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ﻓﻨﺪق اﻧﱰﻛﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺳﻴﺘﻲ ﺳﺘﺎرز ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﴫ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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BioClinicConf/
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ

اﻟﺪاﻋﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷﺎﻤل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳﻦﻴ
ﰲ ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﻌﻬﺪ اي ﳼ ار اي

ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﰲ ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻦﻴ
ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﻻﻋﺘﺎﻤد
اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ

متهيد
يف إطار التحديات العديدة واملتشعبة التي يواجهها قطاع الهندسة الطبية
والخدمات الصحية عامة ،تحرص الدول والحكومات العربية عىل إبقاء هذا القطاع من
ضمن اهتامماتها األولية عرب اعتامدها أحدث األجهزة الطبية واإلكلينيكية والتكنولوجيا
امل ُكملة لها .كام تطوير معايرب إدارة املستشفيات واملنشآت الصحية يف سبيل
رفع مستوى القدرات الفنية للكوادر العاملة يف هذا الحقل يف إطار املحافظة
واالستمرار عىل تقديم الرعاية الصحية األقرب إىل األمثل إىل مواطنيها.
يف هذا السياق ،فإن الدول العربية مدعوة للتعاون والتواصل الجدي فيام بينها
عىل كافة األصعدة واملستويات وتحديدا ً فيام بني الخرباء واملامرسني والباحثني
واملهندسني الفنيني وذلك لتبادل الخربات والبحوث العلمية والدراسات الفنية
ساعيني إليجاد اآلليات واملعايري الخاصة بقطاع الهندسة الطبية واإلكلينيكية الالزمة
والقابلة للتطبيق ضمن محيطنا العريب.
وامتدادا ً للدورات السابقة تنعقد هذه الدورة متاشيا مع توصيات الدورة السابقة
والتي عقدت يف بريوت عام 2017م ،حيث سيتم الرتكيز عىل مناقشة ما يحقق
االستخدام األمثل للمرافق الصحية ومنظومات العمل يف القطاع الصحي لتحقيق
أعىل درجات سالمة املرىض وجودة العالج بأفضل األساليب الحديثة واملعتمدة عىل
التطبيقات الرقمية الذكية يف مجال املعلوماتية الصحية ،وذلك من خالل جلسات
وحلقات نقاش وورش العمل املصاحبة.

لغة املؤمتر
اللغتان العربية واإلنجليزية هام املعتمدتان يف أوراق العمل وورش العمل
املصاحبة ،مع توفر ترجمة فورية من وإىل هاتني اللغتني خالل الجلسات الرئيسية.

الثالثاء  20نوفمرب  - 2018اليوم األول
16:00 – 07:00

التسجيل

12:30 – 10:30

ثالث ورش عمل متوازية

ورشة العمل األوىل

املحاكاة الرسيرية
د .محمد أمني أقصوي
مدير مركز التدريب،
مركز املحاكاة والتعليم
املتقدم جامعة اجي بادم،
تركيا

ورشة العمل الثانية

تقييم التكنولوجيا
الصحية

سالمة املعدات الطبية
حسب معايري االعتامد

د .هاشم الفاضل
رئيس املجلس االستشاري
واملدير اإلقليمي لألردن
والسعودية ،اعتامدية تيموس
الدولية ،اململكة األردنية
الهاشمية

د .إبراهيم أنديجاىن
مق ّيم مستشفيات،
معتمد واستشاري ،هندسة
طبية مدينة األمري سلطان
الطبية العسكرية،
اململكة العربية السعودية

13:00 -12:30

اسرتاحة قهوة

15:00 – 13:00

ثالث ورش عمل متوازية

ورشة العمل الرابعة

أمن الحاسوب يف نظام
الرعاية الصحية
م .رياض فرح
مدير الهندسة الطبية
مستشفى سانت جورج
لبنان

ورشة العمل الثالثة

ورشة العمل الخامسة

املالحة الجراحية
العصبية ودفع الحدود
التقليدية إىل أبعاد
جديدة
د .لحبيب سواملي
استشاري مالحة جراحية عصبية
مدينة امللك فهد الطبية
اململكة العربية السعودية
نهاية اليوم األول

ورشة العمل السادسة

أحدث وآخر االتجاهات يف
إدارة التكنولوجيا الصحية
د .إياد مبارك
مدير عام الحلول التعليميه
للرعايه الصحيه ،رشكه جرنال
اليكرتيك ،اململكة األردن ّية
الهاشم ّية

األربعاء  21نوفمرب  - 2018اليوم الثاين
14:00 - 07:00
10:15 - 09:00

التسجيل

الجلسة األوىل :التكنولوجيات املبتكرة لتغيريجودة العناية باملرىض
ادارة الجلسة
د .إبراهيم أنديجاين مقيّم مستشفيات معتمد واستشاري هندسة طبية
مدينة األمري سلطان الطبية العسكرية ،اململكة العربية السعودية

املحاكاة الرسيرية ،وتأثريها عىل جودة العناية باملرىض
د .محمد أمني أقصوي مدير مركز التدريب ،مركز املحاكاة والتعليم املتقدم
جامعة اجي بادم ،تركيا
مة ذات الصلة يف املجال الجراحي
نظام املالحة الجراحية العصب ّية ونرش املعلومات امله ّ
د .لحبيب سواملي استشاري مالحة جراحية عصبيّة ،مدينة امللك فهد الطبية
اململكة العربية السعودية
تقييم اإلدراك الدماغي وتعزيزه
أ .د .حسن النشاش مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة الحيوية،
مدير برنامج املاجستري يف الهندسة الحيوية الطبية ،الجامعة االمريكية يف الشارقة
االمارات العربية املتحدة
10:30 - 10:15
12:00 - 10:30

