




المنظم

رعاة الفئة البالتينية

 رعاة الفئة الذهبية

 رعاة الفئة الفضية



كلمة ترحيبية

ــى،  ــه األول ــي دورت ــة 2016 ف ــة التطبيقي ــي للتغذي ــي العالم ــر دب ــة لمؤتم ــة المنظم ــن اللجن ــة ع ــم نياب ــب بك ــعدني أن أرح يس
ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــه ف ــن نوع ــر م ــي كأول مؤتم ــة دب ــذاء ببلدي ــامة الغ ــه إدارة س ــذي تنظم وال

ويجــيء إنعقــاد هــذا المؤتمــر علــى ضــوء زيــادة المشــاكل واألمــراض المتعلقــة بالتغذيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
ومنطقــة الشــرق األوســط. ســاهم تغيــر األنمــاط االســتهاكية للغــذاء فــي العديــد مــن الــدول فــي زيــادة المخاطــر الناتجــة 
ــادة فــي ملــح الطعــام أو الدهــون، خاصــة الدهــون  ــة عاليــة أو تحتــوي علــى زي ــة تحتــوي علــى ســعرات حراري عــن تنــاول أغذي

المشــبعة والمتحولــة.

ــي  ــة لتبن ــلطات المختص ــات والس ــل الحكوم ــن قب ــام م ــى االهتم ــم إل ــن دول العال ــد م ــي العدي ــراض ف ــذه األم ــادة ه أدت زي
ــليمة. ــر الس ــة وغي ــر الصحي ــة غي ــببها التغذي ــي تس ــراض الت ــن األم ــد م ــراءات للح ــات وإج سياس

ــس  ــكل المقايي ــزة ب ــتكون متمي ــي س ــدورة والت ــذه ال ــًا له ــًا حاف ــة برنامج ــة المنظم ــدت اللجن ــد أع ــذا فق ــى ه ــًا عل وعطف
ــع  ــًا م ــيء متوافق ــذي يج ــر ال ــذا المؤتم ــي ه ــاركة ف ــات المش ــف الجه ــه مختل ــذي أبدت ــام ال ــاون واالهتم ــبب التع ــك بس وذل
األجنــدة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي ركــزت علــى ضــرورة الوقايــة مــن األمــراض التــي تســببها العــادات 

ــة. ــة الخاطئ التغذوي

ــان.  ــة اإلنس ــى صح ــا عل ــة وتأثيراته ــة التطبيقي ــب التغذي ــكل جوان ــة ب ــز المعرف ــر تعزي ــذا المؤتم ــد ه ــداف عق ــم أه ــن أه وم
وســتكون هــذه الــدورة فرصــة للمهتميــن بمجــال التغذيــة التطبيقيــة والــذي صــار علــى رأس اهتمامــات العديــد مــن 
ــادة أمــراض القلــب والســمنة والســكري وغيرهــا  القطاعــات فــي المجتمــع بســبب المشــاكل الصحيــة والمتمثلــة فــي زي

ــة.  ــة بالتغذي ــراض المتعلق ــن األم م

يشــمل المؤتمــر إقامــة العديــد مــن النــدوات وحلقــات النقــاش التــي يشــارك فيهــا نخبــة مــن أشــهر المختصيــن والخبــراء 
علــى مســتوى العالــم والمســتوى المحلــي واإلقليمــي وذلــك إلثــراء النقــاش وعــرض أفضــل الممارســات فــي مختلــف 

المحــاور التــي ســيتم نقاشــها فــي هــذا الملتقــى المهــم. 

هــذا ويعتبــر هــذا المؤتمــر ثمــرة إلعــادة هيكلــة إدارة ســامة الغــذاء مؤخــراً والــذي نجــم عنــه اســتحداث قســم مختــص 
بالتغذيــة التطبيقيــة بــإدارة ســامة الغــذاء ببلديــة دبــي، حيــث قــام هــذا القســم بالتواصــل مــع المختصيــن بالتغذيــة 
ــول  ــدف الوص ــكار به ــح األف ــة لتاق ــيكون فرص ــذي س ــى وال ــذا الملتق ــي ه ــاركة ف ــم للمش ــتوى العال ــى مس ــة عل التطبيقي

لحلــول متكاملــة للمشــاكل التغذويــة التــي تواجــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول المنطقــة. 

