرة والتقنیات األبحاث من العدید سایبرداین طّورت الیابان، في تسوكوبا جامعة بدأتھ كمشروع 2004 في تأسیسھا ومنذ المھني.

 سبیل على ونشیر الیوم؛ مجتمعات تواجھھا التي المشاكل من للعدید فّعالة حلول تقدیم سبیل في Cybernics السایبرنكس مجال في
 والمتقّدمة المبتكرة العالجات من مجموعة تضمّ  والتي HAL Suit Robot آل إیھ أتش سوت روبوت تقنیة إلى الحصر ال المثال

 لإلنسان. المساعدة الھجینة األطراف مجال في

 Cybernetics اآللي التحكم علوم بین ما لدمجا على یركز والبحثیة األكادیمیة العلوم في جدید مجال ھو السایبرنكس
 والوظائف الدماغ علوم مثل أخرى وعلوم Informatics والمعلوماتیة Mechatronics والمیكاترونیات

 ویعتبر األعمال؛ وإدارة واألخالق، والقانون، النفس، وعلم السلوكیة، والعلوم واألحیاء، الروبوت، وعلوم العصبیة/الحسیة/الجسدیة،
  تطویره. على تعمل والتي المجال ھذا في المتخصصة الوجوه أبرز من سانكاي یوشیوكي روفیسورالب
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