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تغذية الهجن تحت الظروف القاحلة

Camel Nutrition under arid conditions

الماشية – الهجن – ا�حياء المائية – يدير الورش : الدكتور / ياسر محمد الطاهر
Cattles - Camels - Aquaculture - Workshops managed by: Dr. Yassir Mohammed Eltahir

د. رأفت الجاسم
 الكيمياء الحيوية التغذية وا�معاء الدقيقة،

جامعة كوينزالند، أستراليا

Dr. Rafat Al Jassim
 Nutrition Biochemist & Gut Microbiologist,

University of Queensland, Australia

توصيات عملية عن تغذية الهجن

Camel nutrition practical recommendations

د. رأفت الجاسم
 الكيمياء الحيوية التغذية وا�معاء الدقيقة،

جامعة كوينزالند، أستراليا

Dr. Rafat Al Jassim
 Nutrition Biochemist & Gut Microbiologist,

University of Queensland, Australia

اضطرابات التناسل في ا�بل وتقنيات إكثار 
السالالت المرغوبة 

 
 Infertility and Reproduction Techniques in

Camels

د. عبدا¨ فارس زكي – ا�نتاج الحيواني/الثروة 
الحيوانية- هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، 

ا�مارات العربية المتحدة 
 

 Dr. Abdallah Fares Zaki Al Fares, Animal
Production, ADAFSA, UAE

الممارسات الخاطئة لدى مربي الثروة الحيوانية 

 Animal Breeders Bad practices

د علي بن محمد الدويرج
وزارة البيئة والمياه والزارعة، السعودية

Dr. Ali Mohamed Aldewairij
Ministry of Environment Water & Agriculture - KSA
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12:00

12:30
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علم الوراثة في تربية الهجن و التاريخ التطوري 
للهجن في العالم القديم

 Old World camels in a modern world: genomes
 for a sustainable utilization Evolutionary

history and domestication of Old World camels

 أ. د. باميال برجر
جامعة فيينا، النمسا 

Prof Dr. Pamela Burger
University of Vienna, Austria

11:00

تربية ا�حياء المائية:
جوانب التغذية الحديثة

Aquaculture candidates:
Reproduction and fingerling supply

د. برت ويكر 
شركة نيومار، ألمانيا

Dr. Bert Wecker
Neomar, Germany

13:30



تربية ا�غنام والماعز 
توفير اللحوم والحليب

Sheep and goat farming
supply for meat and milk

 

د. ستيفان فول 
جمعية مربي االغنام و الماعز ا�لمانية- ألمانيا

 Chinyere Ekine Representative of International
livestock Institute, Nairobi, Kenya

تربية ا�غنام : تجربة واقعية

Sheep & Goat Farming: a real life experience

سالم عبد العزيز المطوع
مربي حالل - الكويت

Salim Abdulaziz Almutawa
Animal Breeder, Kuwait

أهداف تربية الحيوانات المجترة الصغيرة
أين الهدف التالي وما هي الخطوات المقبلة؟

Breeding targets in small ruminants – where is 
the next target and what steps are ahead?

شينير اكين
متخصص من المعهد الدولي لبحوث الثروة 

الحيوانية ILRI - نيروبي كينيا

 Chinyere Ekine, specialist/scientist from ILRI,
Nairobi Kenya

استخدام العقاقير STC BIO �نتاج منتجات 
زراعية صديقة للبيئة

The use of drugs STC BIO for the production of 
environmentally friendly agricultural products

شركة أرين المحدودة 
موسكو، روسيا

Ayrin LLC
Moscow, Russia

السيطرة على زراعة ونمو النبات،
المعدات والمنتجات البيطرية،
استعدادات الطبيب البيطري

.
Control of cultivation and plant growth,

Veterinary equipment and products,
Veterinarian preparations.

أنطون برافدين ، كبير مسؤولي تطوير ا�عمال
كسينيا مارتسيفا ، محللة بيطرية

ديمتري غريغورييف ، الرئيس التنفيذي لشركة 
بلفارماكوم - روسيا

Anton Pravdin, CBDO
Kseniya Martseva, veterinarian analyst

 Dmitry Grigoriev, CEO of Belfarmacom Ltd –
Russia

11:00

11:45

12:30

13:00

13:30

الحيازات الصغيرة  : يدير الورش : المهندس / محمد عمر بارشيد
 Small Ruminants - Workshops managed by: Eng. Mohamed Omar Barasheed
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ا�من الحيوي في ا�دارة الحديثة لمزارع الدواجن

 Biosecurity, management and modern
production systems in poultry farms

 

د. مارتينا ولف روتر 
طبيبة بيطرية - ألمانيا

Dr. Martina Wolf Reuter
Veterinarian, Germany

إنتاج الدواجن
مثال عملي

Family based poultry production
a practical example

ستيفان تيبكر 
مزارع دواجن - ألمانيا

Stefan Teepker
Poultry farmer from North West Germany

إنتاج الدواجن في دولة ا�مارات: الواقع والطموح 

Poultry Production in UAE: The Reality and 
Ambition

الدكتور / حسين حسيني حسين- ا�نتاج 
الحيواني-الثروة الحيوانية – هيئة أبوظبي للزراعة 

والسالمة الغذائية، ا�مارات العربية المتحدة

 Dr Hussein Hosiny Hussein- Animal Production,
ADAFSA, UAE

االستزراع المائي: أنظمة التدفق الدائري - ا�دارة 
والتطوير 

Fish Production in Recirculated Aquaculture 
Systems (RAS)

د. برت ويكر 
شركة نيومار، ألمانيا

Dr. Bert Wecker
Neomar, Germany

عرض توضيحي مباشر للبرنامج على إدارة 
التسمين

.
Live Demo of software on feedlot 

management

سكوت فيرجسون – شركة اللفلكس - أستراليا

Scott Ferguson, ALLFLEX, Australia

11:00

11:45

12:30

13:00

13:30

الدواجن -  ا�حياء المائية - التغذية - يدير الورش : الدكتور/ حامد رجب عربان
Poultry - Aquaculture - Feed - Workshops managed by: Dr. Hamid Ragab Orban
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