أود أن أتقــدم بالشــكر للجنــة المنظمــة واألفــراد والهيئــات الذيــن ســاهموا فــي إعــداد هــذا البرنامج.كمــا أتقــدم بالشــكر 
والعرفــان للرعــاة الذيــن ســاهموا فــي إنجــاح هــذا الملتقــى.

 خالد محمد شريف
رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي العالمي للتغذية التطبيقية.
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التسجيل

كلمة الترحيب

 سعادة م.حسين ناصر لوتاه
المدير العام، بلدية دبي

الكلمة االفتتاحية

نورة الشامسي، رئيس قسم التصاريح والتغذية التطبيقية، إدارة 
سالمة الغذاء، بلدية دبي 

 المحاضرة الرئيسية

السمنة: مشكلة متعددة األبعاد 

تيم بيكر، مدير مدرسة شارلتون مانور االبتدائية، عضو  اتحاد برنامج  
الغذاء المدرسي، عضو لجنة البرنامج الوطني لتغذية  األطفال، المملكة 

المتحدة.

استراحة

عروض البوسترات العلمية 

8:00 ص

9:00 ص

9:10 ص

9:20 ص

09:45  ص إلى 10:45 ص



المبادرات الدولية واإلقليمية للوقاية من السمنة بين 
األطفال     

والعوامــل  الفرديــة  العوامــل  مــن  بالعديــد  تتأثــر  حيــث  المعقــدة،  المشــاكل  مــن  األطفــال  ســمنة  تعتبــر 
المجتمعيــة. يتطلــب حــل هــذه المشــكلة تضافــر جهــود العديــد مــن الجهــات مــن مختلــف التخصصــات. ترغــب 
كل األســر والمجتمعــات فــي أن ينمــو أطفالهــا بشــكل صحــي ومتــوازن مــن دون حــدوث أي مشــاكل تتعلــق بزيادة 
الــوزن أو أي مشــاكل صحيــة ناتجــة عــن التغذيــة. توجــد العديــد مــن السياســات واالســتراتيجيات التــي تــم تبنيهــا 
مــن قبــل العديــد مــن الــدول للتغلــب علــى مشــاكل ســمنة األطفــال ومنعهــا منــذ وقــت مبكــر. تشــمل هــذه 
ــبة  ــات مناس ــدارس بيئ ــر الم ــي. تعتب ــاط البدن ــام بالنش ــة واالهتم ــة التغذوي ــة، التوعي ــة األولي ــات الرعاي السياس
لتوعيــة النــشء واألطفــال باألمــور التغذويــة وذلــك مــن خــالل غــرس وتعزيــز  العــادات التغذويــة الســليمة 
ــي  ــذاء والت ــار والغ ــى اإلفط ــدون عل ــال يعتم ــة أن األطف ــة خاص ــة الصحي ــتهالك األغذي ــجيع اس ــي تش ــة ف المتمثل
يتــم تناولهــا عــادة أثنــاء اليــوم الدراســي. كمــا أن الجــو المدرســي يعتبــر الجــو األمثــل لتبنــي األســاليب الســليمة 
وتعزيزهــا. تشــمل الحلــول التــي تقدمهــا المــدارس للتغلــب علــى الســمنة التوعيــة بالتغذيــة الصحيحــة والتــي 
ثبــت أنهــا تســاعد األطفــال علــى اكتســاب المهــارات الالزمــة لتكــون اختياراتهــم الغذائيــة صحيــة وســليمة ممــا 

يــؤدي لمســا عدتهــم فــي مســتقبل حياتهــم فيمــا يتعلــق بصحتهــم.

