
 

التوق�ت

١٥:٥٠ – ١٦:٠٠

١٦:٠٠ – ١٦:١٠

� المرقد � جودة الخ��
دراسة أثر �عض المعلمات التكنولوج�ة أثناء عمل�ة التص�يع ��

� مو�  د. شه�د  م. ح�در خضور  د. أم��
�ن – �ل�ة الزراعة مصط�� � جامعة ���

د. ع�د الواحد الطح��التقن�ة الحي��ة واألغذ�ة العالج�ة٩:٠٠ – ٩:١٠
جامعة حماە – �ل�ة الزراعة

د. ال�اس الم�دعتص�يع ال��ف�� من حل�ب النوق٩:٢٠ – ٩:٣٠
جامعة ال�عث – �ل�ة الزراعة

� األسواق المحل�ة٩:٣٠ – ٩:٤٠
د. عمران فاعورالت�بؤ بتلوث لحوم الدواجن �جراث�م السالمون�ال ��

جامعة حماە – �ل�ة الطب الب�طري

�تقن�ات تجف�ف األغذ�ة٩:٥٠ – ١٠:٠٠ د. محمد الشها��
الهيئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة دمشق

٩:٤٠ – ٩:٥٠
� ت�ب�ط أن��م األم�الز 

�� �
تقي�م فعال�ة مستخلص (Centaurium erythraea)  الما��

� المخت��
(إن��م رئ��� مرت�ط �مرض السكري من الن�ع  ٢) ��

م. د�مه سل�م  د. ع�� ع��  د. وسام زم
جامعة طرطوس – �ل�ة الهندسة التقن�ة

٩:١٠ – ٩:٢٠
� مناقيع �ل من ال�مون 

دراسة مقارنة لمحتوى الفينوالت ال�ل�ة وقدرتها المضادة لال�سدة ��
وال�ابونج وال�ا�سون

� د. لينا صبح كرم خرو��
جامعة دمشق – �ل�ة الص�دلة

د. شادي األحمد  د. ع�د الحك�م ع����ة 
جامعة دمشق – �ل�ة الزراعة

ال�احثعنوان ال�حث

تقال١٦:١٠ – ١٦:٢٠ د. م�ساء حاطوم  د. ع�د الحك�م ع����ة  تكنولوج�ا تص�يع مسحوق عص�� ال��
د. روعة ط�� � جامعة دمشق - �ل�ة الزراعة الثان�ة

مناقشة + توز�ــــع الشهادات
نها�ة اليوم االول

١٦:٢٠ – ١٧:٠٠

� السجق المتخمر خالل 
� و�عض صفات الجودة �� ات المحتوى الم�كرو�� دراسة تغ��

عمل�ة التص�يع

ا�اد دعبول١٠:٠٠ – ١٠:١٠
� العرب اتحاد النحال��

١٠:١٠ – ١٠:٢٠Lactococcus lac�s ا� � األس��ل من ق�ل �كت��
� �عض الظروف المث� إلنتاج ثنا�� ة القطا��تعي�� د. سم��

جامعة دمشق – �ل�ة الزراعة 

استخدام التقانات الحديثة للحصول ع� منتجات نحل �جودة عال�ة (منتج العسل)

ال�احثعنوان ال�حثالتوق�ت

ع�� رئ�س قسم البيولوج�ا الج����ة والتقانة الحي��ة- هيئة الطاقة الذر�ةد. نزار م��
مدير مجالت ال�حث العل�� �جامعة دمشق

� �ل�ة الزراعة �جامعة حلب
رئ�س قسم علوم االغذ�ة ��

� �ل�ة الزراعة جامعة دمشق
أستاذ ��

د. عهد أبو يو�س
د. عمر النا�

د. محمد خ�� طحلة

رئاسة الجلسة الثالثة:
٠٩:٠٠-١١:٠٠الجلسة الثالثة
 �

الثالثاء ٢٥�١٠�٢٠٢٢اليوم الثا��

مناقشة + توز�ــــع الشهادات١٠:٢٠ – ١١:٠٠
� لمجموعة �شموط وقدة�

ف�ديو تع����

� المعرض المرافق١١:٠٠-١٢:٠٠
احة + جولة �� اس��

١٢:٠٠-١٤:٠٠الجلسة الرا�عة

� �ل�ة الطب الب�طري جامعة حماةد. ع�د الع��ز عروانه
رئ�س قسم الصحة والطب الوقا��

� �ل�ة الزراعة جامعة دمشق
أستاذ ��

� �ل�ة الزراعة جامعة دمشق
أستاذ ��

ر � � المعهد العا�� ل�حوث الل��
�احث ��

د. محمد المحمد 
د. ص�اح أبو غرة
د. سنان الجال��

رئاسة الجلسة الرا�عة:

التوق�ت

١٢:٤٠-١٢:٥٠

١٢:٥٠-١٣:٠٠

المنتجات الثان��ة لع� ثمار ال��تون وخصائصها وطرق االستفادة منها
د. محمد النصار

� الزرا��
جامعة دمشق – المعهد التقا��

التوص�ات + توز�ــــع الجوائز + توز�ــــع الشهادات

قائمة الملصقات العلم�ة 
ال�احثعنوان ال�حث الرقم

� حماە �الن�اتات الطب�ة
�اس�ثمار الب�ئة ��

د. توفيق البو��
الجامعة الوطن�ة الخاصة – �ل�ة الص�دلة ١

ائح الشمام المجففة � خصائص الجودة ل��
د. هالة خالد  د. �سام العقلةتأث�� المعامالت األول�ة ��

جامعة دمشق – �ل�ة الزراعة ٢
� الص��ا بنكهة الموز �ا��مائ�ة والحس�ة لل�� � م. اناس مغوش د. سم�� سليق  د. حسام عكوتقي�م القوة الحي��ة والصفات الف��

الهيئة العامة لل�حوث الزراع�ة ٣
 mucilage ات التدفق للمستخلص الغروي تأث�� درجة حرارة االستخالص ون�ع المذ�ب ع� المحتوى الفينو�� والقدرة المضادة لأل�سدة ومؤ��

Althaea sp ��الناتج من جذر ن�ات الخط
م. عفراء م�ي  د. رامز محمد  د. لينا ر�ا

�ن – �ل�ة الزراعة جامعة ��� ٤
 من ن�ات ال�ركد�ه

�
� استخالص ملونات والمرك�ات الفعالة حي��ا

� �حمض الل�مون �� دراسة تأث�� الماء وااليتانول المحمض��
صفاء العامر  د. إ�مان ال�كري  د. فادي خ��

جامعة دمشق – �ل�ة العلوم ٥
� جودة وسالمة المنتجات الغذائ�ة و�ول�س السوري النانوي �مادة طب�ع�ة لتحس�� �  د. فاضل كعدة  د. ابراه�م الحد�داستخدام ال�� م. ب�ان كعبور  د. ابراه�م الغ����

جامعة دمشق – �ل�ة العلوم ٦
خالد س�ف الدين  د. سحر الح��ري  د. عدنان ع�� نظامأفـالم ُمـرك�ـة نـان��ة لتط�ـ�ـقــات تغلـ�ـف الغـــذاء

جامعة دمشق – �ل�ة العلوم ٧
�ة ممرضة � وال�حو�� ضد عزالت �كت��

� Curcuma longa الما�� � د. نزار ع��دراسة الخصائص ال��م�ائ�ة والفعال�ة الحي��ة لمستخلص ال�ر�م الط�� � الحداد - د. �سام العقلة م. نور حاج مسعود د. ابراه�م غ����
م. تها��

الهيئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة ٨
� م. �اسل ب��جاوي  د. سه�ل ال�اشا  د. نهاد يوسف  د. رشا ك�ا��  د. خالد ك�ا��عزل جراث�م ج�س العص��ات Bacillus من مصادر مختلفة ودراسة قدرتها ع� إنتاج إن��م الفايت��

جامعة حلب – �ل�ة الزراعة ٩
ن�ال كبول   د. نزار ع��ال�يتوزان وأغلفة الطعام الصالحة لأل�ل

جامعة دمشق – �ل�ة العلوم ١٠
 Brassicaع�  نمو و�نتاج�ة ن�ات الملفوف PPFM) ) Ping Pigmented Faculta�ve Methylotrophic  Bactria ا� � ل�ك�� التأث�� الفسيولو��

.Oleracea L
د. كندة المحمد

الهيئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة – الالذق�ة ١١
I.germanica مقارنة �الن�ع .Iris spp ة السور�ة� د. ث��ا ابو ز�دان  د. ن��ل ال�طل  د. خل�ل المعريال��وت العط��ة ل�عض أنواع السوسن ال��

الهيئة العامة للتقانة الحي��ة ١٢
� الحيوانات الزراع�ة

� من مصادر محل�ة ودراسة إم�ان�ة استخدامها �معزز حيوي �� م. رندة اليوسف  رش�د مقصودعزل جراث�م حمض الل��
جامعة حلب - �ل�ة الهندسة الزراع�ة ١٣

