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"  HACCP، أبرزها نظام سـالمة األغذية العالمي الشهير "هاسبتهنظم جودة اإلنتاج الغذائي وسالمعامًا من العمل في  30+ 

)، البرامج األولية GMP)، الممارسات التصنيعية الجيدة (GHPمثل الممارسات الصحية السليمة (والنظم المتعلقة بها 

)Prerequisite programs) مع خبرة في مجال خدمات متطلبات الشريعة اإلسالمية في األغذية ،(Halal services ،( مألت

.  قدمت سالمة وشرعية الغذاءجعبتي بخبرة عملية واسعة في قطاع يمس أهم وأبرز جانب من حياة المواطن واألجيال، أال وهو 

من طرحت  لجامعات األكاديميةالتطبيقي لمنشآت غذائية في دولة الكويت وخارجها ولدورات تدريبية متنـوعة على المسـتوى 

والمسالخ قمت بزيارات ميدانية ألشهر مصانع األغذية قد و  .الغذائيواإلنتاج ة لمشاكل السالمة في التصنيع حلوًال جذريخاللها 

في بعض في العديد من بلدان العالم، كأستراليا ونيوزيالندا وفرنسا وٕايطاليا والبرازيل والواليات المتحدة إلى جانب مصانع األغذية 

وقفت من خاللها على أحدث تطبيقات تقنيات السالمة في إنتاج كالسعودية ليجي مجلس التعاون الخعربية كسوريا و دول 

حمل عنوان " مفاهيم في  1998. صدر كتابي األول باللغة العربية عام الشريعة اإلسالمية في إنتاج األغذيةوممارسات  األغذية

وحاليًا انتهيت من كتابة "غذائي" وهو ألغذية "، بعنوان " المرشـد العملي لسالمة ا 2002صحة ونظافة الغذاء"، تاله آخر عام 

وقد صنفت في كتاب يحمل عنوان "دليل األوراق الرسمية فيما يتعلق باألغذية والذبح حسب الشريعة كتاب تحت الطباعة، 

في خدمات اإلشراف على شرعية األطعمة " أهم الوثائق والتوصيات ألبرز الفعاليات  2011إلى  1979اإلسالمية للفترة من 

وأعمل حاليًا باحثًا علميًا مشاركًا في أبحاث تتعلق بسالمة وفساد الغذاء، بدائرة محليًا وٕاقليميًا وعالميًا.  والذبح اإلسالمي

ونالدز في جامعة ماكدلشركة زيارة رسمية وفد مشكل للقد كنت جزءا من التكنولوجيا الحيوية في معهد الكويت لألبحاث العلمية. 

 ي. تم اختيار McHalal نظام مك حالل قدمت من خالل زيارتي للشركةفي شيكاغو، الواليات المتحدة األمريكية. لقد  رهامبورغ

لإلنجازات الشخصية في األنشطة الحالل. لقد شاركت في  2009 لعام في حفل توزيع جوائز مجلة الحالللجائزة الحالل فائز 

بالتعاون مع وزارة و  2011في عام وقمت  على معايير الحالل.والرامية الرسمية الدولية واإلقليمية ات العديد من االجتماع

بإقامة أول مؤتمر للحالل تحت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقييس لكويتية وهيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية ا

إقامة ورشة الخليج األولى لصناعة الحالل وخدماته،  2012وفي عام  ،مؤتمر الخليج األول لصناعة الحالل وخدماتهالعنوان: 

مراقب عام ك )1983( كان عملي األصلي مع بلدية الكويتو . مؤتمر الخليج الثاني لصناعة الحالل وخدماته 2013وفي عام 

لرابطة العالم اإلسالمي في المملكة مؤخرًا تم اختياري عضوًا في الهيئة اإلسالمية العالمية للحالل التابعة . لألغذية المستوردة

  في معهد الكويت لألبحاث العلمية. ًا علميًا مشاركاً في الوقت الحاضر أعمل باحثو العربية السعودية، 

 
 


