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 حتت رعاية وزير التعليم العايل األستاذ الدكتور عاطف النداف 

 َمبو  

 املؤمتر الدويل اخلامس للدواجن

 واملعرض التخصصي يف صناعة وصحة الدواجن 

 " 2012َُغبٌ   25 - 23عىسَخ "  –ؽًبح  كهُخ انطت انجُطــشٌ –عبيؼخ ؽًبح انًُؼمذ فٍ 

 
 كلية الطب البيطري –جلسات المؤجمر على مدرج الباسل 
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  برنامج املؤمتر
 32/40/3402الٌوم األول : االثنٌن 

 
 المشاركين في المؤتمراالستقبال وتسجيل   82228 - 0228

 

 يذسط انجبعم –أيــشاك انذواعٍ  : انغهغخ األونً

 الحوقيث

90.09- 11.09  

 سئُظ انغهغخ

 دمحم ػهٍ انؼًبدٌأ.د. 

 انًمشس

 ػجذ انكشَى انخبنذد. أ.

 ػُىاٌ انًؾبمشح انًؾبمش

90.09 – 90.09 
 د. َىال انمشواٍَ  

 عىسَخ –عبيؼخ ؽًبح  - كهُخ انطت انجُطشٌ

ورؾذَذ عشاصُى اإلؽشَكُخ انمىنىَُخ يٍ ؽبالد انزهبة  ػضل

 يفبفم دعبط انهؾى فٍ انًُطمخ انىعطً يٍ عىسَخ

90.09 – 19.99 
 د. دمحم ػجذ انؾبِ     

 اإلَشاٌ -ههشاٌ –يؼهذ ثؾىس األيقبل وانهمبؽبد  

رؾذَذ ػضوالد فُشوط انُُىكبعم اإلَشاَُخ ثبػزجبسهب ػزشح 

 رؾذٌ يُبعجخ

19.99- 19.09 
 يٍ انًبغىه    د.

 عىسَخ –عبيؼخ ؽًبح  - كهُخ انطت انجُطشٌ

انزغُشاد انزؾشَؾُخ انًشافمخ نهزغًى انؾبد ثبنهُفبيُضول ػُذ 

 دعبط انهؾى

19.09- 19.09 
 و. رًبسح انغالد

 –انالرلُخ  –انهُئخ انؼبيخ نهجؾىس انؼهًُخ انضساػُخ 

 عىسَخ

رؾخُـ عشَشٌ ورؾشَؾٍ نًشك انزهبة انؾؼت 

انهىائُخ انًؼذٌ وػضل ػُُبد انفُشوط فٍ أعُخ انذعبط 

 انُبيُخ

19.09- 11.99 
 فؤاد انًقشٌد. 

واالفالػ وصاسح انضساػخ  –انقؾخ انؾُىاَُخ 

 عىسَخ -انضساػٍ 

دساعخ يمبسَخ انزأصُش انًفُذ العزخذاو ثشايظ رؼزُى يخزهفخ 

وانزغُُشاد انزؾشَؾُخ واالعزمالثُخ فٍ ؽذوس يزالصيخ 

 االعزغمبء فٍ دعبط انهؾى عشَغ انًُى

11.99- 11.09 
 د. ؽبصو يههٍ

 عىسَخ –عبيؼخ ؽًبح  - كهُخ انطت انجُطشٌ

نًشك انزهبة انمقجبد انًؼذٌ فٍ  QXاَزؾبس ػزشح 

 انًُطمخ انىعطً وانغبؽهُخ يٍ عىسَخ

11.09 – 11.09 
 د. يقطفً انؾهجٍ

 يقش – عبيؼخ انمبهشح -كهُخ انطت انجُطشٌ 

Protective effect of Commiphora molmol 

(Myrrh) extract against experimental 

infection with Clostridium perfringens in 

chickens 

 

 الحوقيث

10.99 – 13.39 
 يذسط انجبعم – ؽفم االفززـــــــــــــــــــــــــــــــبػ

10.99- 10.0. 