ي (اللوف) �مضادات أ�سدة � مستخلصات أوراق القلقاس ال��
يدراسة الخواص ال��م�ائ�ة وتحد�د فعال�ة المرك�ات متعددة الفينول �� م. نور خ��

�ن – �ل�ة الزراعة جامعة ��� ١٤
�  لألغذ�ة � التحل�ل الم�كرو�يولو��

د. رنا در�و��استخدام التقانات الحديثة ��
ول�ة جامعة ال�عث – �ل�ة الهندسة ال��م�ائ�ة والب�� ١٥

م. مروة زر�قاألل�ان العالج�ة
الهيئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة - دمشق ١٦

� توازن الم�كرو�يوم من ح�ث الوقا�ة والعالج
و�يوت�ك �� �  د. م�خائ�ل جرجسدور الغذاء المعزز �ال�� د. ع�د الرحمن زر�ق  د. محمد أ�من عوامة  د. هيثم �از��

�ن – �ل�ة الص�دلة جامعة ��� ١٨
� عالج �عض األمراض

م. وداد  داوداستخدام التغذ�ة الطب�ة ��
الهيئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة- دمشق ١٩

� إنتاج عص�� تفاح خال من السموم الفط��ة
م. غفران جمعةتطبيق نظام الهاسب ��

الهيئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة- دمشق ٢٠
�
وت�از من فطر Rhizomucor miehei المعزول والمصنف محل�ا �  د. ع�د الحك�م ع����ةأمثلة انتاج ال�� م. هذ�ل الجماس  د. ص�اح �از��

جامعة دمشق – �ل�ة الزراعة ٢١
د. َّ ) أثناء التخ��ن الم�� م. مار�ة عل�ا  د. ع�� ع��تأث�� الجو الغازي المعّدل ع� جودة وسالمة ثمار المشمش صنف (رو�ال) والدراق صنف (الغت��

�ن – �ل�ة الص�دلة جامعة ��� ٢٢
� تص�يع المر�� 

 لقشور ثمار الص�ار واالستفادة من القشور ��
�
� والمحتوى من المرك�ات الفعالة حي��ا

ك�ب ال��م�ا�� دراسة ال��
والخشاف

د. رأفت اسماع�ل
جامعة دمشق – �ل�ة الزراعة ٢٣

غل) � و�عض العنا� المعدن�ة ألهم المنتجات التص��ع�ة من القمح (الف��كة وال�� وتي�� دراسة المحتوى ال��
    � �    د. ع�د هللا اليوسف    د.  نع�م الحس��

م. جابر وس�م العا��
د. روال حموي    د. فاطمة ع�د الرحمن

الهيئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة – مركز �حوث حلب
١٧

د. �ح�� قمري  - د. محمد كردوش -د. مصط�� 
خط�ب -د. ع�د الرحمن �لحوت

الهيئة العامة لل�حوث الزراع�ة- حلب

ال�احثعنوان ال�حث

ة زغ��التغذ�ة وأهم أمراض العظام١٣:٠٠-١٣:١٠ د. سم��
الجامعة السور�ة الخاصة- �ل�ة الص�دلة

١٣:١٠-١٣:٢٠
� خلطات تص�يع أغلب 

استخدام تقن�ة الـ PCR-RFLP لتحد�د ه��ة أنواع اللحوم الداخلة ��
� األسواق السور�ة

أنواع الال�شون (المرتد�ال) الموجودة ��
م. بنان الشيخ

الهيئة العامة للتقانة الحي��ة 

�ائ�ة وال��م�ائ�ة للسحلب السوري � أهم الخصائص الف��

مدير عام الهيئة العامة للتقانة الحي��ةد.نزار ع��
رئ�س قسم التقانات الغذائ�ة والصناع�ة

رئ�س قسم التخم��
� لالس�ثمار الزرا�� كة رعاي�� رئ�س مجلس إدارة ��

د. �سام العقلة 
د. ���ن نقشو
� الع��  د. �اس��

رئاسة الجلسة الختام�ة:

 

١٥:٠٠-١٧:٠٠الجلسة الختام�ة

مناقشة + توز�ــــع الشهادات١٣:٢٠-١٤:٠٠
١٤:٠٠ – ١٥:٠٠

١٥:٠٠-١٧:٠٠

� المعرض المرافق
احة + جولة �� اس��


