
، اـعبد المنعم عبد الودود البنور ـي األستاذ الدكتـة معالـتحت رعای
وزیر الزراعة وإستصالح االراضي

برنامج المؤتمر

عشر لعلوم وقایة النباتيالثانيالمؤتمر العرب

تنظمھ
العربیة لوقایة النباتالجمعیة 

و
مركز البحوث الزراعیة

ممثالً في
معھد بحوث أمراض النباتاتومعھد بحوث وقایة النباتات 

الغردقة، مصر
2017نوفمبر /تشرین الثاني4-10



ي عشر لعلوم وقایة النباتجان المؤتمر العربي الثانل

اللجنة العلیا للمؤتمر
رئیساً رئیس مركز البحوث الزراعیة                   محمود مدنى                            
نائب الرئیسمراض النبات          رئیس بحوث معھد بحوث أإبراھیم العباسي                       
مقرررئیس بحوث معھد بحوث وقایة النبات            مرتضى احمد عیسى                 

عضومدیر معھد بحوث وقایة النباتات               أحمد السید محمود عبد المجید           
عضومدیر معھد بحوث وأمراض النباتات              اشرف السعید خلیل                    

عضورئیس الجمعیة العربیة لوقایة النبات          محمد السعید الزمیتي
أمین الصندوقیحیى أبو اللیل تمام

اللجنة التحضیریة للمؤتمر
رئیساً مرتضى أحمد عیسى

اللجنةامسكرتیر عمحسن محمد أمین 
عضومجدي ولسن 

عضوشعبان عبد ربھ 
عضوأحمد عبده حامد

عضوإدریس سالم عبد الوھاب
عضومدحت سعد عبد المجید

عضوشعبان علي خالد
عضوممدوح عبد الفتاح

لجنة الموقع واإلعالنات
منسقاً أحمد حسین الھنیدي

عضوأحمد عبده حامد 
عضوحسن فرج ضاحي
عضوخلیفةممدوح عبد الفتاح 

عضوشعبان علي خالد

لجنة اإلعالم
منسقاً أحمد حسین الھنیدي
عضوحسن فرج ضاحي 

عضوشعبان علي خالد



يوالحاسب االللجنة قاعدة المعلومات
منسقاً حسن فرج ضاحي
عضووالء جمیل إبراھیم
عضومحسن محمد أمین 

عضوشرین محمد عبد المجید
عضواء رمضان محمددع

عضومحمود إبراھیم عبد الحمید
عضويمنیة القرعلأ

عضوأیمن محمد محمد 

لجنة اإلستقبال والضیافة
منسقاً إدریس سالم عبد الوھاب 

عضوعماد الدین یوسف
عضوسما شوقي

عضوزینب نصر الدین
عضونشوى سعید أمین 
عضوحسین علي محمود

عضوأشرف محمد بیومي
عضوأحمد جابر 



اللجنة العلمیة 

جامعة القاھرة-كلیة الزراعة 
رمضان عبد القادر علي

عز الدین الشاذلي
مراد فھمي حسن 

جامعة عین شمس-كلیة الزراعة 
والء عبد الغني

المعمل المركزي لبحوث الحشائش
أكرم نصار محمد السید نصار

حسانین الشربیني

المعمل المركزي للمبیدات
أحمد غازي السیسي

معھد بحوث أمراض النبات
نبیل صبحي فرج (منسق)

إبراھیم العباسي
احمد شوقي

امل عبد الوھاب خلیل
ثریھ محمد عبد الواحد

حمادة حماد سلطان
خالد عرفات

رضا التھامي
زینب محمد ابراھیم
سماء محمود شوقي

صالح عبد القادر السید
صالح عبد المؤمن

صالح محروس ھاشم
عبد الفتاح عبد الحمید الوكیل

عبد المحسن تھامي
عماد الدین یوسف محمود

كامل عبد السالم
مجدى إبراھیم غنیم

محسن التھامي
محمد الشربوتي

محمد حسن عبد الرحمن
ھمى عبد البر حسنمحمد ف

محمد محمد أبو شقھ
مدحت سعد عبد المجید

ممدوح محمد عبد الفتاح
میناس سالم
نجالء مھنا

یحیى خفاجة
یحیي سالم خفاجي

معھد بحوث وقایة النباتات
شعبان عبد ربھ (منسق)

