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مرحبا بكم في المؤتمر الوطني الثالث للصناعات الغذائية والدوائية والذي تنظمه جامعة 
مؤتة بالشراكة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء بمناسبة احتفال المملكة بالمئوية 
األولى للدولة األردنية  وذلك خالل الفترة من 26 الى 27 أيار 2021 , حيث يشارك في هذا 
المؤتمر عدد من المختصين والباحثين والخبراء في مجال الغذاء والدواء وسيتم عرض 
عدد من األوراق العلمية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الغـذاء والدواء وضمن 

محاور المؤتمر وعلى مدار يومين (من 26 الى 27 أيار 2021). 

أهداف المؤتمر

تتلخص األهداف الرئيسية للمؤتمر الوطني الثالث للصناعات الغذائية والدوائية في توفير 
المنتجات  وتطوير  صناعة  مجال  في  الحديثة  واالتجاهات  التطورات  لمناقشة  منتدى 
األمن  تعزير  في  ودورها  كورونا،  جائحة  ظل  في  وخصوصا  الوطنية  والدوائية  الغذائية 
الغذائي والدوائي الوطني وفرصة اللتقاء الخبراء واألكاديميين وأصحاب القرار، وإقامة 
والدول   األردن  في  البحثية  والمؤسسات  الجامعات  في  الباحثين  بين  أفضل  تعاون 

المجاورة والعالم. 

الداعمون



األربعاء 2021/05/26
التسجيل          8:30 - 9:45

Session 1 : Opening Ceremony       الجلسة االفتتاحية 
10:00 - 12:10
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السالم الملكي

آيات من الذكر الحكيم

كلمة  األستاذ الدكتور مروان الموسى / رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر

كلمة سعادة السيد نبيل عساف / ممثل منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة في األردن

كلمة عطوفة  األستاذ الدكتور نزار مهيدات / مدير عام مؤسسة الغذاء و الدواء/ نائب رئيس المؤتمر

كلمة عطوفة  األستاذ الدكتور عرفات عوجان / رئيس جامعة مؤتة / رئيس المؤتمر

كلمة صاحبة السمو الملكي األميرة سمية بنت الحسن المعظمة
رئيس الجمعية العلمية الملكية  /   راعي المؤتمر



Session 2 : New Food products development   تطوير المنتجات الغذائية الجديدة  



Session 3 : Food Quality and safety جودة الغذاء و سالمته     



Session 4 : Development of pharmaceutical industry sector         تطوير قطاع  الصناعات الدوائية                 



Session 5 : Health and Drug Security   الصحة وأمن األدوية



Session 6 :  Instrumental and medical supplies   التجهيزات والمستلزمات الطبية

Session 7 :  Closing Session الجلسة الختامية


