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Interactive Platform of the Saudi
Food and Drug Authority Second
Annual Conference and Exhibition

المنصة التفاعلية للمؤتمر والمعرض السنوي
الثاني للهيئة العامة للغذاء والدواء

The Interactive Platform is a series of 10-minute
talks as part of the SFDA Annual Conference
and Exhibition. Speakers from different
fields and sectors will present interactive and
inspirational talks in health and the latest
advancements in related fields.

المنصة التفاعلية هي عروض وأحاديث توعوية وعلمية
قصيرة يقدمها متحدثين في مجاالت الطب والصحة
العامة والغذاء والدواء للزوار المعرض المصاحب للمؤتمر
.العلمي الثاني للهيئة العامة للغذاء والدواء

Interactive Platform Objectives:
- Raise awareness of main health issues in the
Saudi population
- Empower individuals to make better choices
and adopt healthy behaviors
- Discuss recent advances and scientific
findings in food, drug, and medical devices
Date and Location:
Talks will be held at the Interactive Platform
of SFDA Conference at Riyadh International
Convention & Exhibition Center from
September 25th – 27th 2018
Morning sessions: Interactive talks in health
target school-age children from 10 – 12:30
Afternoon sessions: Interactive scientifically
talks from 12:45 to 3:00
Who can attend? Interactive Platform
–program is open to everyone to attend
with no registration required

:أهداف المنصة التوعوية
مناقشة اهم المشكالت الصحية في المجتمعالسعودي
مناقشة موضوعات تساعد افراد المجتمع في اتخاذقرارت صحية سليمه وبناء سلوكيات تعزز الصحة العامة
نشر المستجدات والنتائج العلمية في مجال سالمةالغذاء والدواء واألجهزة الطبية
:المكان والزمان
العروض ستكون على المنصة التفاعلية للمؤتمر في
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة
2018  يونيو27  سبتمبر إلى25 من
 عروض تعرض١٢:30  إلى١٠ عروض الصباح من الساعة
بطريقة مبسطة وشيقة في مجال الصحة تستهدف
األطفال في سن الدراسة
 عروض3:00  إلى12:45 عروض بعد الظهرية من الساعة
وأحاديث علمية تفاعلية تقدم من قبل مختصة في
عدد من المجاالت الصحية والعلمية
من يستطيع الحضور؟ برنامج المنصة التفاعلي
.مفتوح للجميع للحضور وال يتطلب التسجيل المسبق

Interactive Platform Program Schedule
جدول برنامج المنصة التفاعلية

:اليوم األول
Tuesday (Morning(

)الثالثاء (الفترة الصباحية

25-09-2018

25-09-2018

الوقت

العنوان

المتحدث
شيماء أحمديين

10:00

التسمم الغذائي

10:15

تأثير الوجبات السريعة على الصحة

 رند القرشي.د
جامعة الملك فيصل

10:30

شركاء في حفظ النعمة

عامر البرجس
إطعام

10:45

Heart and Life Saving

Faiza Aldosary
Saudi Heart Association

11:05

Heartsaver Training

Dr. Abdumajad Khan
Saudi Heart Association

11:25

Be Active

Manar Alawwad
King Faisal Specialist Hospital & Research Center

11:40

 اسبابها مخاطرها طرق الوقاية منها:السمنة

د سها عبدالجواد
جامعة طيبة

11:55

Substance Abuse and Addiction

Dr.Yusuf Althobaiti
Taif University

SFDA

Tuesday (Afternoon(

	)الثالثاء (الفترة المسائية

25-09-2018

25-9-2018

الوقت
12:45

العنوان
Food Fraud Vulnerability Assessment and Mitigation Strategies

المتحدث
Muhammad Shahbaz
Mawarid Food Company

فهد أبو خليل

1:00

البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية

1:15

Quality Improvement Project to Reduce the Use of Prohibited
Abbreviations

Ahmed Beshir
Salamat Hospital

1:30

Biomarkers Directed Nutritional Intervention to treat Autism

Afaf El Ansary
King Saud University

1:45

كيفية حساب السعرات الحرارية

2:00

غذاؤك دواؤك

 رانيا سلطان.د
جامعة الملك عبدالعزيز

2:15

Understanding the Real Threat of Antimicrobial Resistance and Ways
to Stop their Evolving

