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 هـ3311/3313المملكة خالل العام الجامعي   قائمة المؤتمرات والندوات العلمية  خارج
 

 عنوان المؤتمر أو الندوة
 أسماء المشاركين 

 تاريخ بداية ونهاية االنعقاد

 (التقويم الهجري)
 عناوين البحوث الجهة المنظمة ومكان االنعقاد

المؤتمر الدولي الثالث للنباتات 

 و تطبيقاتها زراعتها)الطبية 

 سالم الغامدي

 حلمي عمار

 حسين محمد مقدادي

 

  3313محرم  9 – 7

الجامعية، جامعة  الشوبك كلية

المملكة األردنية  -البلقاء

 الهاشمية

القيمة الغذائية و الطبية لمحاصيل البقول الرئيسية 

 بالمملكة العربية السعودية 

 

المستدامة الستخدام المياة  الكفاءة

لبحر األبيض المتوسط في منطقة ا

  تحت ظروف التغير المناخي

 سالم الغامدي

 مجاهد حلمي عمار

 حسين محمد مقداادي

 ايهاب حلمي الحارتي

كفاءة استخدام المياه الثبات المحصولي في الفول  المملكة المغربية -أغادير 3131مارس  31-31

 البلدي تحث ظروف  بيئات جافة مختلفة

و العشرين المؤتمر الدولي الحادي 

  لجينوم النبات و الحيوان

 عبد هللا الدوس

 محمد نجيب

 خالد مصطفى

 عادل الشافعى

 عبد الحليم غازي

 

 

 منذر الصدر

 محمود عبادي

 يناير  33-31

3131 

 –كاليفورنيا  –سان ديجو 

 الواليات المتحدة االمريكية

-  Production of Doubled Haploid Lines 

with High-Molecular-Weight Alleles via 

Microspore Cultures in Wheat.  

 

 

 

 

 التعبير التفاضلي لمورثات االستجابة للملوحة في

 القطف

 

 المعلمات الحيوية الملحية في خطوط متقدمة من الطماط

Plant Genetics and 

Breeding Technologies 

VIPCA 2 Congress  

 

 عبد هللا الدوس

 فهد القرينى

 محمد نجيب

صطفىخالد م  

 عادل الشافعى

 محمد صالح

 

Fepruary 2013. 

 

 النمسا

  

Identification of new TRAP markers for 

three physiological traits under water-

stress in wheat. 
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اإلشارات النباتية في مؤتمر 

 البيئات المتغيرة

 عبد هللا الدوس

 عفيف حاصيري

 

  فرنسامدينة إفري في  هـ 3313شعبان  31-37

 
 

 أسماء المشاركين في المؤتمر  عنوان المؤتمر و الندوة
 من منسوبي الجامعة

تاريخ بداية ونهاية 
 االنعقاد 

 (التقويم الهجري)

 عناوين البحوث الجهة المنظمة ومكان االنعقاد

المؤتمر الدولي للجمعية االمريكية 

 لعلوم البساتين

 محمود عبادي

 منذر طه الصدر

33-37/9/3313 

(33-31/7/3131 

االرتباط المظهري بين المكونات المحصولية و مورثات  سبرينغ، الواليات المتحدة بالم. 

 االستجابة تحت االجهاد

 .الملحي لسالالت الطماطم

معلمات حيوية متخصصة في التراكيب الوراثية للطماطم تحت 

 االجهاد الملحي

المؤتمر الدولي الثاني للحفظ  فظائ  

 لنباتاتالبرودة ل

 عبد هللا السعدون

 
 الحف  بالتجميد لبذور الحنظل البري امريكا -فورتفورت فورت كولينز  (.33-33/8/3131)

المظظظظظؤتمر الظظظظظدولي لبيئظظظظظات النمظظظظظو 

 والزراعة بدون تربة

 عبدالعزيز الحربي

 

