
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مة
ّ
 المقد

اكة AOAC INTERNATIONAL لمنظمة العرب    القسم ينظم  لعلوم العالمية الجمعية مع بالشر
يعاتت  الصناعية للتنمية العربية والمنظمة ، AOAC INTERNATIONAL و ، (GFoRSS األغذية شر

 لدول الخليج العربّية التعاون مجلس لدول التقييس وهيئة ، (AIDSMO) والتعدين والتقييس
(GSO) ، للقسم األول السنوي االجتماع ،دب    وبلدية   

 اإلمارات ، دب    ، العالم   ريالتجا مركز ال ف 
   االجتماع سيعقد . المتحدة العربية

. شكلال ف   
اض   ي   الحضوري واإلفتر

 ي  
ّ
.  (DIFSC) األغذية لسالمة عشر  السادس عالم  ال دب    مؤتمر  من جزًءا  األول السنوي االجتماع عد

 مفتوح جتماعاإل . والخاص العام القطاعي    من الرعاة قبل من الحدث هذا  لتنظيم الدعم تقديم يتم
   العاملي    المصلحة أصحاب لجميع

   وهو  األغذية تحليل بعلوم المتعلقة المجاالت  ف 
 مجاب 

   للمشاركي   
اض     التسجيل نظام خالل من الحضورية المشاركة إدارة تتم. بالشكل اإلفتر

 دب    مؤتمر  ف 
 .األغذية لسالمة العالم  

   AOAC INTERNATIONAL إدارة مجلس قبل من العرب    القسم إنشاء عىل الموافقة تمت
 إىل عشر  التاسع اإلقليم   القسم هذا  يهدف. 2022 مارس ف 

   العربية الدول مساهمة تعزيز 
   النشطة المشاركة خالل من ، الغذائية المطابقة تقييم أنشطة ف 

 التحليلية األساليببي    والمواءمة والتحقق تطوير  ف 
 .القياسية

 من العلماء بي    الجمع خالل من التحليلية، علوملل العلم   مجتمعال داخل التواصل تعزيز  بهدف ، للقسم الرسم   اإلطالق األول السنوي االجتماع سيشهد 
ها  كما   األغذية سالمة تضمن للتحليل قياسية طرق لوضع وذلك األكاديمية واألوساط ةيّ والصناع ةيّ الحكومالقطاعات والمؤسسات   المنتجات من وغت 

  
  تسهيل التبادالت  العامة الصحة عىل تؤثر  التر

   ةيالتجار  وتساهم ف 
 .العربية المنطقة ف 

ي لمنظمة  الدولّية AOAC INTERNATIONAL القسم العرب 

 2022اإلجتماع السنوي األّول 

  
اض   اإلمارات العربية المتحدة –دب    - الشارقة د  –المركز التجاري العالم   –إجتماع بالشكلي   الحضوري واإلفتر

ين األول )أكتوبر(  31 ي  األغذية تحليل لعلوم علمي  مجتمع بناء نحو  ׀ 2022تشر
 
 العربية المنطقة ف

 رابط التسجيل
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_EHL5HDIuSlymXKjWRMnk3Q 
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 جدول األعمال

 االفتتاحية الجلسة:  األوىل الجلسة

حيبوال اإلفتتاح كلمة  تر

 الدولّية AOAC INTERNATIONALالدكتور أمي   القاصوف، رئيس القسم العرب   لمنظمة 
9:00 – 9:15 

يعاتت لعلوم العالمية الجمعية من - االفتتاحية المالحظات  (GFoRSS)  األغذية شر

وفيسور صامويل جودفروى  يعات األغذية –الت   الرئيس والمدير التنفيذي للجمعّية العالمّية لعلوم تشر
9:15 – 9:30 

 AOAC INTERNATIONALقيادة منظمة  من - االفتتاحية المالحظات

 AOAC INTERNATIONAL لمنظمة  التنفيذي المدير  ، شميدت ديفيد  السيد 
9:30 – 9:45 

ي  بلدية - المضيفة الجهة من - االفتتاحية المالحظات  دب 

 (DCL)  باإلنابة المركزي دب    مختت   إدارة مدير  ، عىل  آل عبدهللا  محمد  عبدالرحمنالمهندس 
9:45 – 10:00 

10:00 – 10:30 
احة   استر

 الدولية AOAC INTERNATIONAL وبرامج منظمة لرسالة مقدمة: الثانية   الجلسة

ي هذا اإلطار AOAC INTERNATIONAL  ودور التحليل طرق توحيد  أهمية
 
 ف

 AOAC INTERNATIONAL، 3M Food Safety - Neogen إدارة مجلس عضو  ، بينش ديان الدكتورة 
10:30 – 11:00 