 انخبيظ نهذواعٍ :انذونٍ ؽفم افززبػ انًؤرًش   

  عبيؼخ ؽًبح. - ػًُذ كهُخ انطت انجُطشٌ - دمحم فبمم األعزبر انذكزىسكهًخ 

  َمُت األهجبء انجُطشٍَُ فٍ عىسَخ. -كهًخ انذكزىس عًُش اعًبػُم 

  ٌسئُظ عبيؼخ ؽًبح.  -كهًخ األعزبر انذكزىس دمحم صَبد عهطب 

 .انزخققٍ فٍ فُبػخ وفؾخ انذواعٍ فززبػ انًؼشكا    .13.1 -.10.0

 اعزشاؽـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 13.39 -.13.1
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 23/04/2012 صٍُُانُىو األول : اال

 يذسط انجبعم –أيشاك انذواعٍ :  انغهغخ انضبَُخ

 الحوقيث

13.09- 1..99  

 سئُظ انغهغخ

 اثشاهُى يهشحد. أ.

 انًمشس

 ػجذ انؼضَض ػشواَخد. أ.

 ػُىاٌ انًؾبمشح انًؾبمش

13.09 – 10.99 
 د. ػجذ انكشَى انخبنذ

 عىسَخ – عبيؼخ ؽًبح -كهُخ انطت انجُطشٌ 

( ػُذ انطُىس : عىء االيزقبؿ Coccidiosisداء األكشَبد )

 وامطشاة االعزمالة

10.99 – 10.09 
 د. يشؽذ كبعىؽخ

 عىسَخ – عبيؼخ ؽًبح -كهُخ انطت انجُطشٌ 

انكؾف ػٍ خفُبد األثىاؽ ػُذ دعبط انهؾى ورًُُطهب عُُُبً 

 PCR-RFLPثبعزخذاو رؾهُم 

10.09 – 10.09 
 دمحم يؾغٍ لطشَغٍ   د.

 عىسَخ  –عبيؼخ ؽًبح  -كهُخ انطت انجُطشٌ 

Efficacy of Eimeria tenella (Oocyst and 

Sporozoite) Proteins as a Vaccine in broilers 

Against Coccidiosis 

10.09- 1..99 
 يبهش دسوَؼ د.

 عىسَخ – ؽًبح -إداسح ورًُُخ وؽًبَخ انجبدَخ 

انزمقٍ ػٍ انجىغُبد انخفُخ فٍ لطؼبٌ دعبط انهؾى فٍ 

 عىسَخ

 

 انجبعم يذسط – وسؽخ ػًم:  نضبنضخانغهغخ ا

 الحوقيث

11.99- 09.99  
 انًغزمجهُخ فٍ عىسَخوالغ فُبػخ انذواعٍ ويغزهضيبرهب وآفبلهب وسؽخ ػًم ؽىل 

 إداسح انغهغخ

 أ.د. دمحم فبمم 

 ػًُذ كهُخ انطت انجُطشٌ 

 و. أؽًذ لبدَؼ 

وصاسح انضساػخ واالفالػ 

 انضساػٍ

 د. عًُش اعًبػُم 

 َمُت األهجبء انجُطشٍَُ
 أ.د. سَبك لقُجبرٍ

 : يؾبوس انغهغخ

  انقؾُخ نمطؼبٌ انذواعٍ فٍ انىلذ انشاهٍانًؾبكم. 

  انغزائُخ ويىاد األػالف االونُخ.انًؾبكم 

  رىفشهب وَىػُزهب. –األدوَخ وانهمبؽبد 

 .انزؾشَؼبد واألَظًخ العزُشاد ثُل انفمظ وانغذاد 

 ػُىاٌ انًؾبمشح انًؾبمش

 أهى انًؾبكم انقؾُخ فٍ لطؼبٌ انذواعٍ أ.د. دمحم فبمم

 انىالغ انؾبنٍ فٍ رشثُخ انذواعٍ و. أؽًذ لبدَؼ

 أمشاس ػذو انزخطُو نؾغىو انزشثُخ أ. أؽًذ انخطُت
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 24/04/2012 ضالصبءانُىو انضبٍَ : ان

 يذسط انجبعم –األيٍ انؾُىٌ وأعبنُت انىلبَخ فٍ يضاسع انذواعٍ : انغهغخ األونً 

 الحوقيث

91.09- 11.09  

 سئُظ انغهغخ

 َبعش انؼًشد. أ.

 انًمشس

 أؽشف انقبنؼد. 

 ػُىاٌ انًؾبمشح انًؾبمش

91.09 – 90.99 
 د. داسو هجبع

 عىسَخ –عبيؼخ عًبح  –كهُخ انطت انجُطشٌ 

نمبػ عذَذ يزؼذد نزطىَش ثشايظ انزؾقٍُ مذ أيشاك 

 انذواعٍ

90.99 – 90.09 
 ثؾشي ػُغً انؼُغً د.

 عىسَخ  –عبيؼخ رؾشٍَ  -كهُخ انضساػخ 

 Bacterialانزأصُشاد انغهجُخ نهغالف انؾُىٌ انغشصىيٍ )

Biofilm انذواعٍ ووعبئم انىلبَخ( فٍ فُبػخ 

90.09 – 90.09 
 يؾًىد لىَذس  د.

 عىسَخ  –عبيؼخ ديؾك  -كهُخ انؼهىو 

رؾذَذ يغزنذاد األًَشَخ انغزُذاوَخ )انؾُىاٌ انجىغٍ، 

 انجُنخ انًزكُغخ( ػُذ األساَت

90.09 – 19.99 
 د. يُؾُم لُقش َمىال 

 عىسَخ –عبيؼخ انجؼش  - كهُخ انضساػخ 

أػالف ويبء ورغهُضاد انذواعٍ ثغبص األوصوٌ فٍ رأصُش رؼمُى 

 ثؼل انًؤؽشاد اإلَزبعُخ ػُذ دعبط انهؾى )انفشوط(

19.99 – 19.09 
 يبهش فبنؼ      د. 

 عىسَخ – عبيؼخ ؽًبح -كهُخ انطت انجُطشٌ 

دساعخ رأصُش اعزخذاو أؽذ انًطهشاد انًطهمخ نألوكغغٍُ فٍ 

 رؾغٍُ انىالغ انقؾٍ نًضاسع انفشوط

19.09 - 19.09 
 د. فهُى ػجذ انؼضَض 

 عىسَخ  –عبيؼخ هشهىط  -كهُخ انؼهىو 

رؾغٍُ يغزىي انؾبنخ انقؾُخ فٍ هىاء ؽظبئش انذواعٍ 

 ثبعزخذاو هشَمخ انزأٍَُ

19.09 – 11.99 
 د. سمىاٌ ػبثذٍَ 

 عىسَخ – ديؾك –نألدوَخ انجُطشَخ  عبفكى 
 انطشَمخ األفنم فٍ اعزؼًبل انؼالعبد انجُطشَخ

 اعزشاؽـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 11.09  – 11.99

 24/04/2012 ضالصبء: ان ضبٍَانُىو ان

 يذسط انجبعم –رشثُخ انذواعٍ  انغهغخ انضبَُخ :

 الحوقيث

11.09- 13.09  

 سئُظ انغهغخ

 يُؾُم لُقش َمىالأ.د. 

 انًمشس

 يبهش فبنؼد. 

 ػُىاٌ انًؾبمشح انًؾبمش

11.09 – 11.09 
     سَبك لقُجبرٍ د.

 عىسَخ – عبيؼخ ؽًبح -كهُخ انطت انجُطشٌ 
 انزمبَبد انؾذَضخ فٍ انزؾكى ثبنجُئخ فٍ ؽظبئش انذواعٍ

11.09– 10.99 
            ػهٍ َُقبفٍد. 

 عىسَخ – رؾشٍَ - انضساػخكهُخ 

انغبؽم ( فٍ Coccidiosisاعزؼشاك والغ داء األكشَبد )

 انغىسٌ )يؾبفظخ انالرلُخ(

10.99– 10.09 
      فىصٌ انغبدٌد. 

 انؼشاق –جقشح عبيؼخ ان - هُخ انطت انجُطشٌك

Study of three morphological techniques for 

development of sclera ossicle in broiler 

chicken 

10.09 – 10.09 
 َُبل لىَمبثـ  د.

 عىسَخ – ديؾك –ؽشكخ انخطُت نهذواعٍ 

رغشثخ هشَمخ ثذَهخ نشفغ َغجخ اإلخقبة فٍ ركىس أيبد 

 ً  انجُبك انجُُخ ؽمهُب

10.09 – 13.99 
 د. فؤاد َؼًخ  

 عىسَخ  –عبيؼخ ؽهت  -هُذعخ انزمُُخ كهُخ ان

فؾخ رثبئؼ انذواعٍ وثؼل االؽكبو انقؾُخ نهًظبهش 

 انًشمُخ انؼبيخ

 اعزشاؽـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 13.09 – 13.99

 24/04/2012 ضالصبء: ان ضبٍَانُىو ان

 يذسط انجبعم – أيشاك انذواعٍ: ضبنضخ نانغهغخ ا

 الحوقيث

13.09- 1..99  

 سئُظ انغهغخ

 ػجذ انكشَى لهت انهىصأ.د. 

 انًمشس

 سَبك انًُغذد. أ.

 انًؾبمشحػُىاٌ  انًؾبمش

13.09 – 13.09 
 عبيش اثشاهُىد. 

 عىسَخ –عبيؼخ ؽًبح  - كهُخ انطت انجُطشٌ

ح نفُشوط يشك انزهبة اوانكؾف ػٍ انزساسٌ ؽذَذح اننش

انغشاة انًؼذٌ ثبعزخذاو رمُُخ انجىنًُُشاص انًزغهغم رٌ 

 انُغخ انؼكىط

13.09 – 10.99 
 يقطفً َقبسد. 

 انًٍُ –فُؼبء  –كهُخ انطت انجُطشٌ 

Whole genome scan reveals genes for 

important traits in chicken industry 
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10.99 – 10.09 
 ؽغٍ هشؽخد. 

 عىسَخ –عبيؼخ ؽًبح  - كهُخ انطت انجُطشٌ
 انزغزَخ وانىظُفخ انًُبػُخ ػُذ انذواعٍ

10.09 – 10.09 
 د. يهُذ يًُ

 عىسَخ – انالرلُخ –يشكض ثؾىس انالرلُخ 

يؾفضاد انًُى فٍ ػهُمخ انفشوط ػهً ثؼل  رأصُش اعزخذاو

 انًؤؽشاد اإلَزبعُخ

10.09 – 1..99 
 ػالء ػجذ انخبنك عىاد  د. 

 انؼشاق  -عبيؼخ انًىفم  -كهُخ انطت انجُطشٌ 

Anatomical and Histological Studies of 

Thymus Glands in Broiler Chicks Embryo 

gallus domesticus) Gallus( 

 

 يذسط انجبعم –أيشاك انذواعٍ :  انشاثؼخانغهغخ 

 الحوقيث

11.09 – 09.09 

 سئُظ انغهغخ

 أؽًذ ؽًذٌ يمشػأ.د. 

 انًمشس

 ههخ لُجشد. 

 ػُىاٌ انًؾبمشح انًؾبمش

11.09 – 10.99 
 د. َبعش انؼًش    

 عىسَخ – عبيؼخ ؽًبح -كهُخ انطت انجُطشٌ 

اإلَزاس االعزغبثخ انًجكشح أليشاك انذواعٍ ثبعزخذاو َظبو 

 انًجكش

10.99 – 10.09 
 د. خبنذ ؽجى

 عىسَخ – انفشادعبيؼخ  - كهُخ انطت انجُطشٌ

رأصُش نمبػ يشك انزهبة انغشاة انًؼذٌ فٍ االعزغبثخ 

 انًُبػُخ نهمبػ يشك انُُىكبعم ػُذ دعبط انهؾى

10.09 – 10.09 
 د. عهُش اإلدسَغٍ

 انؼشاق -انجقشحعبيؼخ  - كهُخ انطت انجُطشٌ

يؾزك ػمبس االيىكغُغُهٍُ انغذَذ كًنبد يُكشوثٍ رؾنُش 

 وهفُهٍ

10.09 – 09.09 
 د. دمحم فبمم

 عىسَخ –عبيؼخ ؽًبح  - كهُخ انطت انجُطشٌ
 َمبه هبيخ  فٍ انزؾقٍُ مذ يشك انغًجىسو

 

 

 

 

 

 

 

 25/04/2012 ألسثؼبءانُىو انضبنش : ا

 انجبعم يذسط –انزغزَخ واإلَزبط فٍ يضاسع انذواعٍ :  ألونًانغهغخ ا

 الحوقيث

90.99 - 19.09  

 سئُظ انغهغخ

 سَبك لقُجبرٍأ.د. 

 انًمشس

 ػبيش دثبؽد. أ.

 ػُىاٌ انًؾبمشح انًؾبمش

90.99 – 90.09 
 د. سَبك انًُغذ

 عىسَخ –عبيؼخ ؽًبح  - كهُخ انطت انجُطشٌ

فٍ َغجخ انذهىٌ رأصُش ثؼل انضَىد انُجبرُخ وصَذ انغًك 

 نكىنُغزشول فٍ انجُلو

90.09 – 90.09 
 يغىػ ٌبصيد. 

 عىسَخ  –عبيؼخ انجؼش  - ضساػخكهُخ ان

رأصُش انزغزَخ ػهً رفم انضَزىٌ يغ إمبفخ ثكزشَب ؽًل انهجٍ 

 فٍ ثؼل انًؤؽشاد اإلَزبعُخ ػُذ األساَت انًؾهُخ

90.09 – 19.99 
    ؽغبٌ ػجبطد. 

 عىسَخ  –انجؼش عبيؼخ  - كهُخ انضساػخ

األيُُُخ ثخهطبد دعبط انهؾى فٍ رأصُش إمبفخ ثؼل األؽًبك 

 ثؼل انًؤؽشاد اإلَزبعُخ ويىاففبد انزثُؾخ

19.99 – 19.09 
 و. أؽًذ يؼبص

 عىسَخ  –عبيؼخ ؽهت  -كهُخ انضساػخ 
 انفطشَبد وانغًىو انفطشَخ فٍ أػالف انذواعٍ

 اعزشاؽـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 19.09 – 19.09

 

 يذسط انجبعم –انزغزَخ واإلَزبط فٍ يضاسع انذواعٍ : ضبَُخ نانغهغخ ا

 الحوقيث

19.09- 10.09 

 سئُظ انغهغخ

 دمحم يؾغٍ لطشَغٍأ.د. 

 انًمشس

 ؽغٍ هشؽخد. أ.