 محمود عبادي

قص تحت استجابة الفلفل الحلو لإلجهاد الملحي والري النا هولندا-ليدن  37-33/1/3131

 ظروف الزراعة المحمية

 

فاعلية استخدام التطعيم لتحسين تحمل الطماطم للملوحة 

 والجفاف

الملتقظظظظظظظظى الظظظظظظظظدولى األول حظظظظظظظظول 

: المصظظظادر الوراثيظظظة لنخيظظظل التمظظظر 

واقعهظظظظظا ، تشخيصظظظظظها  وتحظظظظظديات 

 .حفظها واستدامتها

 راشد العبيد

 

 

 

 سعيد سليمان

تقييم بعض أصناف نخيل التمظر تحظت ظظروف السظعودية  تونس-مدنين-معهد المناط  القاحلة جمادى اآلخرة 7-1من 

 .الصفات الطبيعية للثمار -ب –

تقييم بعض أصناف نخيل التمر تحظت ظظروف السظعودية  

 الصفات المورفولوجية -أ –
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 هـ3311/3313قائمة المؤتمرات والندوات العلمية داخل الجامعة  خالل العام الجامعي   

 

 

 عنوان المؤتمر و الندوة
 أسماء المشاركين

 

تاريخ بداية 

 ونهاية االنعقاد

التقويم )

 (الهجري

 

 عناوين البحوث الجهة المنظمة ومكان االنعقاد

المؤتمر الدولي السعودي للنا 

 (جزيئات متناهية الصغر)نو 

 

عبد الواسع أسرار. د.ا  

جمال عوف. د.أ  

خالد الهندي. د.أ  

 

31-

37/33/3311 

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 

 والتقنية
 -

اللقاء السنوي السابع 

والعشرون للجمعية السعودية 

 :لعلوم الحياة

ئة والموارد اقتصاديات البي"

حيث شاركت ببحث " الطبيعية

عبد الواسع أسرار. د.ا  

جمال عوف. د.أ  

خالد الهندي. د.أ  

 

 

 

31-

31/3/3311 

 

 الجمعية السعودية لعلوم الحياة

تأثير مستويات الري وبعض مصادر الكمبوست 

المختلفة على النمو واإلزهار والمحتوى الكيميائي 

 لنباتات األقحوان

 

 

 

المظظؤتمر الثالثظظين للرابطظظة الدوليظظة 

بانطاليظظا ( ISTA)ألختبظظار البظظذور 

 .تركيا –

 عبد العزيز القرعاوي/ د

 عبير هاشم عبد الخالق /د

 السيد فتحي عبد هللا/ د

 محمد أمين مريدها/ د

 

05 – 03 

 3313/ رجب / 

 

30th ISTA Congress Seed 

Symposium, Antalya, Turkey, 

12 - 14 June 2-2013 

 التنوع األحيائي للفطريات المصاحبة لبذورنبات الثمام
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 عبد هللا الدوس بجامعة جازان ( متحدث)

 خالد مصطفى

 عبد العظيم قطب

تقييم سلوك واداء سالالت جديده من القمح تحت 

ةمستويات مختلفة من النيتروجين والملوح  

منتدى التقنيات المتقدمة 

3133 

 جمال عوف. د

عبد الواسع اسرار. د  

الهندي خالد. د  
 

1 – 

1/3/3311 

 مدينة الملك عبد العزيز

 KACSTللعلوم والتقنية 

 

           - 

المؤتمر األول لتطوير 

النخيل والتمور في العالم 

 العربي

عبد الواسع أسرار. د.ا  

جمال عوف. د.أ  

خالد الهندي. د.أ  

سعيد ليمان. د  

محمود عبد العزيز. د  

حسن قاسم. د  

راشد العبيد. د  

عمر عالء. د  

 

3 – 

7/3/3311 

 مدينة الملك عبد العزيز

 KACSTللعلوم والتقنية 
               -
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هـ3311/3313مملكة خالل العام الجامعي   قائمة المؤتمرات والندوات العلمية داخل ال  

