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أهداف المؤتمر

محاور المؤتمر   

 والتكنولوجيا العلوم جامعة في الزراعة آلية تنظمه والذي(SSAC-2012) السابع الزراعي العلمي المؤتمر في بكم مرحبًا
 وسيعقد .2012 )أآتوبر( أول تشرين 10- 8 الفترة خالل وذلك الكلية، إلنشاء الفضي باليوبيل احتفالها بمناسبة األردن -اربد األردنية،
 الزراعي واإلرشاد للبحث الوطني المرآز الزراعيين، المهندسين نقابة األردنية، الجامعات في الزراعة آليات مع بالتعاون المؤتمر
 علمية جولة الثالث اليوم في يليها )ملصقات وعرض محاضرات( يومين مدار على ندوات المؤتمر أعمال وسيتضمن .الخاص والقطاع
.)المؤتمر موقع انظر المعرض عن التفاصيل من لمزيد( الزراعي المعرض المؤتمر فعاليات وسيرافق األردن في مناطق عدة في وثقافية

 وممثلي والمزارعين ،والبيئة هايوالم والغذاء الزراعة مجاالت في والعاملين والخبراء األآاديميين دعوة للمؤتمر المنظمة اللجنة يسّر
  .الكبير الحدث هذا لحضور معنا نضمامواإل المؤتمر محاور في للمشارآة المزارعين

 الجديدة واالتجاهات لتحدياتا لمناقشة منتدى وفيرت في (SSAC-2012) السابع الزراعي العلمي للمؤتمر الرئيسية األهداف تتلخص
  بقضايا يتعلق ما وآل المزارعين يمثلوم والمزارعين الخبراءو األآاديميين بين والجمع .والبيئة هايوالم والغذاء الزراعة مجاالت في

  .األخرى دولوال منطقتنا في يةالبحث مؤسساتالو الجامعات في الباحثين بين أفضل تعاون وإقامة والبيئة، هايوالم والغذاء الزراعة

  الزراعـة .1
المحاصيل وتحسين إنتاج  •
لعطرية والصناعيةواالطبية النباتات  •
 التموروتنمية إنتاج  •
التكنولوجيا وتطوير نقل   •
إدارة األمراض النباتية واآلفات •
يةجاجالزت بيووال حميةالزراعة الم •
في الزراعةتكنولوجيا النانو •
التربة واألسمدة •
الحيوان  وانتاجتغذية ، صحة الحيوان  •
إنتاج الدواجنوتغذية  •
الزراعة العضوية  •

زراعة المائيةالوالزراعة بدون تربة  •
وتكنولوجيا البذور انتاج •
تنسيق الحدائق والمناظر الطبيعية •
تربية النحل •
التكنولوجية الحيوية للنبات •
اقتصاديات اإلنتاج النباتي •
والتحريجالغابات  •
المراعي وإدارة أراضي المراعي •
تربية وإدارة الحيوان •
إنتاج األعالف •
تربية األحياء المائية واألسماك •

الميـاه .2
إدارة الطلب للموارد المائية •
آفاءة استخدام المياه في الزراعة •

إعادة استخدام المياه المعالجة •
األمن الغذائي ونقص المياه •

الغــذاء .3
ةالصناعات الغذائي •
عمليات التصنيع الغذائي •
متابعة الغذاء •
مواصفات مصانع األغذية •
التحديات الجديدة في السالمة العامة للغذاء •

المعرآة ضد البدانة •
العالجات الوقائية والتغذية •
األمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة •
األغذية المعدلة وراثيًا •
استدامة دعم المواد الغذائية •
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البيئـة .4
التغير المناخي وتأثيره على األمن الغذائي •
المستدام للبيئة واإلستخداماإلدارة  •
الزراعة الكثيفة والتلوث البيئي •

نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد  •
السياسات البيئية وآثارها •
على البيئة وتأثيرها المنتجات الثانوية الصناعية  •

الدعوة  لتقديم الملخصات

 تقديمها المنوي العلمية األوراق ملخصات تقديم المهتمين (SSAC-2012) السابع الزراعي العلميللمؤتمر التنظيمية اللجنة تدعو
 شامل تعريف على الملخص شمول مع آلمة )300( عن الملخص يزيد ال بحيث 2012 )اغسطس( آب 15 أقصاه موعد في المؤتمر في

 انسجامه حيث من للمؤتمر العلمية اللجنة قبل من البحث مراجعة وسيتم .عليها الحصول تم التي والنتائج العمل ومنهجية واألهداف للمشكلة
  .2012 )اغسطس( آب 20 أقصاه موعد في الملخص قبول عن الباحثون/باحثال إبالغ وسيتم .المؤتمر ومحاور أهداف مع تقنيًا أو علميًا
  تقديم نموذج تحميل يرجى .المؤتمر في المستخدمتين والعربية االنكليزية تينغلال الآ في والملخصات بحثيةال وراقاأل قبول يتمس بأنه علمًا

  .المؤتمر في اإلتصال مسؤولي إلى مرفق آملف وإرساله (www.just.edu.jo/ssac-2012)المؤتمر موقع من اتالملخص

مكان المؤتمر 

.  ، اربد، األردناألردنية لعلوم والتكنولوجياافي حرم جامعة  (SSAC-2012) العلمي الزراعي السابع سيعقد المؤتمر

التسجيل في المؤتمر 

  اإللكتروني المؤتمر موقع من التسجيل نموذج حميلت يرجى (SSAC-2012)السابع الزراعي العلمي المؤتمر في للتسجيل
(www.just.edu.jo/ssac-2012). التسجيل رسوم عن التفاصيل من المزيد .امريكي دوالر 150 هي للمؤتمر التسجيل رسوم 

