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  يام البحثية السورية اللبنانيةاأل
  ندوة

  في لبنان وسوريا اإلنتاج الحيواني وصحته 

  1998 أيار 30-29 :  الزمان •

   الجامعة اللبنانيةـ وطب األسنان  الزراعة تيآليـ  سن الفيل :  المكان •

  المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان :  تنظيم •
  المجلس األعلى للعلوم في سوريا

  ) الزراعيةآلية(ة اللبنانية والجامع
   للمجلس األعلى السوري اللبناني العامةبالتنسيق مع األمانة

  شوقي فاخوري. أوزير الزراعة اللبناني  :  رعاية •

  1998 أيار 29برنامــج 
  :االفتتــاح

    آلمة آلية الزراعة، الجامعة اللبنانية •
    آلمة المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان •
    المجلس األعلى للعلوم في سورياآلمة  •
     اللبنانيةجامعةرئيس الآلمة  •
    آلمة المجلس األعلى السوري اللبناني •
    آلمة وزير الزراعة •

  تغذية وإنتاج / دواجن : الجلسة األولى
• The effects oil supplementation in Corn-Soybean meal diets on male broiler chicken 

performance and carcass quality  
 George W. Barbour*, Mohammad T. Farran, Michel G. Uwayjan (*Animal Production 

Department, Lebanese Agricultural Research Institute, Tel-Amara, Beqa’a, Lebanon)  
• Effects of continuous, semi-continuous and different intermittent light schedules on broiler 

performance  
Boulos Hanna Jammal*, Samih Boutros El-Hajj, Nabil Kalim Ghsoub, Walid Issam Karam 

(*Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Lebanese University)  
• Digestibility of rations containing different levels of dehydrated broiler-viscera meal and their   

effect on egg-production in laying-hens  
    Boulos Hanna Jammal*, Joseph Abi-Hatem, Rania Nabout, Merielle Elias El-Kazzi   

(*Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Lebanese University)  
• Effect of added dietary fat and available phosphorus on the performance and egg quality of 

laying hens subjected to a constant high environmental temperature  
Nada El-Khatib Usayran*, Farran M.T. (*Faculty of Agriculture, Lebanese University)  

• Computerized analysis and formulation of diets for poultry  
Gholmieh H.N. *, Awada A.I., Jammal B.H. (*Chatila Publishing House, Beirut, Lebanon)  
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• Performance of broilers and layers fed high levels of treated vetch seeds  
Mohammad T. Farran*, Puzant B. Dakessian, Michel G. Uwayjan, Fawwak T. Sleiman,    

Vahe M. Ashkarian (*Department of Animal Sciences, Faculty of Agricultural & Food 
Sciences, American University of Beirut)  

   في تغذية الفروجدام حبوب الترمس المنتجة في سوريااستخ •
  )الطب البيطري، جامعة البعثآلية ( رياض قصيباتي، أحمد مفيد صبح، حسن طرشة    

  في ظروف التربية المحلية في سوريا) الفروج(تقدير الكفاءة اإلنتاجية لفراخ اللحم  •
  )البعث، جامعة الطب البيطري آلية( رياض قصيباتي، أحمد مفيد صبح، مصطفى رحال    

يًال من خالل                          • ة ل ستمرة والمتقطع د استخدام اإلضاءة الم راريج عن تطور الوزن الحي وتحديد عمر ذبح الف
  الرياضية Lehmannمعادالت 

  محمد المحروس    

  استخدام األعالف غير التقليدية في تغذية الحيوان والدواجن •
  )لحيواني، آلية الزراعة، جامعة البعثقسم اإلنتاج ا (ميشيل قيصر نقوال    

  تناسل، تربية وتحسين/ فيزيولوجيا الحيوان : الجلسة الثانية
• Effet du poids corporel sur la precocite de la saison sexuelle chez les antenaises Awassi  

Saab Fares Abi-Saab*, Hind Karim Farah (*Conseil National de la Recherche Scientifique)  
• Influence of different percentages of sesame hull in ration on the performances of Awassi lambs  

Saab Fares Abi-Saab*, Sleiman F. T., Kreidy S.A. (*Lebanese National Council for Scientific 
Research)  

• Preliminary studies on a prototype for sperm collection from Awassi rams  
Saab Fares Abi-Saab*, EL-Khoury-Merheb N. N. (*Lebanese National Council for Scientific 

Research)  
• Characterization and developmental regulation of mammary-derived growth promoting 

activities and gelatinases in sheep  
Rabih S. Talhouk*, Fadwa Maa'ni, Mounir Abi-Said, Ghada S. Zoubiane, Carol Simaa'n, 
Shady K. Hamadeh, Elie Barbour (*Department of Biology, Faculty of Arts & Sciences, 

American University of Beirut)  
  الرائد دراسة تأثير اآلباء  واألمهات الوراثي في إنتاج الحليب في مبقرة  •

  )جامعة حلب، حلب( فراس الجرآس    
• Suivi technique des parametres zootechniques dans un élevage cunicole au Liban  

Elham Iskandar El-Hajj*, Chahine Georges Boutros, Wissam Kozhaya Doumet (*Faculté 
d'Agronomie, Université Libanaise)  

  فاءة التناسلية عند األغنام المحليةك الكيوس القبرصية في رفع الاماستخدام ساللة أغن •
  )آلية الزراعة، جامعة البعثقسم اإلنتاج الحيواني، ( علي ديب    