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثانية :التحول للصحة اإللكرتونية يف مجال الرعاية
الصحية مبنطقة الرشق األوسط
ادارة الجلسة
د .هاشم الفاضل رئيس املجلس االستشاري واملدير اإلقليمي لألردن والسعودية،
اعتامدية تيموس الدولية ،اململكة األردنية الهاشمية
تحديات وفرص دول الرشق األوسط يف تحويل الرعاية الصحية إىل الصحة اإللكرتونية
د .أحمد الرباك املرشف عىل كريس أبحاث املعلوماتية الصحية وتعزيز الصحة
جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية
دور الهندسة الرسيرية يف عملية التحول الرقمي للرعاية الصحية
د .إياد مبارك مدير عام الحلول التعليميه للرعايه الصحيه ،رشكه جرنال اليكرتيك
اململكة األردن ّية الهاشم ّية
تحديات التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية
إسالم الرببري مدير أول للمبيعات يف أفريقيا ،جرنال إليكرتيك ديجيتال
جمهوريّة مرص العرب ّية

األربعاء  21نوفمرب  - 2018اليوم الثاين
12:30 - 12:00
13:45 - 12:30

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثالثة :إدارة التكنولوجيا الصحية
ادارة الجلسة
د .أحمد الرباك املرشف عىل كريس أبحاث املعلوماتية الصحية وتعزيز الصحة
جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية
أحدث االتجاهات لتطبيق نظام الرعاية الصحية الرقمي بشكل كامل
د .إياد مبارك مدير عام الحلول التعليميه للرعايه الصحيه ،رشكه جرنال اليكرتيك
اململكة األردنيّة الهاشميّة
تاثري تطبيق معايري الجودة يف ادارة التكنلوجيا الصحية يف اململكة العربية السعودية
د .منري عمر نوار ،أستاذ بقسم تقنية األجهزة الطبية ،كلية العلوم الطبية التطبيقية
جامعة األمري سطام بن عبد العزيز  ،اململكة العربية السعودية
إدارة التكنولوجيا الصحية وجودة رعاية املرىض
د .هاشم الفاضل رئيس املجلس االستشاري واملدير اإلقليمي لألردن و السعودية
اعتامدية تيموس الدولية ،اململكة األردنية الهاشمية

14:00 - 13:45
15:30 - 14:00

اسرتاحة قهوة

الجلسة الرابعة :التنظيم وسالمة املريض
ادارة الجلسة
د .إياد مبارك مدير عام الحلول التعليميه للرعايه الصحيه ،رشكه جرنال اليكرتيك
اململكة األردن ّية الهاشم ّية
التجربة اإلقليمية يف التنظيم وسالمة الرعاية الصحية من اململكة السعودية
العربية
د .إبراهيم أنديجاين مقيّم مستشفيات معتمد واستشاري هندسة طبية
مدينة األمري سلطان الطبية العسكرية ،اململكة العربية السعودية
قضايا السالمة املتعلقة باملعلوماتية الصحية
د .أحمد الرباك املرشف عىل كريس أبحاث املعلوماتية الصحية وتعزيز الصحة،
جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية
هندسة العوامل البرشية وإدارة املخاطر
دكتور موىس حبيب عميد كلية العلوم األساسية واالجتامعية،
جامعة الحسني التقنية ،اململكة األردنيّة الهاشميّة
استخدام املواصفة الدولية ایزو  13485كنظام إداري لضامن جودة إنتاج األجهزة الطبية
دكتور عبد الفتاح محمود استشاري الجودة والبيئة ،جمهوريّة مرص العربية
نهاية اليوم الثاين

الخميس  22نوفمرب  - 2018اليوم الثالث
لقاء قادة املستقبل يف الهندسة الطب ّية
09:00 - 07:00
10:00 – 09:00

التسجيل

الجلسة االفتتاحية  -العرض الرئييس
بناء وتكوين الكفاءات من أجل مهنديس الطب الحيوي عىل أن
يكونوا جاهزين للعمل باملستشفيات يف املستقبل ونظام
الرعاية الصحية املرقم بشكل كامل

10:15 - 10:00

اسرتاحة قهوة

12:15 – 10:15

جلستان متوازيتان
الجلسة الثانية

الجلسة األوىل

االبتكار وتنظيم األعامل يف هندسة
الطبالحيوي

عالة ومهارات
القيادة الف ّ
التواصل والتأثري

د .أحمد الرباك
املرشف عىل كريس أبحاث املعلوماتية الصحية
وتعزيز الصحة ،جامعة امللك سعود،
اململكة العربية السعودية

محمود اسكندراين
الرشيك املؤسس والرشيك املدير ،ليب تو
ساكسيس،
اإلمارات العربية املتحدة

12:30 – 12:15
14:00 – 12:30

اسرتاحة قهوة

حلقة نقاش :أعضاء حلقة النقاش من الجامعات واملنظامت
ومؤسسات ورشكات الرعاية الصحية الرائدة
حلقة نقاش ملناقشة حالة التعاون وأهميته بني املؤسسات األكادميية ومؤسسات
ورشكات الرعاية الصحية العامة والخاصة لدعم الكفاءات القيادية لقادة املستقبل.

نهاية اليوم الثالث

