
الجلسات وقت االنتهاء وقت البدء

 - )ESBB( الجمعية األوروبية والشرق أوسطية واألفريقية للحفظ البيولوجي والبنوك الحيوية
ورشة: األتمتة أثناء األزمات

المتحدثون:الدكتور بارتلوميج ويلكوفسكي، الدكتور هايدي التمان

في عالم يحتاج إلى عدد كبري من العينات البيولوجية من أجل العلوم الطبية األساسية والتطبيقية، يجب 
الحصول على العينات وإعدادها بطريقة تضمن أعلى جودة ممكنة للعينات. بسبب جائحة كوفيد-19، ت�تصدى 

الحماية للعدوى أيًضا بشكل كبري في البنوك الحيوية. قد تساعد أتمتة العمليات بدورها في البنوك الحيوية 
على الوصول إلى جودة عينات عالية ومماثلة وبيئة عمل آمنة للموظفني. ستسلط الورشة الضوء على 

حاالت االستخدام التي تجمع بني هذين المسعي�ني.

حتى الساعة 1 

ظهًرا
من الساعة 12 ظهًرا

اسرتاحة
حتى الساعة 1:30 

ظهًرا
من الساعة 1 ظهًرا

مالحظات افت�تاحية
حتى الساعة 2:00 

ا ظهَرَ

من الساعة 1:30 

ظهًرا

المتحدث الرئيسي 1

المتحدثون: الربوفيسور أولي كاليوني�يمي

حتى الساعة 2:45 

ظهًرا

من الساعة 2:00 

ظهًرا

المتحدث الرئيسي 1 - أسئلة وأجوبة

المتحدثون: الربوفيسور أولي كاليوني�يمي

مديرو الجلسة: الدكتور ريتشارد كينيدي، الربوفيسور جينس هابرمان

حتى الساعة 3:00 

عصًرا

من الساعة 2:45 

ظهًرا

اسرتاحة
حتى الساعة 3:10 

عصًرا

من الساعة 3:00 

عصًرا

جلسة المتحدثني المدعوي�ن 1

الجيل التالي من خدمات البنوك الحيوية والطب الدقيق

المتحدثون: الدكتور ريتا لولور، الدكتور إلك سميتس، الدكتور نهلة عفيفي

حتى الساعة 4:30 

عصًرا

من الساعة 3:10 

عصًرا

جلسة المتحدثني المدعوي�ن 1 - أسئلة وأجوبة

المتحدثون: الدكتور ريتا لولور، الدكتور إلك سميتس، كريستني كورات، الدكتور نهلة عفيفي

مديرو الجلسة: الدكتور ميكايال مايرهوفر، الشيخ الدكتور  محمد حمد آل ثاني

حتى الساعة 4:50 

عصًرا

من الساعة 4:30 

عصًرا

اسرتاحة حتى الساعة 5 عصًرا
من الساعة 4:50 

عصًرا

حلقة نقاشية: االستجابات الدولية لجائحة كوفيد-19

المتحدثون: الدكتور بيرت كوي�ل، الدكتور ليث أبو رداد، الدكتور ريتشارد كينيدي، الدكتور هادي ياسني، 
األستاذ الدكتور إلك سميتس، الدكتور أولي كاليوني�يمي، الدكتور ريتا لولور

مدير الجلسة: آيات سلمان

حتى الساعة 6 

مساًء
من الساعة 5 عصًرا

نهاية اليوم األول

المؤتمر الدولي للبنوك الحيوية 
 )IBCQ(  2021 الثاني

الربنامج

البنوك الحيوية في الرعاية  
الصحية الدقيقة - الدروس 

المستفادة من األزمات العالمية

مؤتمر افرتاضي

المنعقد من 8 إلى 10 مارس 2021

- اإلثنني، 8 مارس 2021 - 



الربنامج

- الثالثاء، 9 مارس 2021 - 

البنوك الحيوية في الرعاية  
الصحية الدقيقة - الدروس 

المستفادة من األزمات العالمية

الجلسات وقت االنتهاء وقت البدء

ورشة الجمعية الدولية للمستودعات الحيوية والبيئية )ISBER(: طري�ق التميز في الكفاءة التشغيلية 
وإدارة البنوك الحيوية.