ــة  ــذه فرص ــتكون ه ــال. س ــمنة األطف ــع س ــتراتيجيات لمن ــع واالس ــن المواضي ــد م ــدوة العدي ــذه الن ــتغطي ه س
التعــرف علــى أحــدث  التــي خطــت خطــوات كبيــرة فــي هــذا المجــال، كمــا يمكنــك  المــدارس  للتعلــم مــن 
ــي  ــى تبن ــجيعهم عل ــك لتش ــال وذل ــة لألطف ــة الصحي ــويق األغذي ــة بتس ــة الخاص ــرق الحديث ــتراتيجيات والط االس

ــراً. ــي مبك ــي صح ــط غذائ نم

مدير الندوة: جوان تايلور

نشر ثقافة غذاء مدرسي صحي وحيوي     

تيــم بيكــر، مديــر مدرســة شــارلتون مانــور االبتدائيــة، عضــو  اتحــاد برنامــج  الغــذاء المدرســي، عضــو لجنــة 
البرنامــج الوطنــي لتغذيــة  األطفــال، المملكــة المتحــدة.

و

غلوريا فريدي- مدرسة شارلتون مانور االبتدائية

10:45 ص إلى 01:00 م

10:45 ص

الندوة األولى



من أجل  توعية غذائية عملية وناجحة.

مايلــز بريمنــر، مديــر البرامــج، مؤسســة جيمــي أوليفــر الغذائيــة والمديــر الســابق - برنامــج الغــذاء المدرســي، 
المملكــة المتحــدة.

 المبادرات الدولية عن األمراض غير المعدية من منظور القطاع الخاص

روكو رينالدي، االتحاد الدولي لألغذية والمشروبات

تشجيع تناول األغذية الصحية بين أطفال المدارس:  أمثلة عملية ونظرة مستقبلية

صديقــة  أوشــي، أســتاذ جامعــي، مديــر مركــز التغذيــة للتدريــب والبحــوث -كليــة العلــوم الصحيــة - مديــر 
مكتــب  ضمــان الجــودة والتقييــم المؤسســي، جامعــة األحفــاد للمــرأة، الســودان.

حلقة نقاش

جميع المحاضرين المشاركين في الندوة األولى

حامــد يحيــى، أخصائــي أول طــب األســرة والمجتمــع، خدمــات الصحــة المدرســية  والمؤسســات  التعليميــة، هيئــة 
ــة بدبي الصح

حبيبة علي، أستاذ مشارك، قسم الصحة والتغذية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العين

شيامال فيشناموهان،مستشار رابطة صناعة الحبوب في أستراليا الغربية 

استراحة الغداء

11:20 ص 

11:40 ص 

12:00م 

12:15 م إلى 01:00 م  

1:00م - 2:00م 



التطورات العالمية واإلقليمية في مجال معلومات 
البطاقة الغذائية واإلدعاءات التغذوية والصحية     

توفــر البطاقــات الغذائيــة معلومــات مهمــة عــن مكونــات المــواد الغذائيــة لتمكيــن المســتهلكين مــن شــراء 
األغذيــة المناســبة. يجــب علــى  المســتهلكين االســتفادة مــن معلومــات مكونــات األغذيــة، وباألخــص أولئــك 
بأوزانهــم  المهتميــن  لألشــخاص  إضافــة  ألســرهم،  الغذائيــة  المــواد  شــراء  يتولــون  الذيــن  المســتهلكين 
واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن حساســية تجــاه بعــض األغذيــة واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض القلــب 
ــة    ــى البطاق ــة عل ــة  الموضح ــات التغذوي ــك المعلوم ــة تل ــة وموثوقي ــن صح ــد م ــب التأك ــك يج ــكري لذل أو الس

لتفــادي تضليــل المســتهلكين.

ســتناقش هــذه النــدوة التطــورات العالميــة واإلقليميــة الخاصــة بالبطاقــة الغذائيــة واإلدعــاءات التغذويــة 
والصحيــة وذلــك اســتناداً علــى األدلــة العلميــة الراميــة للتأكــد مــن صحتهــا، فضــاًل عــن األســاليب العمليــة 

الفعالــة التــي تمكــن المســتهلكين مــن فهــم معلومــات البطاقــة وكل أنــواع اإلدعــاءات.

مدير الندوة: صامويل جودفروي

فهم االدعاءات التغذوية والصحية في االتحاد األوروبي ومقارنتها بالمواصفات الخليجية المقترحة.

ليندا اميرات، مستشار رئيسي لقانون الغذاء، الشؤون التنظيمية، مؤسسة كامبدن ، المملكة المتحدة.

دور اإلدعاءات التغذوية والصحية في سلوك المستهلك وتحديد خياراته الغذائية.

صوفي هايك، مدير مبادرة حماية المستهلك ، المجلس األوروبي لمعلومات الغذاء، ألمانيا.

فوود سويتش: إحدى تطبيقات   االختيارات الغذائية الصحية

بــروس نيــل، مديــر ، شــعبة السياســات الغذائيــة، أســتاذ الطــب- جامعــة ســيدني، رئيــس  الجانــب االســترالي  فــي 
المبــادرة الدوليــة  لتنظيــم اســتهالك الملــح

معلومات البطاقة الغذائية كأداة إلدارة المخاطر:  هل يستخدمها المستهلكون بطريقة صحيحة؟

واألغذيــة  التغذيــة  مؤسســة  الجــودة  ومجلــس  الغذائيــة  المخاطــر  تحليــل  قســم  جودفــروي،  صامويــل 
كنــدا. الفــال،  جامعــة  الوظيفــي، 

حلقة نقاش.

02:00 م - 05:00 م

02:00 م  

2:30م 

03:00 م 

03:15 م 

03:45 م 

الندوة الثانية

04:10 م  -  05:00 م   

توضيح السعرات الحرارية على  قوائم الطعام -  بداية عملية لتوعية المستهلك 

فرانكي دوغالس، هيئة سالمة الغذاء بايرلندا.



التحديات العالمية في مجال التغذية     
ترتبــط أمــراض القلــب والســكري وبعــض أنــواع الســرطان بزيــادة الــوزن والســمنة والتــي زادت بشــكل كبيــر فــي 
العالــم فــي اآلونــة األخيــرة، ممــا أدى إلحــداث ضغــط كبيــر علــى النظــام الصحــي فــي الــدول ذات المــوارد المحدودة. 
ــة  ــدم ومقاوم ــي ال ــترول ف ــبة الكوليس ــادة نس ــدم وزي ــط ال ــاع ضغ ــى ارتف ــمنة إل ــوزن والس ــادة ال ــؤدي زي ــا ت كم

الجســم لألنســولين.

حدثــت تغييــرات هائلــة فــي األنظمــة الغذائيــة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ممــا كان لــه عواقــب إيجابيــة 
وأخــرى ســلبية علــى الجــودة التغذويــة للمنتجــات الغذائيــة. تتنــاول هــذه النــدوة  التجــارب الناجحــة المتعلقــة فــي 
هــذا المجــال، هــذا فضــاًل عــن مناقشــة السياســات واإلجــراءات المتبعــة فــي بعــض الــدول لخفــض عــبء األمــراض 

غيــر المعديــة علــى المســتهلكين واالقتصــاد.

مدير الندوة: يونا ساكري الشامي

التحديــات وطــرق التغلــب علــى خفــض اســتهالك الملــح والســكر والدهــون للوقايــة مــن األمــراض 
المزمنــة - التجربــة اإليرانيــة 

ــد  ــوث، المعه ــط البح ــة وتخطي ــة الغذائي ــة والسياس ــارك،إدارة التغذي ــوث مش ــتاذ بح ــي، أس ــي فراج ــد حاج ماج
ــران. ــة ، إي ــوم الطبي ــي للعل ــاهد بيهش ــة ش ــة. جامع ــة األغذي ــوث تقني ــة وبح ــي للتغذي الوطن

األكثر حالوة »ليس« بالضرورة  أفضل - استراتيجيات تقليل استهالك السكر في المشروبات. 