ار    • ان واألبق ين الفريزي ا ب صالب م ئة عن الت ي الهجن الناش اج الحليب ف ين وخصائص إنت وة الهج ويم ق تق
  المحلية

  )الزراعة، جامعة حلب تاج الحيواني، آليةقسم اإلن( محمد مروان السبع    

  رفع آفاءة الغنم العواسي التناسلية •
قسم اإلنتاج الحيواني، آلية الزراعة، جامعة  (سليمان سلهب، محمد ربيع المرستاني، ياسين المصري

  )دمشق
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ة من • ة طرز هجين ة وأربع ار البلدي ان واألبق م الفريزي سبة الدس اج الحليب ون ة إلنت صالب دراسة مقارن  الت
  التدريجي بينهما في منطقة أريحا

  معن عدل    

  1998 أيار 30برنامــج 
  مناعة/ أمراض / صحة : الثالثةالجلسة 

• Evaluation of an enrofloxacin-treatment program against mycopi-asma gallisepticum infection 
in broilers  

Barbour E. K. *, Hamadeh Sh. K., Talhouk R. S., Sakr W., Darwish R. (*Department of        
  Animal Science, Faculty of Agricultural & Food Sciences, American University of Beirut)  

• Competitive exclusion approach in reduction of valmonella enteritidis infection in chickens  
Jurdi L. H. *, Barbour E. K., Talhouk R. S., Eid A. (*Department of Animal Science, Faculty 

of Agricultural & Food Sciences, American University of Beirut)  
  تحضير لقاح جدري مشترك للماعز واألغنام •

  )المجلس الوطني للبحوث العلمية( جان بطرس حكيم     

  د األبقار والعجول ندراسة عن انتشار الديدان المعدية ـ المعوية وبعض الطفيليات الداخلية ع •
  )البعث، جامعة الطب البيطريآلية قسم األحياء الدقيقة، ( عبد الكريم خالد     

  وتطورها) ةحاألنف(ات إمراضية انزياح المعدة الرابعة مسبب •
  )آلية الطب البيطري، جامعة البعث( محمد نادر دباغ     

  إآلينيكيًا ومخبريًا) المعدة الرابعة(ة تشخيص انزياح األنفح •
  )آلية الطب البيطري، جامعة البعث( محمد نادر دباغ     

  ا في سوريع تحت السريري في مزارع األبقار الحلوبتأثير نظام اإلدارة على تطور التهاب الضر •
  )آلية الطب البيطري، جامعة البعث( دارم طباع، فرانك شينكل     

  دراسة عدد الخاليا الجسمية في الحليب آمؤشر لبداية التهاب الضرع تحت السريري  •
  )آلية الزراعة، جامعة دمشق*( ، تامر حداد(*)شحادة قصقوص     

• L'effet du vaccin antimarek sur la réponse immunitaire contre les maladies de newcastle, la 
bursite et la bronchite infectieuses  

Christo Hilan*, Mary Helou, Lena Daccache, Antoine Al-Khoury (*Institut de Recherches 
Agronomiques, Laboratoire de Fanar)  

• Les salmonelles dans les denrées alimentaires au Liban  
Christo Hilan*, Rakia Kobeissy, Rima El-Hage (*Institut de Recherches Agronomiques, 

Laboratoire de Fanar)  

  إنتاج حيواني، سياسة إنتاج، رعي، إدارة، سمك، عسل: الرابعةالجلسة 

  صحة الحيوان •
  )معة البعث، حمصآلية الزراعة، جا( إبراهيم حنا     

• Future potential of traditionally fermented dairy by-product Kishk  
Hussein Kasem Deeb (Faculty of Agriculture, Lebanese University)  
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• Nutritional value and management of certain grazing pastures in Lebanon  
Fawwak Turki Sleiman*, Eid Youssef Rahmeh, Michel Georges Uwayjan, Mohammad T. 
Farran, Saab Fares Abi-Saab (*Faculty of Agricultural & Food Sciences, American University 

of Beirut)  
 أثر الطفيليات في غالصم األسماك في بحيرات اإلنتاج السمكي •

  )لبيطري، جامعة البعثقسم الصحة العامة، آلية الطب ا( أحمد حمدي السمان     

  فات وأمراض نحل العسل وتأثيرها على قطاع إنتاج العسل في شمال لبنانآرصد  •
، الزراعةآلية قسم اإلنتاج الحيواني، ( عبد اهللا طرابلسي، بولس جمال، سميح الحاج، سرآيس إسرائيل     

  )الجامعة اللبنانية

  ار في المرعى وأثرها في اإلنتاج الحيواني تأثير العوامل الجوية ونظام الرعي على تصرف األبق •
  )آلية الطب البيطري، جامعة البعثقسم الصحة العامة، ( زياد محمد آرزون     

   القزمي"وايت روك" في دجاج "التريش البطيء"بحوث في انتخاب مورثة  •
  )بنكل ( محمد المحروس     

   وسبل التطويرة السوري والمشكالت المعترضالمنتجات الحيوانية الرئيسة والثانوية في القطر العربي •
  )قسم اإلنتاج الحيواني، آلية الزراعة، جامعة البعث( ميشيل قيصر نقوال     

  شية في لبناناتحديد أولويات البحث في الم •
  )مختبر الفنار، مصلحة األبحاث العلمية الزراعية( خريستو هيالن     

  لبنانالحد من انتشار مرض الطاعون البقري في  •
  )مختبر الفنار، مصلحة األبحاث العلمية الزراعية( خريستو هيالن، لينا سعيد دآاش، فادي لويس     

 


