


المكان: داخل قاعة المعرضاليوم األول: األحد  ٠٢  اكتوبر  ٢٠٢٢

ورش العمل
المتحدث الموضوع الوقت

اإلفتتاح

تكريم الرعاة والجمعيات الخيرية
١٦:٠٠ - ١٧:٠٠

د. عباس الهاشم
رئيس قسم الجودة والتطوير بالصحة الحيوانية 
والرقابة البيطرية -  وزارة البيئة والمياه والزراعة

تعزيز مفاهيم مجاالت الطب البيطري وإرتباطها 

باإلتجاهات الوطنية
١٨:٠٠ - ١٩:٠٠

استراحة ١٩:٠٠ - ١٩:١٠

د. عمر ابراهيم

مدير العيادات البيطرية المتخصصة
أهم األمراض الطفيلية الشائعة لدى القطط والكالب ١٩:١٠ - ٢٠:١٠

المكان: داخل قاعة المعرضاليوم األول: األحد  ٠٢  اكتوبر  ٢٠٢٢

المحاضرات القصيرة
المتحدث الموضوع الوقت

د.افشان فاضل

استشارى امراض النساء و التوليد
 نائب مدير دائرة النسائية والتوليد - مستشفى الملك 

فهد القوات المسلحة بجدة

 مخاوف على صحة اإلنسان

) األمراض حيوانية المنشأ (
١٧:٠٠ - ١٧:٢٠

استراحة ١٧:٢٠ - ١٧:٣٠

الشيخ عادل الكلباني 

امام سابق للحرم الميك والمستشار الشرعي للجمعية 
السعودية للرفق بالحيوان

الرفق في االسالم ١٧:٣٠ - ١٧:٥٠

د.هند المديمغ

استاذ مشارك لممارسة الصيدلة, جامعة الملك 
سعود للعلوم الصحية

قصص تبني ناجحة ٢٠:١٠ - ٢٠:٣٠

استراحة ٢٠:٣٠ - ٢٠:٤٠

د.عبدالرحمن الكاظم

 DVM، CCFP, المدير الطبي التنفيذي لعيادة 
بيت & فيت 

   ساركوما موقع حقن القطط: عوامل الخطر ، والتشخيص ، 

والتدريج ، وخوارزمية العالج
٢٠:٤٠ - ٢١:١٠



المكان: داخل قاعة المعرضاليوم الثاني: االثنين  ٠٣  اكتوبر  ٢٠٢٢

المحاضرات القصيرة
المتحدث الموضوع الوقت

أ.  حمد الباعود

طالب في جامعة االمام محمد بن سعود
قصص تبني ناجحة ١٦:١٥ - ١٦:٣٠

استراحة ١٦:٣٠ - ١٦:٤٠

أ.  مياسر بندقجي

رئيس مجلس االدارة
جمعية تعايش معي للرفق بالحيوان

ما معنى تعايش معي - جمعية تعايش معي ١٦:٤٠ - ١٧:٠٠

استراحة ١٧:٠٠ - ١٧:١٠

د. سليمان العواجي

طبيب بيطري - غرفة البالغات المركزية
وزارة البيئة والمياه والزراعة 

نظام االبلالغ عن التجاوزات في الرفق بالحيوان   ١٧:١٠ - ١٧:٣٠

ا.سعيد الجزار

نائب رئيس مجلس االدارة والمدير التنفيذي
الجمعية السعودية للرفق بالحيوان

أ. البندري العييدي 

المشرف المالي وعضو مجلس اإلدارة 
الجمعية السعودية للرفق بالحيوان

١٧:٣٠ - ١٧:٥٠ مبادرات الجمعية السعودية للرفق بالحيوان

استراحة ١٧:٥٠ - ١٨:٠٠

تكريم العارضين ٢٠:٣٠ - ٢٠:٤٠

أ.  خولة الوهيب

متطوعة في تنظيم ايام التبني
أيام التبني: دراسة تحليلة حول اإليجابيات والسلبيات ٢٠:٥٠ - ٢١:٢٠

المكان: داخل قاعة المعرضاليوم الثاني: االثنين  ٠٣  اكتوبر  ٢٠٢٢

ورش العمل
المتحدث الموضوع الوقت

د. ابراهيم بن احمد قاسم
طبيب بيطري - االدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية

الخدمات البيطرية ودوره في تحقيق االستدامة ١٨:٠٠ - ١٨:٣٠

أ. خالد الدهيشي

رئيس قسم لجنة النظر بمخالفات الثروة الحيوانية 
والرفق بالحيوان- وزارة البيئة والمياه والزراعة

اللوائح واألنظمة الخاصة بالرفق بالحيوان ١٨:٣٠ - ١٩:٠٠

استراحة ١٩:٠٠ - ١٩:١٠

د. رائد الحوراني

عيادة واحة الحيوان
األسعافات األولية  ١٩:١٠ - ٢٠:١٠



المكان: داخل قاعة المعرضاليوم الثالث: الثالثاء  ٠٤  اكتوبر  ٢٠٢٢

المحاضرات القصيرة
المتحدث الموضوع الوقت

أ. ريم سيراج

مديره تحقيق الرؤيه لشركة اتكنز
قصص تبني ناجحة ١٦:١٥ - ١٦:٣٠

استراحة ١٦:٣٠ - ١٦:٤٠

أ. بدر الطريف

المشرف العام لجمعية رحمة للرفق بالحيوان 

دور المنظمات الغير ربحية في رعاية الحيوانات في المملكة 

العربية السعودية
١٦:٤٠ - ١٧:٠٠

استراحة ١٧:٠٠ - ١٧:٢٠

أ.  ميشيل لي 

منظمة هوب الغير ربحية لالنقاذ في جدة

أ.  لينزي بويزت

صيدالنية من كيب تاون,جنوب افريقيا 

١٧:٢٠ - ١٧:٥٠ التعقيم، التطعيم واالطالق

استراحة ١٧:٥٠ - ١٨:٠٠

د. لؤي منصور

طبيب بيطري في عيادة الحيوانات األليفة المتقدمة
حماية قطط المنازل من قطط الشوارع المنقذة ٢٠:٢٠ - ٢٠:٤٠

دانييل سارتي

مدير المحتوي بشركة فارمينا 

كيف يمكن أن تساعد التغذية في المشكالت الصحية 

الشائعة للقطط
٢٠:٤٠ - ٢١:٠٠

المكان: داخل قاعة المعرضاليوم الثالث: الثالثاء  ٠٤  اكتوبر  ٢٠٢٢

ورش العمل
المتحدث الموضوع الوقت

 أ. لينزي بويزت

صيدالنية من كيب تاون,جنوب افريقيا

التحكم في اعداد القطط السائبة والتحسين من جودة 

حياتها من خالل برامج التعقيم والتطعيم واالطالق
١٨:٠٠ - ١٩:٠٠

استراحة ١٩:٠٠ - ١٩:١٠

 أ. لينزي بويزت

صيدالنية من كيب تاون,جنوب افريقيا

التحكم في اعداد القطط السائبة والتحسين من جودة 

حياتها من خالل برامج التعقيم والتطعيم واالطالق
١٩:١٠ - ٢٠:١٠