 

 

 

 

 

تاريخ بداية  أسماء المشاركين  عنوان المؤتمر و الندوة

 ونهاية االنعقاد 

 (التقويم الهجري)

الجهة المنظمة ومكان 

 االنعقاد

 عناوين البحوث

 

حضور اللقاء الثامن والعشرين 

للجمعية السعودية لعلوم الحياة 

يئية السياحة الب"بعنوان 

 "والتنمية المستدامة

 

 علي الدرفاسي

 ناصر السحيباني

 مصطفي سليم

38/1 – 

 هـ3/1/3313

 

 حائل 

 

ة لمياه الري على النمو يسيتأثير المعالجة المغناطب -3

 والمحصول ومكوناته لبعض محاصيل الحبوب

 )) تقييم محصول بعض التراكيب الوراثية من الترتيكال  -3

X Triticosecale Wittmack   حت ظروف المملكة ت

 العربية السعودية

االقتران االمثل بين معدالت الري ومستويات   الجلسرين بيتاين  صالح الهنداوى

لرفع كفاءة استخدام الماء والمحصول للذرة الشامية المروي 

 بالتنقيط
 يحي علي رفاعي

 عبد هللا الدوس

 سعيد سليمان

 راشد العبيد

 عالء عمر

 ود عبد العزيزمحم

دراسة مقارنة للصفات المورفولوجية فى بعض ذكور نخيل التمر   

 .البذرية
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 عنوان المؤتمر و الندوة

 
 أسماء المشاركين

 تاريخ بداية ونهاية االنعقاد

 (التقويم الهجري)

لمنظمة ومكان الجهة ا

 االنعقاد
حضور ورشة عمل األمن الغظذائي فظي المملكظة العربيظة السظعودية وذلظك 

تحت رعاية معالي مدير الجامعة والظذي ينظمظه قسظم االقتصظاد الزراعظي 

لكليظظة علظظوم األغذيظظة والزراعظظة وذلظظك يظظوم  38فظظي المظظدرج الرئيسظظي أأ

 .هـ31/1/3311الثالثاء المواف  

 يحي علي رفاعي

السحيبانيناصر   

 خالد مصطفى

 كامل عوض كامل

 كلية علوم االغذية والزراعة هـ31/1/3311

والذي بعنوان آثار التوسع في زراعة النخيل والظذي ( 11)اللقاء العلمي 

جامعظة الملظك سظعود يظوم الثالثظاء  –أقيم بكليظة علظوم األغذيظة والزراعظة 

 .م33/3/3133هـ المواف  33/1/3311

 يحي علي رفاعي

صر السحيبانيأنا  

 كامل عوض كامل

 كلية علوم االغذية والزراعة هـ33/1/3311

حضور يوم المهنة السابع تحت رعاية كريمة من معالي وزير الزراعة 

هـ وذلك في  33/1/3311-31/1وذلك يوم االحد واالثنين المواف  

 رحاب كلية علوم االغذية والزراعة وحضور المعرض المصاحب لها 

 ييحي علي رفاع

 خالد مصطفى

 كامل عوض كامل

 كلية علوم االغذية والزراعة 31-33/1/3311

للجمعية السعودية للعلوم الزراعية بالتعاون ( 11)حضور اللقاء العلمي 

" مظظع كليظظة العمظظارة والتخطظظيط  بجامعظظة الملظظك سظظعود والظظذي بعنظظوان 

يظظظظظوم الثالثظظظظظاء " تصظظظظظميم وتنسظظظظظي  الحظظظظظدائ  والمنتزهظظظظظات العامظظظظظة

م وذلظظك بقاعظظات كليظظة العمظظارة 33/3/3133الموافظظ    هظظـ1/1/3311

 . والتخطيط

 يحي علي رفاعي

 ناصر السحيباني

 لكامل عوض كام

 كلية علوم االغذية والزراعة هـ1/1/3311
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تاريخ بداية ونهاية  أسماء المشاركين  عنوان المؤتمر و الندوة