ــة و  ــمنة والتغذي ــودن للس ــد ب ــة ،معه ــج البحثي ــر البرام ــة ومدي ــة والتغذي ــة العام ــتاذ الصح ــل، أس ــي غي تيموث
ــيدني. ــة س ــب، جامع ــة الط ــي، كلي ــاط البدن النش

دليل األغذية والتغذية: المنهجيات المستخدمة في التوعية التغذوية للمستهلك 

ماري فلين، كبير أخصائي التغذية والصحة العامة، هيئة سالمة الغذاء بايرلندا.

حلقة نقاش

جميع المحاضرين المشاركين في الندوة الثالثة

أمجد جرار، أستاذ قسم الصحة والتغذية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العين

08:30 ص - 10:30 ص

08:30 ص

09:00 ص

09:30 ص

الندوة الثالثة

10:00ص إلى- 10:30ص 
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 التحديات العالمية في التغذية - االستراتيجيات العالمية  
لتخفيض استهالك الملح     

يعتبــر  تقليــل  اســتهالك الملــح أحــد أســهل الطــرق  للوقايــة مــن ارتفــاع ضغــط الــدم ومخاطــر الســكتة 
والكلــى. الدمويــة  األوعيــة  أمــراض  و  الدماغيــة 

يعمــل تقليــل اســتهالك الملــح ألقــل مــن 5 جــرام  فــي اليــوم على خفــض مخاطــر الســكتة الدماغية بنســبة %23 
ومخاطــر ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة بنســبة 17%. إال أن اســتهالك الملــح ،فــي منطقــة الشــرق األوســط 
أعلــى بكثيــر مــن  المعــدالت الموصــى بهــا.  وضعــت منظمــة الصحــة العالميــة مجموعــة مــن  المســتهدفات 

ومؤشــرات األداء لتقييــم تنفيــذ االســتراتيجيات الراميــة لتخفيــض  عــبء األمــراض غيــر المعديــة.

ســوف تتنــاول هــذه الجلســة  ا الجهــود الوطنيــة والدوليــة  لخفــض الملــح  مــن قبــل الجهــات والمؤسســات المعنيــة مــن خــالل 
إعــادة  تركيــب مكونــات المــواد الغذائيــة، فضــاًل عــن توفيــر المعلومــات الصحيحــة المفيــدة للمســتهلكين وتطويــر برامــج 

مناســبة للرقابــة علــى اســتهالك الملــح فــي األغذيــة وتحديــد أهــم األغذيــة التــي يمكــن أن تكــون مصــادر أساســية للملــح

مدير الندوة : ديف شانون

لماذا ينبغي علينا أن نخفض استهالك الملح؟

بــروس نييــل، مديــر شــعبة السياســات الغذائيــة، أســتاذ الطــب - جامعــة ســيدني، رئيــس  الجانــب االســترالي  فــي 
المبــادرة الدوليــة  لتنظيــم اســتهالك الملــح.

أسلوب حديث للتغلب على حاسة التذوق بغرض خفض استهالك الملح.

ســعدية نورانــي، مديــر  المبــادرة الدوليــة للحــد مــن اســتهالك الملــح، أخصائيــة تغذيــة، معهــد وولفــون للطــب 
الوقائــي، مدرســة بــارت ولنــدن للطــب وطــب األســنان، جامعــة الملكــة ميــري فــي لنــدن.

تقليل الملح في األغذية - أفضل الممارسات من جنوب أمريكا 

برانــكا ليجيتيــك، أســتاذ فــي الطــب االجتماعــي ومنظمــة الخدمــات الصحيــة، الجامعــة األوروبيــة بلغــراد، كليــة 
العلــوم الصيدالنيــة المتكاملــة، نوفــي ســاد، صربيــا .

