
 حتت رعاية وزير التعليم العايل األستاذ الدكتور عاطف النداف                      
 للدواجن املؤمتر الدويل اخلامسيقام                              

 واملعرض التخصصي يف صناعة وصحة الدواجن                             
 ية الطب البيطــريكل – محاةجامعة                             

 " 2018نيسان   25 - 23 "سورية  – ةمحا      
فد  التتدر  اللاةعدا  حمدا نامعدا ر فد  لليدا ال دل الري در  للدولان  خدام الالمؤتمر الدولل   قامي : مكان وزمان املؤمتر

  . 2018نيسا   25 -23 ماري 
 ريا .التنتسيا لالهضميا لالعص أمددراض الولان  -1    : حماور املؤمتر

 التغذيا عنو الولان  .لسلء أمراض اإلستقالل  -2     
 . الترريا لاإلنتاج ف  مزارع الولان التغذيا ل  نظم -3     
  لأساليل اللةايا ف  مزارع الولان  .األم  الحيل   -4     
 .اف  سلريلآفاةها المستقرليا لمستلزماتها الولان   لرشا عمل حلل لاةع صناعا -5     

 :  اإلقامةاالشرتاك و رسوم
 .   المقرللا ألراق عملهم م  خارج محافظا حما  للليلا لاحو  فق يللمشارلنتقات اإلةاما  حما تتحمل نامعا  -
ل.  مد  واخدل  5000لريا لدولالر للشخص اللاحو م  خارج س 100رسم االشتراك للحضلر م  غير المحاضري   -

 نتقات. أياتتضم  ال سلريا 
على هامش لمستلزماتها الولائيا لالتقنيا  الولان لصحا صناعا مناالت ف  شامل معرض تخصص   : سيقام املعرض

 .راللننا المنظما للمؤتمراالتصال ف  المعرض غري  رالمشارلا اعلى الر . لعالميا المؤتمر رمشارلا عرريا
 :  املراسالت
 عميو لليا ال ل الري ر  فاضل محمو: األستاذ الولتلر  رحاث رالرريو على العنلا  اآلت ترسل األ
  .سلريا –  حما –لليا ال ل الري ر   -للولان   خام المؤتمددر الولل  ال     
   00963332510514، فال  :   00963332510181/  00963332510180هاتف :       

vetmedhama@gmail.com                                                        للترلن  أل ع   ريق الرريو اإل             

vet-med@hama-univ.edu.sy   

  ف  ملعو ال يتنالزمتضمنا ملخصا راللغا العرريا لاإلنلليزيا اإلنلليزيا  لأم رلعا راللغا العرريا لاملا تقرل األرحاث   
15 / 3 / 2018 . 

 اإلنلليزيا اللغا  لأالعرريا لغا ال املؤمتر :لغة 
يرفدق مددع الرحددث   Word د( متلافقددا مدع ررنددام  الدCD) ليددزر مددع القدرص ال A4يرسدل الرحددث لدامالب م رلعدداب علددى لرق ةيدا  

المرسل اسم الراحث لاختصاصه لملا  عمله لالسدير  الذاتيدا . يملد  للشدرلات العامدا لالخاصدا لالمؤسسدات المعنيدا وعدم لرعايدا 
 . رالتنسيق مع اللننا المنظمالالمعرض تمر المؤ 

 .5/4/2018سيتم إرسال الررنام  التتصيل  للمؤتمر للساو  المشارلي  المقرللا أرحاثهم ةرل تاريخ 
علددى أ  ترسددل لرةددا العمددل لاملددا ةرددل نهايددا  05/03/2018يملدد  ةرددلل ملخددص لرةددا العمددل )الرحددث( حتددى تدداريخ : امالحظدد

20/03/2018 .  
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