أحمد محسن طھ
ادریس سالم عبد الوھاب

اسامھ غازي
أشرف محمد عبد الحلیم التركي

اسماعیل محرمإكرام 
انجیل رشدي عبد السید

انطون ویلسن تادرس
ایمان ابراھیم السباعي

جمعة الدمرداش
جورج نسیم جرجس

جیھان محمد السید سالم
حاتم الشناف

حسن حسن النعناعي
حسن حسن شلبي

حسن على طھ
حسن فرج  ضاحي

حسین محمد اسماعیل ابراھیم
حوریة على عبد الوھاب

خلیل غریب المالكي
رضا عبد الجلیل محمد عامل

سعاد مرسى محمود
سعد مصطفى ابو لیلھ

سعد موسى
سعید عبد العظیم عالم

السید ابراھیم حجاج
شعبان عبد ربھ

طارق رئیس أمین
طارق عفیفى

طالل العباسي
عادل عقیل

عادل فوزي لطفي
عادل محمد الراوي

عادل مصطفي
عبد العزیز ابو العال خضر

بطعبد الغنى محمد 
عبد الفادى حنا مجلع

عزیزة السید عبد العال
عصام محمد عبد السالم

فتحى عید العدل
كارم أبو زید حسن

كرم السید محمد
المتولى فراج المتولي

مجدى عبد الحمید الحریري
مجدى عبد العظیم
مجدى محمد سالم

مجدى ولسن بولس
محمد عبد العزیز ھندي
محمد عبد الوھاب رخا

زكى مسلممحمد محمود 
محمود سید عمر مبروك

مرتضى أحمد عیسى
مصطفى عبد الحكیم

منى عطیھ محمد مصطفى
نادیھ عبد هللا على
نھى حسین أحمد
ھدى احمد محمد

ھمام نجیب ھمام 
وحید محمد جبر



الھیئة اإلداریة للجمعیة العربیة لوقایة النبات

مصرالرئیسمحمد السعید الزمیتي     

العراقنائب رئیسإبراھیم الجبوري          

لبنانأمین السر وصندوقمصطفى حیدر            

سوریةرئیس لجنة التعریب-عضو صفاء قمري               

األردنریس لجنة الشرف والجوائز-عضو أحمد كاتبة بدر            

مصررئیس لجنة العضویة-عضو أحمد حسین الھنیدي       

لیبیارئیس لجنة المطبوعات والنشر-عضو خلیفة دعباج                

لبنانرئیس ھیئة تحریر مجلة وقایة النبات العربیة-عضو خالد مكوك               



وقایة النباتالجھات الداعمة للمؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم 

لألمم المتحدة، القاھرة، مصرالتابعةالمكتب اإلقلیمي للشرق األدنى، منظمة األغذیة والزراعة
داو كیمیكال اي ام اي ایھ جي ام بي اتش
سینجنتا اجرو  ایجیبت ش.م.م
شركة باسف لیمیتید
 ایجیبت–اریستا الیف ساینس
شوري للكیماویات
لمتبقیات المبیداتيالمعمل المركز
معھد بحوث وقایة النباتات
المعمل المركزي للمبیدات
كایرو كیم للخدمات الزراعیة
.جي.ام.بي.اتش. (ماك)-المكتب العلمي ام.ایھ.سي
ایجیبت كیم انترناشونال للكیماویات الزراعیة
(ھشام ابو حسین) مصر للتنمیة الزراعیة
 مراض النباتاتأمعھد بحوث
روكدالتكس
لجنة مبیدات اآلفات الزراعیة
كام للكیماویات الزراعیة
مؤسسة جعارة إلستیراد والتصدیر
الجمعیة التعاونیة الزراعیة
دلتا للكیماویات الزراعیة
شركة العز لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت التجاریة
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A-1

2017تشرین الثاني/نوفمبر 4السبت 

الفعالیةلىإمن

في منتجع سى جل، الغردقةتسجیل المشاركین 14:0024:00
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A-2

2017تشرین الثاني/نوفمبر 5األحد

ملخص البرنامج

الفعالیةلىإمن 

ستصالح األراضي، ، وزیر الزراعة واتحت رعایة معالي األستاذ الدكتور عبد المنعم البناافتتاح المؤتمر10:0010:30
جمهوریة مصر العربیة