المتحدثون: الدكتور برنت شاكرت، الدكتور أليسون باري جونز

تعد البنوك الحيوية است�ثمارات في الصحة العامة والتنوع البيولوجي وأبحاث المستقبل. إن أهم االست�ثمارات 
التي يمكن أن تقوم بها البنوك الحيوية نفسها هي مواردها البشرية وأنظمتها. تعمل القوى العاملة 

الملتزمة والمتعلمة والمتاح لها التمكني على زيادة فرص رفع الجودة وتحسينها من خالل المعاي�ري التي تدعم 
بدورها االستقرار والنمو واالستدامة التشغيلية للبنك الحيوي. يمكن لإلدارة االستباقية من خالل تنفيذ أفضل 
الممارسات أن تساعد البنك الحيوي على إلهام كل موظف من الموظفني بالمشاركة يشكل مستمر في أداء 

البنك الحيوي. تساعد هذه الورشة على تحسني جودة الخدمات من خالل تنفيذ ممارسات العمل الجديدة بشكل 
أكرث فعالية وكفاءة، وتعزز األداء التشغيلي، وتقوي مرونة األنظمة، وتساعد على بناء عالقات تعاونية ناجحة.

ستنظر الورشة في كيفية ت�أثري التعليم واعتماد أفضل الممارسات على الكفاءة والجدوى التشغيلية للبنك 
الحيوي. وسوف تبحث في الكيفية التي يمكن بها لدورات الت�أهيل والدورات التدري�بية المحددة للبنوك الحيوية 

أن تحسن الروح المعنوية للموظفني من خالل االعرتاف بالنشاط كنظام وتقديم معيار لموظفي البنوك الحيوية 
في جميع أنحاء العالم.

حتى الساعة 1 

ظهًرا

من الساعة 12 

ظهًرا

اسرتاحة
حتى الساعة 2 

ظهًرا

من الساعة 1 

ظهًرا

المتحدث الرئيسي 2

المتحدث: الدكتور أوي أولمولر

حتى الساعة 2:45 

ظهًرا

من الساعة 2 

ظهًرا

المتحدث الرئيسي 2 - أسئلة وأجوبة

المتحدث: الدكتور أوي أولمولر

مديرو الجلسة: الدكتور نهلة عفيفي، الدكتور اندريا ووت

حتى الساعة 3 

عصًرا

من الساعة 2:45 

ظهًرا

اسرتاحة
حتى الساعة 3:10 

عصًرا

من الساعة 3 

عصًرا

جلسة المتحدثني المدعوي�ن 2

مواءمة البيانات / النماذج البيولوجية للبحوث العالمية

المتحدثون: الدكتور كورت زاتلوكال، الدكتور غابري�يال أنطون، الدكتور كوه فوروتا، الدكتور ديفيد براون

حتى الساعة 4:30 

عصًرا

من الساعة 3:10 

عصًرا

جلسة المتحدثني المدعوي�ن 2 - أسئلة وأجوبة

المتحدثون: الدكتور كورت زاتلوكال، الدكتور غابري�يال أنطون، الدكتور كوه فوروتا، الدكتور  ديفيد براون

مديرو الجلسة: الدكتور إدوارد ستونكل، الدكتور روني بابر

حتى الساعة 4:50 

عصًرا

من الساعة  4:30 

عصًرا

اسرتاحة
حتى الساعة 5 

عصًرا

من الساعة 4:50 

عصًرا

العروض التقديمية لملخص الملصق
حتى الساعة 6 

مساًء

من الساعة 5 

عصًرا

العروض التقديمية لملخص الملصق - أسئلة وأجوبة

المتحدث: الدكتور أليسون باري جونز

حتى الساعة 6:15 

مساًء

من الساعة 6 

مساًء

نهاية اليوم الثاني



الربنامج

- األربعاء، 10 مارس 2021 - 

البنوك الحيوية في الرعاية  
الصحية الدقيقة - الدروس 

المستفادة من األزمات العالمية

الجلسات وقت االنتهاء وقت البدء

ورشة البنية التحتية لبحوث البنوك الحيوية والموارد الجزيئية البيولوجية - االتحاد األوروبي للبنية 
التحتية للبحوث )BBMRI-ERIC(: المعاي�ي الدولية المطبقة على البنوك الحيوية.