 ػُىاٌ انًؾبمشح انًؾبمش

19.09 – 11.99 
 د. أؽًذ انذَشٌ  

 عىسَخ –عبيؼخ ؽًبح  - كهُخ انطت انجُطشٌ

رأصُش انزغزَخ انًجكشح ػهً انكفبءح اإلَزبعُخ نهفشوط ثبعزخذاو 

 ً  خهطبد ػهفُخ يؼذنخ رمُُب

يكىَبد غُُخ رمذَش انمُى انغزائُخ نخهطبد ػهفُخ رؾزىٌ ػهً  ثؾُش انجىؽٍ د. 11.09 – 11.99
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ثبنطبلخ وانجشورٍُ العزخذايهب فٍ انزغزَخ انًجكشح نقُقبٌ  عىسَخ –عبيؼخ ؽًبح  - كهُخ انطت انجُطشٌ

 انفشوط

11.09 – 11.09 
 وؽُذ ػضو    د.

 عىسَخ –عبيؼخ ؽًبح  - كهُخ انطت انجُطشٌ

رأصُش اعزخذاو أَىاع يخزهفخ يٍ انذهىٌ فٍ انخهطبد انؼهفُخ 

نهذعبط انجُبك ػهً يؾزىي انجُل يٍ انؾًىك انذهُُخ 

 وانكىنغزشول

11.09 – 10.99 
 عؼذ انغُغكهٍد. 

 عىسَخ –عبيؼخ ؽًبح  - كهُخ انطت انجُطشٌ

رأصُش اعزخذاو يغزىَبد يخزهفخ يٍ انطبلخ وانجشورٍُ انخبو فٍ 

انخهطبد انؼهفُخ لجم انجبدئخ نقُقبٌ انفشوط فٍ انكفبءح 

 اإلَزبعُخ

 اعزشاؽـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 10.39 – 10.99

 

 25/04/2012: األسثؼبء  ضبنشانُىو ان

 انجبعم يذسط:  خزبيُخانغهغخ ان

 انًمشس سئُظ انغهغخ                                              

 ػًُذ كهُخ انطت انجُطشٌ -أ.د. دمحم فبمم  سئُظ عبيؼخ ؽًبح -عهطبٌ  أ.د. دمحم صَبد                                       

 يُبلؾخ انًمزشؽبد وانزىفُبد 13.00 – 12.30

 انخزبو ورىصَغ انؾهبداد وانذسوع نهؾشكبد انشاػُخؽفم   13.30 -13.00

 

عىسَخ -ؽًبح  -عبيؼخ ؽًبح  -كهُخ انطت انجُطشٌ   

 00163332510120هبرف : 

 00163332510514فبكظ : 

 vet-med@hama.univ.edu.syنكزشوٍَ : اإلجشَذ ان

http://www.hama-univ.edu.sy/conf/vet-med/ar/انًىلغ   نهًؤرًش:اإلنكزشوٍَ  

 

******************************************************* 
 انًؾبمشاد انزؼشَفُخ نهؾشكبد انشاػُخ

 انًذسط األول  – يؾبمشاد انؾشكبد انشاػُخ

 انؾشكخ انشاػُخ انىلذ انزبسَخ

 نًبعٍ(  كى نألدوَخ انجُطشَخ )ساػٍ أػشك نؾشكخ عبف 12.50 – 12.30 انضالصبء 

 نًبعٍ(ُذ نألدوَخ انجُطشَخ )ساػٍ أػشك نؾشكخ أكًبف 13.10 – 12.50 انضالصبء

 انغفبف نالعزُشاد  وانزقذَش )ساػٍ رهجٍ(ػشك نؾشكخ  13.30 – 13.10 انضالصبء

 َىس نألدوَخ انجُطشَخ )ساػٍ رهجٍ(ػشك نؾشكخ  13.50 – 13.30 انضالصبء

 ػشك نؾشكخ دوكغبل )ساػٍ رهجٍ( 14.20 – 13.50 انضالصبء

 )ػشك نًغًىػخ داوود )ساػٍ رهجٍ 14.10 – 14.30 انضالصبء

 

mailto:vet-med@hama.univ.edu.sy
http://www.hama-univ.edu.sy/conf/vet-med/ar/الموقع