Nada Alasiri
SFDA

2:30

دور التدريب في تعزيز بناء القدرات الفنية في قطاعي األغذية واألجهزة
الطبية

سامي البريدي
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي

SFDA

روان العبيد
SFDA

Interactive Platform Program Schedule
جدول برنامج المنصة التفاعلية

اليوم الثاني
(Wednesday (Morning

االربعاء (الفترة الصباحية)

201809-26-

201809-26-
المتحدث

الوقت

العنوان
د .رند القرشي
جامعة الملك فيصل

تأثير الوجبات السريعة على الصحة

10:00

علي بن دهيم
SFDA

السعرات الحرارية

10:15

بدرية الدوسري
وزارة التعليم

البطاقة الغذائية

10:30

د .سهاد العريفي
جامعة شقراء

النشاط البدني والصحة الغذائية

10:45

وجدان المرحوم
خدمات أطلس

أثر حفظ الغذاء على صحة اإلنسان

11:00

Faiza Aldosary
Saudi Heart Association

Heart and Life Saving

11:15

Dr. Abdumajad Khan
Saudi Heart Association

Heartsaver Training

11:35

سلطان الرقيبة
SFDA

الوقاية من التسمم الغذائي

11:55

طارق الزهراني
مستشفى الملك فيصل التخصصي

مقاومة المضادات الحيوية

12:10

(Wednesday (Afternoon

االربعاء (الفترة المسائية)

20189-26-

20189-26-
المتحدث

الوقت

العنوان

Shawkat Fathi
Qassim University

الرقابة الصحية على الغذاء ومرئيات المملكة 2030

Yaser Nazir
BEMCON

Food Safety Management Global Harmonization Challenges

1:00

عالية المري
جامعة الملك سعود

دور الميكروبات المعوية في الصحة

1:15

Dr. Ahmed Alaofi
King Saud University

Using Small Peptides as a Key to Deliver Molecules to the Brain

1:30

كيفية حساب السعرات الحرارية

1:45

داليا المغربي
جامعة الملك فيصل

تجنب سرطان القولون

2:00

حسين اليامي
وزارة الصحة

تقنيات حديثة لمعالجة التهاب االعصاب الطرفية الناتجة عن داء السكري

2:15

Nahid Yousif
RCMC Yanbu

Safe Use Of
Homecare Equipment

2:30

Taghreed Alsuwailem
King Saud University

الضعف المناعي و سوء التغذية

2:45

روان العبيد
SFDA

12:45

Interactive Platform Program Schedule
جدول برنامج المنصة التفاعلية

اليوم الثالث
Thursday (Morning(

	)الخميس (الفترة الصباحية

27-09-2018

27-09-2018

الوقت

العنوان

المتحدث

10:00

√ تغذية √ = صحة

 سوزان طامي.د
جامعة الملك فيصل

10:15

Lifestyle Modification

Esraa Kamal
Grapefruit Ltd

10:30

كيف اختار غذائي الصحي

10:45

صحة االسنان

11:00

الوجبة الصحية

أسماء الصفار
وزارة التعليم

11:15

Heart and Life Saving

Faiza Aldosary
Saudi Heart Association

11:35

Heartsaver Training

Dr. Abdumajad Khan
Saudi Heart Association

11:55

كيف نتعامل مع المضادات
الحيوية بصورة مثلى؟

فاطمة الزهراني
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

12:10

الوقاية من أمراض القلب

مي الشمري
مستشفى القوات المسلحة

إيمان العقال

Saudi Aramco

لولو المطيري
SFDA

)Thursday (Afternoon
27-9-2018

)الخميس (الفترة المسائية
27-9-2018

الوقت

العنوان

المتحدث

12:45

Noncavalently Associated Cell Penetrating Peptides for Nonviral Gene
Delivery

Dr Nabil Alhakamy
King Abdulaziz University

1:00

شركاء في حفظ النعمة

عامر البرجس
إطعام

1:15

Wellness at Workplace

Alwaleed Alkeaid
Fitlee

1:30

The Difference between Generic and Brand Name Medications in
Saudi Arabia

Rayan AlSaadi
Riyadh Pharma

1:45

كيفية حساب السعرات الحرارية

2:00

Food Safety-Quality of Feed Raw Materials

2:15

االستخدام االمن لألعشاب

2:30

New drug Targets for substance use disorder

Dr. Atiah Almalki
Taif University

2:45

سالمة األجهزة الطبية وعالقاتها بحدوث االخطاء الطبية

بندر الشبالني
وزارة الصحة

روان العبيد
SFDA

Mohamed Rahamtallah
ARASCO

يوسف الحربي
SFDA

