
بالتعاون مع

مركز السدرة للطب والبحوث 
أعضاء في مؤسسة قطر 

يدعوكم لمؤتمر علمي بعنوان

”معالجة بيانات الجينوم: الترجمة السريرية و الحوكمة والمشاركة المسؤولة“
السابع و الثامن عشر من ابريل 2016،  بمركز قطر الوطني للمؤتمرات

 www.qatarbiobank.org.qa/qatar-genome :يارة   للتسجيل و المعلومات يرجى ز

 برنامج قطر
جينوم

7:30 – 8:00

8:00 – 8:05

8:05 – 8.10

8:10 – 10:30

8:10 – 8:40

8:40 – 9:10

9:10 – 9:40

9:40 – 10:10

10:10 – 10:30
10:30 – 10:50

10:50 – 13:35

10:50 – 11:35

11:35 – 12:05

12:05 – 12:30

12:30 – 12:55

12:55 – 13:15

13:15 – 13:35

13:35 – 14:15

14:15 – 16:00

14:20 – 14:45

14:45 – 15:10

15:10 – 15:35

15:35 – 16:00

16:00 – 16:10

اإلفطار والتسجيل 

الكلمة الترحيبية

الكلمة االفتتاحية

 الجلسة األولى - مشاريع الجينوم: التفسير السريري
واإلدراج ضمن نظم الرعاية الصحية

 الجينوم السكاني والطب العالمي الدقيق: من األدوية
والتشخيص إلى الصحة والعافية العامة

مشروع المائة ألف جينوم

يرية : تقييم أحد المشاريع  تطبيق علم الجينوم على الرعاية السر
االستعراضية

التقدم الحديث لبيانات الجينوم من اتحاد فانتوم وتطبيقها على
الرعاية الصحية

نقاش
استراحة

 الجلسة الثانية - تسلسل الجينوم الكامل في مختبرات
 التشخيص السريري

 أفضل الممارسات في إدارة الجودة: الجيل القادم للتسلسل
الجيني

 البحوث واالستخدام السريري لبيانات الجينوم في نظام للرعاية
الصحية

االختبارات الوراثية في العصر الحديث: التنظيم واإلبالغ

 الممارسات الموجهة مقابل غير الموجهة في الجيل القادم
للتسلسل بالطب الجينومي

 التسلسل التشخيصي للجينوم الكامل – الحصول على إجابات
يرية سر

 نقاش - ٢٠ دقيقة
استراحة الغداء

 الجلسة الثالثة - حلول من أجل التفسير السريري لبيانات
الجينوم

 النطاق والقوة واالنتشار: معيار عالمي ناشئ لتشخيصات الجيل
القادم للتسلسل

 نموذج شركة كياجين للمعرفة: المعلوماتية الحيوية الخاصة بالجيل
 القادم للتسلسل من أجل إجراء تحليل استكشافي وانتقالي

وسريري: التفسير واإلبالغ
  التفسير السريري الدقيق والسريع لتسلسل الجينوم الكامل

(WGS) من خالل تقنيات VAAST  (األسلوب المتغير في التفسير 
 الجمع بين النمط الظاهري وعمل) PHEVORوالتحليل والبحث)، و

 الجين والمعلومات عن المرض) باالستفادة من خدمات شركة
 أوميسي، وذلك ضمن مشروع المائة ألف جينوم في المملكة

المتحدة

نحو طب قائم على البيانات

مالحظات ختامية و انتهاء اليوم األول

أسماء آل ثاني
رئيس اللجنة المشرفة على مشروع جينوم قطر

فيكتور دزاو
رئيس األكاديمية الوطنية للطب

منسق الجلسة
سعيد اسماعيل، برنامج قطر جينوم

ادوارد فارمر
 نائب الرئيس، االتصاالت و المشاريع الجديدة، شركة ووجي – نكست كود

تيم هوبارد 
مدير المعلوماتية الحيوية، شركة إنجلترا للجينوم

كالرا جاف
المدير التنفيذي لتحالف ملبورن الصحي للجينوم، أستراليا

يوشيهيدي هايشيزاكي 
يكن، اليابان مستشار الرئيس ومدير برنامج االبتكار الطبي الوقائي، معهد ر

