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 قطر بيوبنك يشارك في أسبوع بيوبنك أوروبا
و  شارك قطر بيوبنك في مؤتمر الجمعية األوروبية والشرق أوسطية: 6102 اکتوبر 1الدوحة، 
في إطار  ،المؤتمر في النمسا (. وقد أقيمESBBلحفظ العينات الحيوية والبنوك الحيوية ) األفريقية

في  البنوك الحيويةمجال في ممتقًى جامًعا لمخبراء والمتخصصين  الذي يعدأسبوع بيوبنك أوروبا، 
 .بتكارات الصحيةاالو آخر التطورات  واستعراض لبحث ،أوروبا

سبتمبر،  31حتى  31المؤتمر تحت شعار "البنوك الحيوية من أجل االبتكار الصحي" من  ُنظم
نخبة من الخبراء والباحثين في الطب الحيوي من مختمف أنحاء العالم لمناقشة أبرز استقطب و 

شراك المرضى في العممية  التحديات التي تواجو البنوك الحيوية، بما في ذلك إشكاالت الحوكمة، وا 
دارة الطب الدقيق والشخصي. كما حظيت البنوك الحيوية المشار الطبية، وحماية المعمومات، و  كة ا 

 وبحث سبل التعاون المشترك فيما بينيا. ،بفرصة الستعراض آخر منجزاتيا

تصميم مة بعنوان "، مدير التربية والعموم بقطر بيوبنك، ورقة قي  يعفيفوقد قدمت الدكتورة نيمة 
نقاشية أقيمت في اليوم الثالث ندوة الدراسات والنتائج األولية في قطر بيوبنك: دراسة مطولة" في 

 زت الورقة عمى أبرز النتائج المستخمصة من أبحاث الطب الحيوي في قطر بيوبنك.  لممؤتمر. ورك  

المؤتمر مشاركة قطر بيوبنك في ىذا تعكس قت الدكتورة نيمة عمى مشاركتيا في المؤتمر قائمة: "وعم  
تنا البحثية عمى وتسميط الضوء عمى إنجازا ،قطر بيوبنكالعالمي جيودنا الرامية إلى التعريف بمشروع 

برام الشراكات االستراتيجية مع و ، المستوى العالمي في قطاع البنوك الحيوية من مختمف نظرائنا ا 
ما مفرصة ىامة لمتواصل والتعاون وتبادل المعمومات، الفعاليات أنحاء العالم، إذ توفر مثل ىذه 

 قبل".  أبحاث الطب الحيوي في المستتثري شبكة عممية عالمية بناء يسيم في 

مؤتمر قد أقام  ، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،قطر بيوبنكجدير بالذكر أن 
قطر جينوم خالل العام الماضي في الدوحة، تحت عنوان "معالجة بيانات الجينوم: التفسير السريري، 

شراك أصحاب الشأن من والحوكمة، والمشاركة المسؤولة"، وذلك ضمن مبادراتو الرامية إلى  جذب وا 
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ممثمي المجتمع الطبي العالمي لمناقشة آخر ما وحضر المؤتمر كوكبة من  .مختمف دول العالم
 توصمت إليو أبحاث الطب الحيوي وسبل التعاون المشترك في المستقبل. 

 لممزيد من المعمومات عن قطر بيوبنك، يرجى زيارة الموقع:
www.qatarbiobank.org.qa/home 

 -انتهى-

 

 :بيوبنك قطر عن نبذة
 الطب لبحوث قطر ديلمع التابعة األبحاث اكزر م كأحد، المجتمع وتنمية ومموالع تربيةمل قطر مؤسسة عضو بيوبنك، قطرتأسس 
 إمبلاير يةمك ماءمع من ودعم الطبية، حمد ومؤسسة صحة،مل ىماألع سمالمج مع مشتركة بمبادرة قطر، مؤسسة في الحيوي
 الصحية المشاكل أسباب حول البحوث في ايمن لالستفادة والنمطية، الصحية وماتمالمع جمع إلى دفيوي .لندن في كوليدج
 ُسُبل وتحسين تطوير ىمع العمل جانب إلى ،عام بشكل المنطقة في المتوطنة ضار واألم خاص، بشكل قطر في اً انتشار  األكثر
 .ايوسكان المنطقة طبيعة مع مءتتال بطرق ا،يمن والوقاية العالج،

 
  http://www.qatarbiobank.org.qa/home زيارة يرجى وماتمالمع من لمزيد

 

 :جينوم، ًرجى التواصل معللمسيد من املعلومات حول برنامج قطر 

  8259 7021 974+ يمحمد عابد شیرزا

abeds@bljworldwide.com  
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