جلسة االفتتاح الرئیسیة (قصر الثقافة)10:3011:30
استراحة11:3012:00

رئیس الجلسةالقاعةعنوان الجلسةالىمن 
مرتضى عیسى (مصر)قصر الثقافةالعلمیة االولىالحلقة 12:0013:30
مطعم الفندقاستراحة الغداء13:3015:00
أحمد كاتبة (األردن)Aالقاعةحشرات:1جلسة شفهي 15:0016:30
عفت أبو فخر (لبنان)Bالقاعة مستخلصات نباتیة: 2جلسة شفهي 15:0016:30
خلیفة دعباج (لیبیا)Cالقاعة : أمراض فطریة3جلسة شفهي 15:0016:30
استراحة16:3017:00
عبد الرحمن جمال الدین (مصر)Aالقاعة اقتصادیة: حشرات4جلسة شفهي 17:0018:30
جلسة خاصة عن حافرة أوراق :5جلسة شفهي 17:0018:30

البندورةالطماطم/
مصطفى البوحسیني (المغرب)Bالقاعة 

هدى بورغدة (الجزائر)Cالقاعة : أمراض فطریة6جلسة شفهي 17:0018:30
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A-3

2017تشرین الثاني/نوفمبر 5األحد

عنوان الجلسةىإلمن

ح األراضي، ، وزیر الزراعة واستصالتحت رعایة معالي األستاذ الدكتور عبد المنعم البناافتتاح المؤتمر10:0010:30
جمهوریة مصر العربیة 

االفتتاح الرئیسیة (قصر الثقافة)جلسة 10:3011:30

ر. عیة. أهمیة بناء الجسور بین علوم وقایة النبات المختلفة لتحقیق إدارة مستدامة آلفات المحاصیل الزرا10:3011:00
جینیا ، الجمعیة العالمیة لعلوم وقایة النبات ومختبر اإلبتكار للمكافحة المتكاملة لآلفات، جامعة فیر مونییابان

(KN1)نیا، الوالیات المتحدة األمیركیةللتكنولوجیا، بالكسبرج، فیرجی

ة أمراض لمعاملة النبات واألراضي بموجات كهرومغناطیسیة منخفضة التردد الرنیني جدا لمكافحمبتكرةتقنیة 11:0011:30
)KN2(لیة العلوم، جامعة القاهرة، مصرقسم الفیزیاء الحیویة، كفاضل محمد علي،النبات. 

استراحة11:3012:00

اتیجیات إدارة الحلقة العلمیة األولى: تأثیرات حیاتیات وبیئیات األمراض واآلفات الحشریة في تصمیم استر 12:0013:30
اآلفات

مرتضى عیسى (مصر)رئیس الجلسة:الرئیسیة:القاعة

، 2، هانز براون1، جول أوراكجي1عبد الفتاح دباباتالزراعي المستدام.المكافحة المتكاملة آلفات التربة واإلنتاج 12:0012:30
ز ) المرك2) المركز الدولي لتحسین القمح والذرة (سیمیت)، أنقرة، تركیا؛ (1. (3وریشارد سیكورا1أ. مورجونوف

)S1() جامعة بون، ألمانیا3لمكسیك؛ (الدولي لتحسین القمح والذرة، ا

دارة المتكاملة دینامیكیة الذباب األبیض الناقل لفیروسات البیغومو النباتیة بهدف تطویر استراتیجیات اإلمعرفة 12:3013:00
)S2(ونا، الوالیات المتحدة األمیركیةجودي براون، كلیة العلوم النباتیة، جامعة أریز لها: بعض االمثلة.

ظمة األوروبیة المنمارتن وارد،تحلیل المخاطر وأثره في منع دخول اآلفات المهمة إقتصادیًا وتدابیر مكافحتها. 13:0013:30
)S3(طیة لوقایة النبات، باریس، فرنساوالمتوس

استراحة الغداء13:3015:00
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A-4

حشرات:1شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین5حداأل
أحمد كاتبة (األردن)الجلسة:رئیس A:القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

لحبوب ا) للكشف المبكر عن إصابة القمح بسوسة Electronic noseكتروني (لإمكانیة استخدام تقنیة األنف اإل 15:0015:15
(L.)Sitophilus granarius .النبات، ) قسم وقایة 1. (2وبن دي كوستیل2، نورمان راتلیف1النورأبوينجاة عل

