
المؤتمر  الدولي لمعرض يوروتير الشرق ا�وسط للثروة الحيوانية
(ILRI) بدعم من المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية

EuroTier Middle East Conference
Under support of International livestock research Institute (ILRI), Nairobi, Kenya

تقليل آثار ا�جهاد الحراري والسيطرة عليه في 
القطعان المنتجة ل�لبان

Managing Heat Stress in Dairy Herds

افتتاح مؤتمر صناعة ا�لبان المعاصرة في المناطق القاحلة كلمة ترحيبية
Welcome and Introduction (ADAFSA)

الجزء ا�ول: صناعة ا�لبان المعاصرة في المناطق القاحلة
Conference: Contemporary Dairy Farming in arid regions

دونالد غريبل مهندس متخصص من فايف جي 
لالستشارات بالتعاون مع معهد ا�لبان العالمي – 

الواليات المتحدة ا�مريكية  

 Donald Gribble – professional engineer of Five-G
 Consulting in cooperation with Global Dairy

Institute  - USA

صحة الحوافر  ورعايتها في القطعان المنتجة 
ل�لبان

 Hoof Health Pays - Modern Hoof
Care in Dairy Herds

د. هانز بيتر كليندورث ، طبيب بيطري وأخصائي 
حوافر ، ألمانيا     

 Dr. Hans Peter Klindworth, Veterinarian and Hoof  
specialist, Germany

ا�دارة الناجحة لمزارع القطعان المنتجة ل�لبان- 
االقتصاد كعماد أساسي

 Successful Dairy Farm Management:
Economics as a main pillar

أندرو بروير ، مزارع ألبان في المملكة المتحدة وسفير 
مزارعي ا�لبان العالميين ، هولندا

إيفون أسصفورث ، مديرة - مزارعي ا�لبان العالميين 
- هولندا

 
 Andrew Brewer, UK Dairy Farmer & Ambassador

Global Dairy Farmers, Netherlands
 Yvonne Osseforth, Manager Global Dairy Farmers,

Netherlands

ا�دارة الناجحة للمزارع في قطاع إنتاج ا�لبان: 
استخدام التكنولوجيا في ا�نتاج

 Precision Farming in the Dairy Business: Using
Technology for Dairy Monitoring

ديالن بيري - مدير الدعم الفني  – شركة الفلكس – 
المملكة المتحدة

  Dylan Parry – Technical support manager -
ALLFLEX – UK
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الرفق بالحيوان

Animal Welfare 

الدكتور أحمد محفوظ سعيد زهران، طبيب بيطري،
وزارة التغير المناخي والبيئة

 
Dr.Ahmed Mahfouz Said Zahran – Veterinarian 

Ministry of Climate Change & Environment.

11:10



كلمة ترحيب قصيرة

Welcome and short Introduction
 

افتتاح الجزء الثاني:
Welcome and Introduction     كلمة ترحيبية

شينير اكين
ممثل المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية، 

متخصص من نيروبي - كينيا

 Chinyere Ekine Representative of International
livestock Institute, Nairobi, Kenya

الفرص والتحديات في ا�نظمة الرعوية 
والمشتركة للتربية: تجربة المعهد الدولي 

لبحوث الثروة الحيوانية

 Opportunities and Constraints in Pastoral and
 Agro-pastoral Livestock Systems: the ILRI

Experience

شينير اكين
متخصص من المعهد الدولي لبحوث الثروة 

الحيوانية ILRI - نيروبي كينيا

 Chinyere Ekine, specialist/scientist from ILRI,
Nairobi Kenya

لمحة عن تربية المواشي الناجحة

Insights into Precision Livestock

جوناثان بورتيوس، أخصائي تربية مواشي دقيقة، 
شركة داتامارس، سويسرا

 Jonathan Porteous, Precison Livestock Specialist,
Datamars Livestock

حلقة نقاش :
المخرجات واالستنتاجات 

Discussion Panel:
Conclusions and Recommendations

مدير الجلسة:  د. حامد رجب عربان – ا�نتاج الحيواني 
ADAFSA  الثروة الحيوانية –

 Moderation: Dr. Hamid Ragab Orban, Animal
Production-Animal Wealth - ADAFSA

 فرص االستثمار في مجاالت الثروة الحيوانية في
إمارة أبوظبي

Livestock Investment Opportunities in the 
Emirate of Abu Dhabi

راشد عبدا¾ جمعة القبيسي
ADFASA العمليات التجارية 

 Rashed Abdulla Jumaa Alqubaisi – Commercial
Operations, ADAFSA

14:40

14:50

15:10

15:30

15:50

14:30

حلقة نقاش :
المخرجات واالستنتاجات 

Discussion Panel:
Conclusions and Recommendations

مدير الجلسة: ديتر ميرباخ، مدير إنتاج الحليب – 
شركة دي أل جي، فرانكفورت  ألمانيا 

 Moderation: Dieter Mirbach, Project Manager
Dairy Production, DLG Frankfurt, Germany

13:45

الجزء الثاني: ا�نتاج الحيواني في دولة ا�مارات العربية المتحدة 
 الوضع الحالي والتصورات المستقبلية 

Conference: Animal production in the United Arab Emirates
Status and perspectives

3 
سبتمبر
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ا�من الحيوي

Biosecurity

د علي بن محمد الدويرج 
وزارة البيئة والمياه والزراعة
 المملكة العربية السعودية

 Dr Ali Ben Mohamed Al Dewireg , Director of
Animal Health & Monitoring, KSA

نهاية المؤتمر – الجزء الثاني

Summary and Closing words

رينيه دوبلت
DLG عضو مجلس ا�دارة 

فرانكفورت ، ألمانيا
 

Rene Dobelt 
DLG Board of directors

Frankfurt, German

16:30

16:50

ا�رشاد البيطري  

Veterinary Extension

د ابراهيم بن احمد قاسم
  وزارة البيئة والمياه والزراعة 
المملكة العربية السعودية 

 Dr Ibrahim Ben Ahmed Kasim
 Ministry of Environment, Water and Agriculture of

Saudi Arabia

16:10

Free Registrationالتسجيل المجاني

B مركز أبوظبي الوطني للمعارض - قاعة المؤتمرات
ADNEC - Conference Hall B

https://www.eurotiermiddleeast.com/technical-programme/signup-for-conferences
https://www.eurotiermiddleeast.com/technical-programme/signup-for-conferences