 د االنعقا

 (التقويم الهجري)

 

الجهة المنظمة ومكان 

 االنعقاد

التنوع االحيائي الحشري بروضة خريم وذلك يوم االثنين "حضور ورشة عمل بعنوان 

جامعة  -م في رحاب كلية علوم االغذية والزراعة 7/3/3131هـ  المواف  31/3/3313

ل سعود رئيس الهيئة الملك سعود برعاية صاحب السمو االمير بندر بن سعود بن محمد آ

 السعودية للحياة الفطرية

 حي علي رفاعيي

 ناصر السحيباني

 كامل عوض كامل

هـ31/3/3313 رحاب كلية علوم االغذية  

 والزراعة

 

حضور المؤتمر الدولي الخامس للموارد المائية والبيئة الجافة تحت رعاية صاحب السمو 

العهد رئيس مجلس الوزراء وزير  الملكي االمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي

م في رحاب جامعة 9/3/3131-7 المواف  هـ37/3/3313-31الدفاع في الفترة من 

 الملك سعود

 يحي علي رفاعي

 ناصر السحيباني

 خالد مصطفى

 كامل عوض كامل

هـ 31-37/3/3313  في رحاب جامعة الملك سعود 

النباتات "زراعية والتي بعنوان للجمعية السعودية للعلوم ال( 18)حضور اللقاء العلمي 

م في رحاب كلية علوم  37/33/3133هـ المواف  3/3/3313وذلك يوم االثنين " الغازية

االغذية والزراعة وقد تطرق اللقاء لمناقشة مشكالت النباتات الغازية في النظم البيئية 

 .الجافة والخواص البيولوجية للنباتات الغازية

 يحي علي رفاعي

بانيناصر السحي  

 لكامل عوض كام

هـ3/3/3313 رحاب كلية علوم االغذية  

 والزراعة
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 تاريخ بداية ونهاية االنعقاد  أسماء المشاركين عنوان المؤتمر و الندوة

 (التقويم الهجري)

 ادالجهة المنظمة ومكان االنعق

 :محاضرات لالستاذ الزائر

1-Moving laboratory research to market place 

 

 راشد العبيد

 حسن قاسم

 سعيد سليمان

 محود عبد العزيز عالء عمر

 هـ 3311صفر  9

 

 كرسي ابحاث النخيل والتمور

 كلية علوم االغذية والزراعة

 

2-Food, Health and ugly truth 

 هـ 3311صفر  31 عالء عمر

 

 كرسي ابحاث النخيل والتمور

 كلية االداب

 

3-Determintion of antioxidant anti-inflammatory activites 

of extracts and commpunds 

 راشد العبيد

 حسن قاسم

 سعيد سليمان

 محود عبد العزيز

 عالء عمر

 هـ 3311صفر  33

 ـ

 

 كرسي ابحاث النخيل والتمور

 معمل امراض النبات

 لنبات بالكليةقسم وقاية ا

اسظظهامات سظظمو االميظظر سظظلطان بظظن عبظظد " حضظظور المظظؤتمر الظظوطني السظظادس 

في مجال البيئة والحياة الفطرية وذلك في المظدرج الرئيسظي ( رحمه هللا )العزيز 

جامعظة الملظك سظظعود وذلظك يظوم الثالثظظاء  -بكليظة علظوم االغذيظة والزراعظظة 38أ3

ة الجمعيظظة السظظعودية للعلظظوم م برعايظظ 1/1/3133هظظـ الموافظظ   31/7/3311

 .الزراعية

 

 يحي علي رفاعي

 ناصر السحيباني

 كامل عوض كامل

 صالح الهنداوي

 خالد مصطفى

برعاية الجمعية السعودية للعلظوم  هـ 31/7/3311

 .الزراعية

 علوم االغذية والزراعة  كلية 

 