 الناشئة األغذية سالمة قضايا  لمعالجة لألغذيةالمعتمدة  التحليلية الطرق لتوحيد  مثال عرض

  .AOAC INTERNATIONAL ، Q Laboratories Inc إدارة لمجلس ةالسابق ةالرئيس ، كروىل    إيرين الدكتورة
11:00 – 11:15 

 من خالل برامجها:  لألغذية ق التحليل المعتمدةطر  توحيد   AOAC INTERNATIONALتدعم

The Official Methods of Analysis Program (OMA) 
The Performance Tested Methods Program (PTM) and the Reviewed and Recognized Program (R2) 

The Laboratory Proficiency Testing Program (LPTP) 

ي ديبورا  السيدة  AOAC INTERNATIONAL ، الرسمية طرق التحليليةوال المعايت   ، أول مدير  ، ماكت  

 AOAC ، AOAC INTERNATIONAL أبحاث معهد  ، أول مدير  ، كوتس  سكوت السيد 

نامج ل أول مدير  ، فلي    شي    السيد   AOAC INTERNATIONAL ، الكفاءة اختبار ت 

11:15 – 12:15 

 تفاعلية جلسة - وأجوبة أسئلة

 AOAC INTERNATIONAL لمنظمة  التنفيذي المدير  ، شميدت ديفيد  السيد  المحاور: 

12:15 – 12:30 

12:30 – 13:30 
احة غذاء   استر
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ي مجال  قدراتال حيث من العربية المنطقة وتحديات احتياجات: الثالثة الجلسة
 
 التحليلية العلومف

ي  القسم عن مقدمة  AOAC INTERNATIONAL لمنظمة  العرب 

 الدولّية AOAC INTERNATIONALالدكتور أمي   القاصوف، رئيس القسم العرب   لمنظمة 
13:30 – 14:00 

ات وتحديات حتياجاتإ ي  مختت   تجربة: األغذية تحليل مختت  ي  - (DCL) المركزي دب   المتحدة العربية اإلمارات/  دب 

    محلل ، عسكر  محمد  شيماء السيدة
 المتحدة العربية اإلمارات -مختت  دب   المركزي  ، أول كيمياب 

14:00 – 14:15 

ات وتحديات حتياجاتإ ي  الثقيلة عناص وال المبيدات متبقيات لتحليل المركزي المعمل تجربة: األغذية تحليل مختت 
 
 غذيةاأل  ف

(QCAP)  -  العربية مص جمهورية 

وفيسورة    الثقيلة والعناص  المبيدات متبقيات لتحليل المركزي المعمل مدير ، العال عبد  محمود  الاله عبد  هند  الت 
 
 األغذية ف

(QCAP Lab)- جمهورية مرص العربّية 

14:15 – 14:30 

ات وتحديات حتياجاتإ  الجمهورية اللبنانية –معهد البحوث الصناعّية  تجربة: األغذية تحليل مختت 

وفيسور  ات قسم رئيس ، متر  جوزف الت   يةلبنانالجمهورية ال – صناعيةال لبحوثا معهد  ، المختت 
14:30 – 14:45 

ات وتحديات حتياجاتإ ي  المكتب تجربة: األغذية تحليل مختت 
المملكة  – (أونسا) الغذائّية للمنتجات الصحّية للسالمة الوطن 

 المغربّية

ات  المملكة المغربية –بأونسا  الدكتور نبيل أبو شعيب، مدير المدخالت والمختت 

14:45 – 15:00 

 حلقة نقاشّية

ي ال التحليلية لطرقا مواءمة نحو 
 
 بيةالعر  منطقةف

وفيسور صامويل جودفروى  المحاور:  يعات األغذية –الت   الرئيس والمدير التنفيذي للجمعّية العالمّية لعلوم تشر

15:00 – 15:30 

15:30 – 16:00 

احة  استر

ي  القسم: الرابعة الجلسة  المستقبلية لألنشطة طريق خارطة - العرب 

ات نظم تقييم ي  الغذائية المختت 
 
ات بيانات قاعدة - العربية المنطقة ف  العربية األغذية مختت 

 العربّية مرص جمهورية  ، الغذاء لسالمة القومية الهيئة ، محمد  نبيل مصطف  كتور د ال

16:00 – 16:15 

ي  قسمال طريق خارطة  المستقبلية لألنشطة العرب 

 الدولّية AOAC INTERNATIONALالدكتور أمي   القاصوف، رئيس القسم العرب   لمنظمة 
16:15 – 16:30 

 17:00– 16:30  الجلسة الختامّية

 


