
  
  2022- 7-27  األربعاء : األول الیوم

  
  28/7/2022 الخمیس :الیوم الثاني 

   عالمیًاالبدائل الحیویة : الجلسة الثالثة 
09:00 – 09:30 Biosimilars: Becoming Self-sufficient at Affordable Cost 

  
Dr. Sarfaraz K. Niazi 

09:30 – 10:00 A Global Outlook on Biotechnology and Opportunities 
Abound for the Arab World  

Dr. Keara Sauber 
  

10:00 – 10:30 Assessment of clinical Immunogenicity for Biosimilaers  Dr. Arno Kromminga  
10:30 – 11:00 The Do's and Don’ts of Setting Up a Contract 

Research Organization; Lessons Learned from 
Setting Up BioAgilytix – a World Class CRO  

Dr. Afshin Safavi 

11:00 – 11:30 Legal registration and production of Drugs and 
Biosimilars in Germany and Europe 

Dr. Michael Keusgen 

  مناقشة 11:50 – 11:30
  استراحة قھوة 12:20 – 11:50

  المحلي، ودور الھیئات الحكومیة في تسھیل االعتماد والتسجیل مستقبل التصنیع –البدائل الحیویة   :الجلسة الرابعة 
12:20 – 12:40 Biosimilar Products Challenges: Case Studies  رنا البسطامي. د 
12:40 – 13:00 Biosimilaers in Arab region: hopes and challenges  عبدو محلي. د  
  ریما العتوم. د   )JFDA(ة والبیولوجیة المشابھة في أسس ومتطلبات األدویة البیولوجی 13:20 – 13:00
13:20 – 13:40 Inspection of Biosimilaers ماھر السعودي. د  
13:40 – 14:00 Biosimilar in Middle East & North Africa Countries, 

Industrial Perspective.   
  صفاء ابو غربیة. د

 مناقشة 14:20 – 14:00
  ستراحة غداءا 15:20 – 14:20
15:20 – 15:40  Camel antibodies applications in pharmaceutical and 

Cosmo medical industry  
  لؤي أبو قطوسة . د

15:40 – 16:00   Developing Academia- pharmaceutical companies 
linkages toward enterprises  

  إیاد مالح. د.أ

16:00 – 16:20  Pricing of Biosimilar فاطمة خلیل . د  
16:20 – 17:00  Clinical Studies requirements & Challenges تقوى مقاطف . د  
  مناقشة  17:20- 17:00

 

  كیفیة التعامل مع تأمین مخزون دوائي استراتیجي  من األدویة على  صعید االستیراد والتصنیع المحلي :   جلسة العمل األولى
 أمل ابو الرب. د JFDAإنعكاس الجائحة على التشریعات الناظمة في  11:20 – 11:00
 رزان سلوطة. د  ) وزارة الصحة السوریة ( دویة في سوریاسلسلة إمداد األ 11:40 – 11:20
11:40 – 12:00 Counterfeit Medical Products  أحمد الحربي. د  - وزارة الصحة العمانیة  
12:00 – 12:20 Building a More Resilient Supply Chain (usp)  زكیة الكردي. د  
  حنان سبول . د   واقع وتحدیات – األمن الدوائي الصناعة الدوائیة العربیة وتحقیق 12:40 – 12:20
  رائد مروح. د  المخزون الدوائي االستراتیجي  13:00 – 12:40
 أدیب الصیفي. د     بنك الدواء العربي كحل–التحدیات والفرص /  الدوائي العربياألمن 13:20 – 13:00
13:20 - 13:40  "Understanding the Public Health Implications of Counterfeit 

Medical Products."  
  عبد اهللا المسند. د

  مناقشة 14:00 – 13:40
  استراحة غداء 15:00 – 14:00

  :  تأمین سالسل التورید الدوائي: الجلسة الثانیة 
  عامر العنزي. د   اإلقلیميالتورید الدوائیة كبوابة لألمن الدوائي   سالسل شبكات 15:20 – 15:00
  منال عیسى . د   خالل جائحة كورونا لضمان استمراریة  سلسلة التورید لألدویةJFDAإجراءات  15:40 – 15:20
15:40 – 16:00 Good Storage & distribution practice  علي علیمات . د  
  محمد العمري. د  تجربة االمداد الدوائي للعالجات ذات االستخدام الطارئ خالل كورونا 16:20 – 16:00
    مناقشة 16:50 – 16:20