) مركز بحوث علوم االستشعار وتحلیل المعلومات، جامعة غرب2؛ (ة، جامعة طرابلس، طرلبلس، لیبیاكلیة الزراع
(E1)انجلترا، بریستل، المملكة المتحدة 

ي عبد الهاد. ) في المغربRondLiriomyza cicerina .دراسة التباین الوراثي لحشرة حافرة أوراق الحمص (15:1515:30
) المركز الدولي للبحوث 1. (2وعزیز بوشلطة1، كریم الفخوري1، السعدیة الحلوي1مصطفى البوحسیني، 1صبراوي

لمغرب ) قسم وقایة النبات والبیئة، كلیة العلوم، جامعة موالي إسماعیل مكناس، ا2الزراعیة في المناطق الجافة؛ (
(E2)

باستخدام المقیاس الهندسي Chrysomya megacephalaر الوراثي والكمي لشكل وحجم جناح حشرات ایالتغ15:3015:45
Based Geometric Morphometric–Outline .علیاء عدنان 2، عمار أحمد القرغولي1عكیلييریاض عل ،

غداد، ب،العلوم والتكنولوجیا) قسم المكافحة الوراثیة، دائرة البحوث الزراعیة، وزارة 1. (2وسعدي محمد هالل3كاظم
لیة العلوم ك) قسم علوم الحیاة، 3) قسم علوم الحیاة، كلیة التربیة للعلوم الصرفة، جامعة دیالى، العراق؛ (2(؛العراق

(E3)للبنات، جامعة بابل، العراق 

یات الكبرى وذبابة القرعciliatusDacusالتمییز الجزیئي والمورفولوجي والنسیجي بین ذبابة القرعیات الصغرى 15:4516:00
Dacus frontalis .معهد بحوث وقایة النباتات، الدقي، جیزة، مصر؛ 1(، 1،2بدر الصباح عبد المنعم فتوح (

(E4)فیصل، المملكة العربیة السعودیة) قسم االحیاء، كلیة العلوم، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 2(

Bemisiaعالقة اإلصابة بالذبابة البیضاء 16:0016:15 tabaci والمّنAphis gosspyiiاط ببعض األمراض النباتیة، نش
سني فرحة حجمال محمد حسن، األنزیمات النباتیة، الصفات التشریحیة واألعداء الحیویة على نبات الكوسا. 

)5E(زراعیة، مصرمركز البحوث العزیزة محمود محمد أبوزید، معهد بحوث وقایة النباتات،و حسن فرج اهللا

، 1لفدااسعود بن عبد الكریم تصنیف وتقویم فحول نخیل التمر من حیث خصوبتها، وتعریف اآلفات التي تصیبها.16:1516:30
لمملكة ا، ) مدیر عام الشؤون الفنیة باإلدارة الزراعیة بإدارة أوقاف صالح الراجحي1. (2رمزي عبدالرحیم أبو عیانةو 

(E6)مصر) معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة،2(العربیة السعودیة؛ 

استراحة16:3017:00
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A-5

مستخلصات نباتیة:2شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین5األحد
عفت أبو فخر (لبنان)رئیس الجلسة:B:القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

Bemisia tabaciفاعلیة مستخلصات نباتات محلیة مختلفة ومبید حشرات كیمیائي إزاء الذباب األبیض 15:0015:15

)Gennadius(المرافقة لعباد الشمس.)LHelianthus annuus(1فظیل سعید. بیشاوار، الباكستانفي وادي

عة ) قسم الحشرات، الجام2الباكستان؛ () قسم الزراعة، جامعة عبد الوكیل خان، ماردان، 1. (2ومیان عنایة اهللا
(EX1)الزراعیة، بیشاور، الباكستان

ي القشریة وحشرات المّن فالتسجیل األول لخصائص المبیدات لنبات اآلغاف األمیركي على بعض الحشرات15:1515:30
تقانة ) الهیئة العامة لل1(. 1میاده حاج عليو 2، أمجد الیوسف2، أنور المعمار2، غسان إبراهیم1نامحمد عمر .سوریة

(EX2)) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة دمشق، سوریة2الحیویة، دمشق، سوریة؛ (

