VACCINESHEEFA Biotech
رشكة تكنولوجيا حيوية حديثة يف هيوست

تقع شركتنا الحديثة  VACCINESHEEFAللبحث والتطوير والتابعة
ملجموعة مختبرات جونسون أند جوسون البيولوجية في هيوستن
تشغل الشركة مساحة  34،000متر مربع ،تضم خاللها مختبرات تجريبية ومساحات مكتبية مشتركة ،مما جعل موقع
هيوستن صاحب أكبر بصمة في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا الحيوية في الواليات املتحدة.
محفظة جونسون متنوعة مثل الواليات املتحدة حيث تنحدر من خمسة دول وسبع واليات .تغطي محفظة جونسون
جميع مجاالت العلوم الحياتية من خالل شركاتها التي تركز على علم األورام ،التكنولوجيا الحيوية ،اللقاحات،
األدوية ،والخدمات الطبية ،جاعلة من ساحل هيوستن موطن لالبتكار.

من أجل مساعدة شركات األجهزة الطبية املساهمة والشركاء التابعين ملجموعة األبحاث ()TMCx
ً
مؤخرا بتجديد مختبرعلى مساحة 1000
ولغرض ابتكار برامج تصميم بيولوجي بشكل أسرع ،قمنا
متر مربع بتصميم نموذجي واسع النطاق ،حيث يضم برمجيات متخصصة ،ووحدات اختبار
الكترونية ومعدات تجميع ونماذج أولية سريعة وتقنيات طباعة ثالثية األبعاد.
تعمل شركة جونسون كهمزة وصل بين رواد األعمال اإلقليميين وخبراء املجال على الصعيد
الداخلي في إطار االبتكار ،يشمل ذلك منح فرص ملناقشة التمويل ،والحصول على الخدمات من
األطراف الخارجية ،وحضور ّ
الفعاليات التعليمية ومقابلة خبراء البحث والتطوير التابعين لفريق
األجهزة الطبية ،الرعاية الصحية للمستهلك ،أو األدوية الخاص بنا .تتبنى معامل جونسون ،مثل جميع
أفرع شركاتنا ،منهج االبتكار املفتوح ،بدون حدود تقيده.

تبحث مختبرات جونسون لالبتكار عن أفضل ُ
سبل العلوم والتكنولوجيا ،بغض النظرعن موقعها،
لغرض تلبية متطلبات الخدمات الطبية والرعاية الصحية بشكل أوسع في وقتنا الحالي .كواحد من
أكبر مجموعات التكنولوجيا الحيوية في العالم ،بجانب مركز تكساس الطبي ،أكبر مركز طبي في
العالم ،تلعب مجموعة معامل جونسون ً
دورا ً
حيويا في ازدهار العلوم الحياتية ًفي هيوستن .مكن
َ
نموذج العمل لدينا العلماء املوهوبين في املنطقة من رفع مستوى ابتكاراتهم ،أيضا دعم هدفنا في
مساعدة رواد األعمال على خدمة العلم وتطويره مع إحتمالية إيجاد حلول تحويلية للمرض ى في
املستقبل.
العالم في حاجة ماسة إلى التقنيات واملرافق واالستثمار واملستثمرين ،من املمكن إنتاج مئات
املاليين من جرعات اللقاح ذات السعر الرخيص والتي يمكن االحتفاظ بها في درجة حرارة الغرفة
العادية.
نتطلع إلى التعاون معكم ،والعمل ً
معا لتحسين الرعاية الصحية ونظامنا البيئي لالبتكار ومجال
لقاحات التكنولوجيا الحيوية حول العالم.