منسق الجلسة
أمل حسن، برنامج قطر جينوم

ألكساندر الزار
 أستاذ مشارك، كلية أخصائيي علم األمراض، مركز إم دي أندرسون التابع

لجامعة تكساس في هيوستن، تكساس
أدريان لي

 قسم علم الصيدلة وعلم األحياء الكيميائي، ومدير مركز بحوث سرطان
النساء، معهد السرطان بجامعة بيتسبرج

خواكين جارسيا
 مستشار ونائب الرئيس للمختبرات، قسم علم األمراض التشريحي، مايو

كلينيك، الواليات المتحدة
كارستن بيرجمان

ية، مجموعة بيوسينتيا، ألمانيا المدير الطبي للوراثة البشر
بيتر باور

رئيس التشغيل، شركة سينتوجين إي جي، ألمانيا

منسق الجلسة
 خالد فخرو ، مركز السدرة للطب والبحوث

بينغ فانغ
يري، شركة ووجي- نكست كود المدير العالمي- القسم السر

تيم بونيرت
 مدير الدراسات الجينومية المتقدمة التطبيقية ألوروبا والشرق األوسط

يقيا، شركة كياجين وإفر

مارتن ريس 
المؤسس والرئيس العلمي، شركة أوميشيا، الواليات المتحدة

خورخي كامبلونج
 الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، شركة صوفيا لعلم الوراثة،

سويسرا

اليوم األول: ١٧ أبريل ٢٠١٦

المتحدثالموضوعالوقت
7:30 – 8:30

8:30 – 8:45

8:45 – 9:30

9:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:45

11:45 - 12:15

12:15 - 12:45

12:45 – 13:45

13:45 – 14:15

14:15 – 14:45

14:45 – 15:15

15:15 – 16:00

اليوم الثاني: ١٨ أبريل ٢٠١٦

المتحدثالموضوعالوقت
اإلفطار والتسجيل 

الكلمة االفتتاحية والترحيبية

 متحدث رئيسي:  تمكين التبادل المسؤول لبيانات الجينوم والبيانات
ذات الصلة بالصحة على مستوى عالمي

يرية اإلصدار الثاني البيانات السر

 كيفية توفير بيئة مناسبة للبحوث الدولية للطب الحيوي التي ال
يمكن تحميل بياناتها

استراحة

  متحدث رئيسي :BioIT :توجهات من المختصين 

نحو معالجة تعاونيه، فعالة و آمنة لبيانات الجينوم

تبادل البيانات في عصر الطب الجينومي

استراحة الغداء

 تطبيق عالمي لعلم الجينوم في الرعاية الصحية: عرض من
منظمات المجتمع اإلستوني

 رؤى من بي. جي. آي حول تبادل وحوكمة بيانات الجينوم
يرية والبيانات السر

أهمية نشر الجينوم الوطني

حلقة نقاش بقيادة وينستن هايد

وينستن هايد
ربروفيسور علوم االحياء الحسابية-جامعة شيفيلد

بيتر جودهاند
المدير التنفيذي-التحالف العالمي للجينوم والصحة

جيسيكا تننباوم
    مساعد مدير المعلوماتية الحيوية -جامعة ديوك

ديفيد براون
رئيس قسم البنية التحتية المعلوماتية-جينوميكس انغلند

كريس داجديجيان
الشريك المؤسس ومدير التكنولوجيا-بيو تيم

روبرت شوجار
مهندس برمجيات، انتل لعلوم الصحة و الحياة  

فرانك لي
قائد عالمي لصناعة الرعاية الصحية وعلوم الحياة-مؤسسة آي.بي.ام

آين آفيكسو
 نائب األمين العام للخدمات االلكترونية واالبتكار-وزارة الشؤون

االجتماعية
ماجيك فانغ

ين، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات  نائب الرئيس لـ بي. جي. آي - شينز
  و اإلنترنت- مؤسسة بي. جي. آي

مايلز اكستون
ير-علم الوراثة الطبيعية رئيس تحر

جميع المتحدثين