مبادرة كويتية لتخفيف عبء استهالك الملح

حسام فهد عمايرة، مدير تنفيذي، قسم العلوم والتقنية، معهد الكويت للبحوث العلمية.

حلقة نقاش
جميع المحاضرين المشاركين في الندوة الرابعة

عائشة سالم الظاهري، رئيس قسم الصحة والتغذية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العين

استراحة الغداء

11:00 ص - 01:00 م 

11:00 ص  

11:20 ص     

11:40 ص 

12:00 م 

الندوة الرابعة 

01:00 م - 02:00 م  

12:20 م إلى 01:00 م  



التوازن بين األمن الغذائي،  سالمة األغذية والتغذية 
ــق  ــدم  تحقي ــر  ع ــتدامة. يؤث ــة المس ــية للتنمي ــدة األساس ــن األعم ــة  م ــالمة والتغذي ــي، الس ــن الغذائ ــر األم يعتب
ــتوى  ــى  المس ــة عل ــاكل جم ــى مش ــؤدي إل ــا ي ــدول،  كم ــات ال ــى اقتصادي ــًا عل ــراً بالغ ــة تأثي ــي والتغذي ــن الغذائ األم
ــي والتغلــب علــى  المعيشــى والقــدرات االقتصاديــة للشــرائح الضعيفــة بالمجتمــع . يمكــن تحقيــق األمــن الغذائ
الجــوع بشــكل مســتدام خــالل عقــد واحــد مــن الزمــان. مــع ذلــك، ال تــزال التحديــات كبيــرة لتحقيــق هــذا الهــدف: 
إذ يعانــي شــخص  مــن كل ثمانيــة أشــخاص فــي العالــم )868 مليــون( مــن ســوء التغذيــة، كمــا يعانــي حوالــي 2 
مليــار مــن  نقــص حــاد فــي العناصــر الغذائيــة المهمــة .وعلــى الرغــم مــن التقــدم التــي تــم إحــرازه فــي هــذا المجــال 
إال أن علــى العالــم التعامــل مــع العديــد مــن التحديــات لإليفــاء، باحتياجــات  حوالــي 868 شــخص والذيــن يعانــون 

مــن ســوء التغذيــة فــي يومنــا هــذا .

ــدث  ــن  أح ــاًل ع ــة فض ــات العالمي ــة، والتحدي ــي والتغذي ــن الغذائ ــن األم ــة بي ــة العالق ــذه الجلس ــش ه ــوف تناق س
ــن  ــة واألم ــى التغذي ــة عل ــالمة الغذائي ــر الس ــة تأثي ــتتناول الجلس ــا س ــال . كم ــذا المج ــي ه ــة ف ــورات الدولي التط

ــاش. ــة النق ــالل حلق ــي خ الغذائ

مدير الندوة: ريتشارد سبرنغر

من أجل نظام غذائي مستدام  أخالقيًا وبيئيًا

روبن ايلدرس : أستاذ مشارك بكلية العلوم البيطرية ومركز تشارلز بيركنز، جامعة سيدني، استراليا

األطفال جزء أساسي من عمل كل الشركات المؤسسات

كاتي تيلور، المركز التشغيلي لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بالصين.

دور األمن التغذوي المتكامل في تحقيق أمن غذائي مستدام من خالل المواءمة العالمية والتواصل .

براكاش فيشويشواريا: نائب رئيس االتحاد الدولي لعلوم التغذية، الهند.

حلقة نقاش

جميع المحاضرين المشاركين في الندوة الخامسة

مانبريت سينغ، أستاذ مساعد، قسم علوم األغذية، جامعة بودرو، الواليات المتحدة األمريكية  