المتحدثون: الدكتور كريستيان هارتفلدت، الدكتور بيرت ري�جمان

إن تنفيذ تدابري الجودة الشاملة في البنوك الحيوية هو مفتاح البحث الموثوق والت�كراري على المواد 
البيولوجية. باإلضافة إلى ذلك، فهو عنصر أساسي للبنوك الحيوية المستدامة والوفاء بالت�كليف المجتمعي. 
ومن ثم، على البنوك الحيوية والباحثني في مجال الطب البيولوجي السعي إلى تنفيذ المعاي�ري الدولية، عند 

االقتضاء، لتحسني أنشطة البنوك الحيوية وجعل البنك الحيوية في طليعة البحث.

نقدم في هذه الورشة لمحة عامة وأساليب عملية لمعيار البنوك الحيوية الدولي ISO 20387: 2018 “البنوك 
الحيوية ، المتطلبات العامة للبنوك الحيوية “، واإلشارة إلى مجموعة من المعاي�ري الدولية إلجراءات التعامل 
مع العينات قبل التحليل. وبالمثل سيتم مناقشة األنسجة المجمدة، واألنسجة المثبتة بالفورمالني المضمنة 

في البارافني ومعالجة الدم الوريدي الكامل وسيتم تقديم نظرة مستقبلية على التطورات القياسية 
الجديدة. تخت�تم الورشة بتبادل نشط للخربات لنقلها للجمهور إلعطاء مساحة لألسئلة واألجوبة.

حتى الساعة 1 ظهًرا من الساعة 12 ظهًرا

اسرتاحة حتى الساعة 2 ظهًرا من الساعة 1 ظهًرا

جلسة المتحدثني المدعوي�ن 3

الت�كيف مع طرق االستدامة الجديدة

المتحدثون: ماري لوي�زا الفيرتانو، مارك دايفرز، الدكتور زيسيس كوزالكيديس، ماريان هيندرسون،  
عادل البط

حتى الساعة 3:20 

عصًرا
من الساعة 2 ظهًرا

جلسة المتحدثني المدعوي�ن 3 - جلسة األسئلة واألجوبة

المتحدثون: ماري لوي�زا الفيرتانو، مارك دايفرز، الدكتور زيسيس كوزالكيديس، ماريان هيندرسون،  
عادل البط

مدير الجلسة: الدكتور روزيتا كاملر

حتى الساعة 3:40 

عصًرا

من الساعة 3:20 

عصًرا

اسرتاحة حتى الساعة 4 عصًرا
من الساعة 3:40 

عصًرا

المتحدث الرئيسي 3 

المتحدث: الدكتور فنسنت مونسرت

حتى الساعة 4:45 

عصًرا
من الساعة 4 عصًرا

المتحدث الرئيسي 3 - أسئلة وأجوبة

المتحدث: الدكتور فنسنت مونسرت

مديرو الجلسة: الدكتور ماريان هندرسون، الدكتور سعيد إسماعيل

حتى الساعة 5:05 

عصًرا

من الساعة 4:45 

عصًرا

اسرتاحة
حتى الساعة 5:15 

عصًرا

من الساعة 5:05 

عصًرا

العروض التقديمية لملخص الملصق حتى الساعة 6 مساًء
من الساعة 5:15 

عصًرا

العروض التقديمية لملخص الملصق - أسئلة وأجوبة

المتحدثون: الدكتور إيليني فتنو، الدكتور رانيا سالم

حتى الساعة 6:15 

مساًء
من الساعة 6 مساًء

مالحظات ختامية
حتى الساعة 6:45 

مساًء

من الساعة 6:15 

مساًء


