
التوق�ت

١٢:٠٠-١٢:١٠

١٢:١٠-١٢:٢٠

المواصفات الق�اس�ة والمعاي�� الحس�ة العالم�ة ل��ت ال��تون ال�كر ومدى ا�سجامها مع 
� سور�ة

عادات االستهالك السائدة ��
م. عب�� جوهر

وزارة الزراعة واالصالح الزرا��

أ. نضال عدرا
هيئة المواصفات والمقاي�س السور�ة

� الطب�عة١٥:٠٠ – ١٥:١٠
� النحل أ�مل غذاء �� د. عصام عودةخ��

نقا�ة االط�اء الب�ط��ن

د. رنا محمد
جامعة طرطوس – �ل�ة الهندسة التقن�ة

د. ل�ما عج�ب    د. محمد خ�� طحلة 
 د. زك��ا النا�    د. حسن الع�طة
مركز الدراسات وال�حوث العلم�ة

ال�احثعنوان ال�حث

١٥:٠٠-١٧:٠٠الجلسة الخامسة

١٢:٢٠-١٢:٣٠
� دهن الحل�ب �استخدام ترك�ب 

� را�خرت-م�سل و�ولي�س�� �� ط��قة مبتكرة لتقدير ق��ن��
األحماض الدهن�ة

د. رضوان �در الدين  
د. �سام العقلة   د. أنور الحاج ع��

الهيئة العامة للتقانة الحي��ة

� مدارس منطقة المزة١٢:٤٠-١٢:٥٠
� لطالب التعل�م األسا�� (المرحلة الثان�ة) ��

تقي�م الوضع الغذا��
د. غ�اث ديوب

د. جهاد سمعان   د. ع�د الحك�م ع����ة
جامعة دمشق – �ل�ة الزراعة

سالمة الغذاء ونظام الهاسب ١٢:٥٠-١٣:٠٠

١٣:٢٠ – ١٤:٠٠
مناقشة + توز�ــــع الشهادات

كة �كبور� � ل��
ف�ديو تع����

١٤:٠٠ – ١٥:٠٠
� المعرض المرافق

احة + جولة �� اس��

مناقشة + توز�ــــع الشهادات١٦:٢٠ – ١٧:٠٠

كة � طي�ة للصناعات الغذائ�ة �  � ل��
ف�ديو تع����

 م�� ز�ار
الجمع�ة العلم�ة السور�ة للجودة

�ة١٣:١٠-١٣:٢٠ د. عال حتاحتضمان جودة النتائج المخ��
جامعة قاسيون

د. جهاد التل
وزارة التجارة الداخل�ة وحما�ة المستهلك- 

مدي��ة المخابر
١٣:٠٠-١٣:١٠ �

�  األعالف و الحل�ب الخام المنتج ��
تحد�د  مست��ات االفالتوكس�نات ��

� مختلف أشهر السنة
� المنطقة الجن���ة ��

�عض مزارع ت���ة األ�قار ��

� سالمة الغذاء١٢:٣٠-١٢:٤٠
المواصفات الغذائ�ة دورها ومهامها ��

� الخضار والفوا�ه المجموعة من أسواق دمشق عن ط��ق 
� للمب�دات ��

رصد األثر المت���
سلة ال�سوق وتقدير أخطارها ع� المستهلك

� األغذ�ة١٥:٣٠ – ١٥:٤٠
�تطب�قات تقن�ة النانو �� د. ابراه�م الغ����

جامعة دمشق –�ل�ة العلوم

د. راتب شحودمخاطر التغذ�ة �حل�ب ال�قر الخام خالل السنة االو� من العمر١٦:٠٠ – ١٦:١٠
ي جامعة الحواش – �ل�ة الطب ال���

� ت�ب�ط ١٦:١٠ – ١٦:٢٠
� وال�حو�� وال��ت العطري لمسحوق ورق الغار ��

تأث�� المستخلص الما��
� النمو الم�كرو��

م. محمد قاسم السعدي  د. ا�مان األن�اري
جامعة �غداد – �ل�ة الزراعة

رعة١٥:٥٠ – ١٦:٠٠ � � صغار أسماك Liza aurata  المس��
�� ( EPA  و DHA) تحد�د �س�ة األوم�غا٣

د. معينة �دران
�ن – المعهد العا�� لل�حوث ال�ح��ة جامعة ���

� النخالة)١٥:٤٠ – ١٥:٥٠ � المسطح عا�� األل�اف (خ�� � خصائص الخ��
تأث�� إضافة إن��م ال���ليناز ��

م. سماهر صقور
د. رامز محمد - د. ش�م سل�مان - د. ���ن نقشو

�ن – �ل�ة الزراعة جامعة ���

١٥:١٠ – ١٥:٢٠
د. لؤي �الل

د. وسام زم � جامعة طرطوس

١٥:٢٠ – ١٥:٣٠
 �

ات جودة الدهون �� دراسة محتوى األوم�غا٣ واألوم�غا٦ وتأث�� الحفظ �التجم�د ع� مؤ��
(Scomber japonicus, Liza aurata) من األسماك ال�ح��ة السور�ة � لحوم نوع��

� خفض انحالل الدم عند مر�� نقص فعال�ة أن��م 
�� � دراسة EX VIVO عن دور الل��

G٦PD  "الفوال"