بشير حسن يوسف، خبير سالمة أغذية، بلدية دبي

02:00 م - 03:30 م 

02:00 م 

02:20 م  

02:40 م

03:00 م  - 03:30 م 

الندوة الخامسة



مبــادرات لتعزيــز خيــارات الغــذاء الصحــي فــي المؤسســات 
الغذائيــة بدبــي

أدى تغيــر األنمــاط االســتهالكية إلــى اعتمــاد العديــد مــن المســتهلكين علــى األغذيــة المحضــرة خــارج المنــازل. 
الوحيــد  الخيــار  صــارت  والمقاهــي  والمطاعــم،  التمويــن،  وشــركات  الغذائيــة،  التجزئــة  مؤسســات  فــإن  لــذا 
للمســتهلك الذيــن يتبنــون أســلوب حيــاة ذو اإليقــاع الســريع.  لــذا يجــب علــى هــذه المؤسســات الغذائيــة تقديــم 
خيــارات صحيــة لهــؤالء المســتهلكين ســتتناول هــذه النــدوة جهــود بلديــة دبــي والتــي تعمــل حاليــًا علــى إعــداد 

برامــج طموحــة لتوفيــر وتعزيــز الخيــارات الصحيــة فــي المؤسســات الغذائيــة العاملــة فــي إمــارة دبــي.

مدير الجلسة : ديف شانون

حفل الختام.

حلقة نقاش

تيموثي غيل، أستاذ الصحة العامة والتغذية،  مدير معهد السمنة والتغذية،كلية سيدني للصحة العامة.

ايوي ميشيل، الشيف التنفيذي، فندق راديسون بلو، دبي ) ممثل  نقابة اإلمارات للطهي(

مريم صالح، مديرة التغذية بشركات أبيال وشركاه، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

جهينــة حســن العلــي، ضابــط دراســات ومســوحات أغذيــة رئيســي، قســم التصاريــح والتغذيــة التطبيقيــة، إدارة 
ســالمة الغذاء،بلديــة دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

03:30 م - 05:00 م 

05:00 م  

الندوة السادسة 

03:30 م - 05:00 م

 



 

ايمان علي البستكي
مدير ادارة سالمة الغذاء 

بلدية دبي

نورة الشامسي
رئيس قسم التصاريح والتغذية التطبيقية

إدارة سالمة الغذاء -  بلدية دبي

جهينة حسن العلي
ضابط دراسات ومسوحات أغذية رئيسي

إدارة سالمة الغذاء -  بلدية دبي

بشير حسن يوسف 
خبير سالمة األغذية

إدارة سالمة الغذاء -  بلدية دبي

شاغوفتا محمد زبير
ضابط دعم 

إدارة سالمة الغذاء- بلدية دبي 

بوبي كرشنا 
أخصائي دراسات ومسوحات أغذية

ادارة سالمة الغذاء -  بلدية دبي

محمد خالد سعيد
ضابط تفتيش أغذية أول

ادارة سالمة الغذاء -  بلدية دبي

أبوبكر فضل اهلل الزين
ضابط تفتيش أغذية أول

ادارة سالمة الغذاء -  بلدية دبي

ليلى عباس محمد
رئيس قسم تسويق الشركات والمعارض

إدارة العالقات العامة -  بلدية دبي

أحمد محمد صالح أحمد
رئيس وحدة تخطيط ومتابعة الدفعات 

االدارة المالية -  بلدية دبي

تيم بيكر
مدير مدرسة شارلتون مانور االبتدائية ، عضوء اتحاد برنامج الغذاء المدرسي ، عضو لجنة البرنامج الوطني 

لتغذية األطفال ، المملكة المتحدة.

تيموثي غيل 
استاذ الصحة العامة والتغذية ومدير البرامج البحثية ، معهد بودن للسمنة والتغذية والنشاط البدني ، 

كلية الطب، جامعة سيدني

روبن ايلدرس
استاذ مشارك بكلية العلوم البيطرية ومركز تشارلز بيركنز ، جامعة سيدني ، استراليا

طاقم تدريس وطلبة كلية العلوم الطبيعية والصحية 
جامعة زايد

طاقم تدريس وطلبة كلية العلوم الصحية 
جامعة الشارقة

طاقم تدريس قسم التغذية والصحة 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

هيئة المعرفة والتنمية البشرية 
دبي 

شكر وتقدير لكل من :-


