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الفكرة وراء املؤتمر:
تشهد مصر نقلة كبيرة في عدد ونوعية االبحاث في مجال اكتشاف العقاقير علي وجة العموم واملضادة للسرطان علي وجه
الخصوص وذلك لتمتع مصر بوجود العديد من املصادر الطبيعية النتاج مواد خام لصناعة الدواء .ولكن ولالسف ال توجد في
مصر قاعدة بيانات وطنية في هذا املجال الواعد وال توجد شبكة وطنية تدع خريطة طريق في هذا املجال رغم وجود دعم مالي من
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مخصص النشاء شبكات وطنية .باإلضافة إلي وجود تحديات كبيرة لصناعة الدواء في مصر
من منتجات مصرية  .ولذلك فقد جاءت فكرة هذا املؤتمر للوصول إلي خارطة طريق وطنية في هذا املجال.
أهداف املؤتمر:
 أن يكون املؤتمر وسيلة النشاء قاعدة بيانات وطنية للباحثين والبحوث العلمية واملراكز البحثية في هذا املجال.
 انشاء شبكة وطنية الكتشاف العقاقير
 خلق بيئة علمية ومعلوماتية بين شباب وكبار الباحثين في هذا املجال.
 دعوة كبار العلماء من مصر والخارج لتقديم خبراتهم في هذا املجال واالمكانية التعاون.
الفئة املستهدفة :
الباحثون بالكليات املعنية وطالب الدراسات العليا ومرحلة البكالريوس وكذلك طالب املدارس وخاصة املدارس
النموذجية ومدارس املتفوقين .رجال صناعة الدواء والنقابات املعنية.
املحاور والجلسات العلمية باملؤتمر:
جميع العلوم املتعلقة باكتشاف مواد جديد ة من مصادر طبيعية أو كيميائية مخلقة شاملة مواد البوليمر والنانو أو
خاليا جديدة او منتجاتها في عالج االنواع املختلفة للسرطان سواء في املزارع الخلوية أو باستخدم نماذج معملية من
فئران التجارب أو علي عينات بشرية مثل الدم  .وكذلك استخدام برامج املحاكاة واملعلوماتية الحيوية في تصميم
العالجات بطريقة مخصصية.
املتحدثون في الجلسة اإلفتتاحية :
نخبة من العلماء من مصر وامريكا واليابان والصين وتشريف ضيف املؤتمر العالم املصري الكبير ا.د .مصطفي السيد
بجورجيا تيك بامريكا
األنشطة العلمية على هامش املؤتمر:
 ورشة عمل عن تطبيقات التدفق الخلوي في اكتشاف العقاقير املضادة للسرطان من خالل مركز التميز ألبحاثالسرطان بجامعة طنطا.
 جلسة علمية عن العالقة بان الطفيليات واألورامً
 أهمية املؤتمروطنيا:
 تحقيق الخطة االستيراتيجية للدولة ( مصر  ) 2030في هذا املجال الواعد والهام للصناعة الوطنية. تجميع الباحثين املصصريين في مجال اكتشاف العقاقير املضادة للسرطان لتبادل الخبرات -انشاء قاعدة بيانات وطنية لألبحاث للرسائل واألبحاث العلمية في مجال إكتشاف العقاقير املضادة للسرطان

-

إنشاء شبكة وطنية على مستوى الباحثين ومخرجات أبحاثهم إلستخدامها في تقديم مبادرة وطنية لتصنيع الدواء في
مصر بخامات محلية .
اإلستفادة من الخبرات العاملية والوطنية إلبرام اتفاقيات وبروتوكوالت تعاون مع املراكز البحثية في هذا املجال.
الخروج بخارطة طريق ألبحاث إكتشاف العقاقير املضادة للسرطان في مصر .
التوصية ببعض املنتجات التي يمكن استخدامها في تصنيع العقاقير .
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لينك تسجيل املؤتمر
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