� �ل�ة الص�دلة جامعة دمشقد. لينا صبح 
نائب العم�د ��

� �ل�ة الزراعة جامعة دمشق
أستاذ ��

� م�
� معهد أمراض الن�ات ��

�احث ��
�ن � �ل�ة الزراعة �جامعة ���

أستاذ ��

د. ع�د الوهاب مر��
د. فاطمة مصط��

د. ع�� ع��
ال�احثعنوان ال�حثالتوق�ت

رئاسة الجلسة الخامسة:

� والعطري �محافظة حمص٩:٠٠ – ٩:١٠ � والط��
� الغذا��

� الغطاء الن�ا��
د. م�ش�ل نقوال   م. محمد احمد   تأث�� �عض الممارسات الخاطئة ��

جامعة ال�عث – �ل�ة الزراعة

� سور�ة من ٢٠١٣ ح�� ٩:٢٠٢٠٢٢ – ٩:٣٠
د. محمود بوظوسوء التغذ�ة ��

منظمة الصحة العالم�ة

٩:٣٠ – ٩:٤٠
ات  �ا النافعة ع� ض�ط السكري وع� المؤ�� كفاءة استخدام الم�مالت الغذائ�ة من ال�كت��

�
� من النمط الثا�� ات الوزن عند المر�� السك���� االلتهاب�ة وع� تغ��

د. لؤي الل�ان
جامعة الرش�د – �ل�ة الص�دلة

� والتغذ�ة: واقع وأرقام٩:٥٠ – ١٠:٠٠
د. ادهم شق��األمن الغذا��

جمع�ة حما�ة المستهلك

د٩:٤٠ – ٩:٥٠ اب الشوندر خالل التخ��ن الم�� � جودة ��
� العا�دي  د. هدى ح�التأث�� إضافة مستخلصات الزنجب�ل ��

د. تها��
الهيئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة

� ضمان جودة وسالمة األغذ�ة٩:١٠ – ٩:٢٠
�� PCR مقارنة ب LAMP أهم�ة وأفضل�ة  ط��قة

د. ع�د الرحمن زر�ق -  د. محمد أ�من عوامة - د. 
�   - د. م�خائ�ل جرجس هيثم �از��

�ن – �ل�ة الص�دلة جامعة ���

�
نها�ة اليوم الثا��

١٠:٠٠ – ١٠:١٠
د. عال مصط��  د. شادي الخط�ب

د. محمد عصام اغا  د. ع�د الحك�م نتوف
جامعة دمشق- جامعة المنارة – �ل�ة الص�دلة

� سور�ة١٠:١٠ – ١٠:٢٠
ات مختارة من الزراعة الحدائق�ة �� �الفوائد الغذائ�ة و الطب�ة ألشجار وشج��

د. توفيق البو��
جامعة حلب- الجامعة الوطن�ة الخاصة- �ل�ة 

الص�دلة

� من ن�ات القرصعنة مضاد لسموم المعادن الثق�لة
غذاء وظ���

ال�احثعنوان ال�حثالتوق�ت

� التنم�ة المستدامة١٢:٠٠-١٢:١٠
� الع��االقتصاد األخ�� ودورە �� د. �اس��

� لالس�ثمار الزرا�� كة رعاي�� ��

ات١٢:٢٠-١٢:٣٠ � والق�م الغذائ�ة المتوفرة بها لتغذ�ة المج��
� خلدون رمضاندراسة جودة مادة الس�الج العل��

ال��م�ا��
وزارة الزراعة واالصالح الزرا��

�ة١٢:٣٠-١٢:٤٠ د. مازن البودي  د. عمر حمودي  م. منال صالحانتاج خل التفاح �مساعدة عوامل م�کرو��ة منتجة مخ��
الهيئة العامة لل�حوث الزراع�ة – مركز الالذق�ة

د. روال حموي  د. محمود دهان  د. فاتن حامد
الهيئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة – حلب � خواص �عض الخالئط الدهن�ة١٢:١٠-١٢:٢٠

ة ال��م�ائ�ة �� تأث�� عمل�ة ت�ادل األس��

عم�د �ل�ة الزراعة جامعة دمشقد. احمد هدال 
نائب عم�د �ل�ة الطب الب�طري درعا
� �ل�ة العلوم �جامعة دمشق

أستاذ ��
� المعهد العا�� للعلوم التطب�ق�ة

أستاذ ��

د. ع�د الستار الس�د
د. عدنان ع�� نظام

� د. ز�� الع��

رئاسة الجلسة السادسة:
٠٩:٠٠-١١:٠٠الجلسة السادسة

األر�عاء ٢٦�١٠�٢٠٢٢اليوم الثالث

مناقشة + توز�ــــع الشهادات١٠:٢٠ – ١١:٠٠
� المعرض المرافق١١:٠٠-١٢:٠٠

احة + جولة �� اس��

١٢:٠٠-١٤:٠٠الجلسة السا�عة

رئ�س جامعة القلمون الخاصةد. عادل جواد
عم�د �ل�ة العلوم- جامعة دمشق

عم�د �ل�ة الص�دلة- الجامعة الدول�ة الخاصة للعلوم والتكنولوج�ا
� �ل�ة الزراعة جامعة دمشق

أستاذ ��

� د. حمود عرا��
د. حب�ب عبود

د. أنور الحاج ع��

رئاسة الجلسة السا�عة:

ال�احثعنوان ال�حثالتوق�ت