  .للمؤتمر الثاني إلعالنا في سيكون
مواعيد هامــــة 

2012)  اغسطس(آب  15آخر موعد لتقديم الملخصـــات
2012)  اغسطس(آب  20اإلعالن عن قبول الملخصـات
2012)  اغسطس(آب  15اإلعالن الثاني للمؤتمـــــــــــر
2012)  اغسطس(أب  30آخر موعد للتسجيل في المؤتمر

2012)  اآتوبر(تشرين أول  8-10(SSAC-2012)أيام المؤتمر 

بنا   إتصل

الكرآي غازي الدآتور األستاذ
التنظيميـــــــــــة اللجنة رئيس
+962- 799632807 :خلوي هاتف

+962- 2-7201078 :فاآـــــــــس
gkaraki@just.edu.jo :الكتروني بريد

الفاصـد رهام اآلنسة
  المؤتمـــــر سكرتيرة
+962- 795226591 :خلوي هاتف

+962- 2-7201078 :فاآـــــــــس
reham@just.edu.jo :الكتروني بريد
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   المنظمون 

 العميد نائب للمؤتمر، مشارك رئيس ،الكرآي غازي الدآتور األستاذ
الزراعة آلية

األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة

العميد المؤتمر، رئيس ،عريفج خليل الدآتور األستاذ
الزراعة آلية

األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة

لجان المؤتمــــر  

   التنظيميــة اللجنة
األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة اللجنة، رئيس ،الكرآي الدآتورغازي األستاذ
األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة الترك، منير الدآتور األستاذ
األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة ،الدومي مصطفى الدآتور األستاذ
األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة ،الربابعه محمد الدآتور
األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة النابلسي، أنس الدآتور
األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة التميمي، حسام الدآتور
األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة ،العجلوني زآريا الدآتور
األردنية الجامعة ،الشياب صفوان الدآتور
التطبيقية البلقاء جامعة ،الشطناوي عوض محمد الدآتور
جرش جامعة ،ملكاوي خلف الدآتور
الهاشمية الجامعة ،الحموري أحمد الدآتور
مؤته جامعة ،الزيود فراس الدآتور
الزراعي واإلرشاد للبحث الوطني المرآز سالم، أبو فواز المهندس
الزراعيين المهندسين نقابة ،عبنده ماجد المهندس
الخاص القطاع ساري، آمال المهندس
األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة الفاصد، رهام اآلنسة

األردنية والتكنولوجيا العلوم اللجنة،جامعة رئيس ،الكرآي غازي الدآتور األستاذ
األردنية الجامعة عضو، ،آفاوين عمر الدآتور األستاذ
األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة عضو، ،الشطناوي محمدخير الدآتور األستاذ
مؤته جامعة عضو، العمري، عايد الدآتور األستاذ
األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة عضو، زهدي، آامل الدآتور
األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة عضو، ،العودات محمد الدآتور
التطبيقية البلقاء جامعة عضو، ،الشطناوي عوض محمد الدآتور
اليرموك جامعة عضو، الخطيب، وسام الدآتور
والتكنولوجيا للعلوم األعلى المجلس عضو، العون، محمد الدآتور

العلميــة اللجنة

الموقع اإللكتروني للمؤتمــــــر   
www.just.edu.jo/ssac-2012
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ع  ـــالمؤتمر العلمي الزراعي السابـ            

 2012 ، تشرين أول8-10            
آلية الزراعة – جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية          

اربد – األردن          
www.just.edu.jo/ssac-2012 

  
  أوSSCA_2012@yahoo.comالرجاء تعبئة النموذج وإرساله بالبريد اإللكتروني 

.  2012 آب (اغسطس) 15 في موعد أقصاه 962-2-7201078بالفاآس 
 

 

 نموذج تقديم الملخصات   

  …………….………………… يفة:ظالو  ..  .....…………………………………اسم المؤلف: 

 الدولة: .............................................   ..... ……………………………………جهة العمل: 

 .............................…..………………………………………………………العنوان البريدي: 

   نوع المشارآة:            محاضرة                      ملصق                       

........ .................. ..................................................................................عنوان الملخص:

 .....................................................................................................أسماء مؤلفين آخرين: 

 :  آلمة)300(ال يزيد عنالملخص 

 
 لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال باألستاذ الدآتور غازي الكرآي، رئيس اللجنة العلمية

 )962-799632807 ، هاتف خلوي (gkaraki@just.edu.joالبريد اإللكتروني 



 

المؤتمر العلمي الزراعي السابـــع  
 2012 تشرين أول، 8-10

آلية الزراعة – جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 
اربد – األردن 

 
 

  نموذج تسجيل المؤتمر         
 

 اإلسم: ..................................................................................................

 الوظيفة: ..............................................................................................

 جهة العمل: ...........................................................................................

...........................................................................................               

.............................................. رقم الفاآس  رقم التلفون: .............................

 عنوان البريد اإللكتروني: ............................................................................

محاضرة                    ملصق                       حضور  نوع المشارآة:       

عنوان الملخص ووصف لنوع المشارآة:
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 
) 962-2-7201078 أو بالفاآس (SSCA_2012@yahoo.com:البريد اإللكترونيبات ـيرسل النموذج بعد تعبئته بالمعلوم

 .
 
 

لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بـ: 
ي ـــــأ.د. غازي الكرك

رئيس اللجنة التنظيمية 
 gkaraki@just.edu.joالبريد اإللكتروني: 

  )962-799632807هاتف خلوي: (
 

 اآلنسة رهام الفاصد
 سكرتيرة المؤتمـــر
 reham@just.edu.joالبريد اإللكتروني: 

  )962-795226591هاتف خلوي: (

 
 www.just.edu.jo/ssac-2012موقع المؤتمر اإللكتروني
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