، ظمصادق كاتأثیر مزیج من مستخلصات نباتات الشیح والدفلة والبطنج في مكافحة حشرة الذبابة البیضاء.15:3015:45
(EX3)مركز بحوث ابن البیطار، بغداد، العراق، عمر خلیل رمان وعبد الرزاق داود جاسم

فاطمة . aThapsia garganicللنبات الجزائري مستخلص اإلیثأنولي الخامدراسة فیتوكمیائیة ومضادة للحشرات لل15:4516:00
عبد الرحمان و 3، وسیمة لخضاري1، هاجر بو كحال1، المیة یعالوي1، نورة شهبار2خمیس عبد االوي،1عاشق
) 2(؛، الجزائر35000) مختبر تثمین وصون الموارد الطبیعیة، كلیة العلوم جامعة بومرداس، بومرداس 1(.3دهلیز

معهد ال) 3(قسم العلوم البیولوجیة ووقایة النبات، المعهد الزراعي العالي في بلدة شط مریم، جامعة سوسة، تونس؛ 
(EX4)الوطني للبحوث الزراعیة، محطة سیدي مهدي، تقرت، الجزائر

أرشاد . Tribulus terrestrisوٕادارته بمستخلص نباتPYRICULARIA ORYZAEالتوصیف الجزیئي لفطر 16:0016:15
تان، فریحة أنجم ونورین أختر، قسم أمراض النبات، معهد العلوم الزراعیة، جامعة البنجاب، الهور، الباكسجافید

(EX5)

ها ملحفظ الفواكه المصدرة من التلف لحین استخدامها من قبل المستهلك.Thymolمول ایإستخدام مركب الث16:1516:30
)6EX(. قسم علوم الحیاة، كلیة العلوم، جامعة الموصل، العراقأكرم الرجبو

استراحة16:3017:00
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أمراض فطریة:3شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین5األحد
دعباج (لیبیا)خلیفةرئیس الجلسة:C: القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

ز ودوره في تعزیFusarium oxysporumفي المكافحة الحیویة لـ Bacillusالنشاط الفطري ألنواع العصویة 15:0015:15
قسم المیكروبیولوجیا، كلیة علوم الطبیعة والحیاة، مخبر ونور الدین رواق،حنان عابد.نمو نبات الحمص

(F1)، الجزائر 1-المیكروبیولوجیا التطبیقیة، جامعة فرحات عباس سطیف

.في البصرةphoenicisSerenomycesالمتسبب عن الفطردراسة عن مرض لفحة سعف النخیل (لفحة الجرید)15:1515:30
یحیى عاشور صالح وضرغام صباح لفته، قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة البصرة، محمد عامر فیاض،

(F2)العراق

ة النبات، علي كریم محمد الطائي، قسم وقایو هدى حازم وافي الطائيدراسة أولیة لموت افرع أشجار العفص/الثویا. 15:3015:45
(F4)كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق 

باسمة برهوم، مسبب الذبول الوعائي في الصنوبر في سوریة. sppLeptographium.التسجیل األول للفطر 15:4516:00
مركز بحوث الالذقیة، دائرة وقایة النبات،،(GCSAR)قصي الرحیة، الهیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة و 

(F5)الالذقیة، سوریة

ي على البندورة/الطماطم المزروعة فRhizoctonia solaniمن فطر 4التسجیل األول للمجموعة التشابكیة 16:0016:15
ات، وف، غالم إرشاد وفرح ناز، قسم أمراض النبؤ ، ش. عبد الر أمجد شهزاد جوندالمنطقة بوتهوار الباكستانیة. 

(F6)للزراعة القاحلة، راولبندي، الباكستان PMASجامعة 

مد رمضانندیم أح. عزل وتشخیص الفطور المحمولة ببذور البقولیات الصبفیة وتقدیر كمیة السموم الفطریة فیها16:1516:30
(F7)مین الهركي، كلیة العلوم، قسم علوم الحیاة، جامعة الموصل، العراقأوجاسم محمد محمد 

استراحة 16:3017:00
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حشرات:4شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین5األحد
عبد الرحمن جمال الدین (مصر)رئیس الجلسة:A:القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

ّفت أبو عوعالقة اآلفات بهذه الظاهرة. Pinus pineaظاهرة أكواز الصنوبر الجافة في غابات الصنوبر الثمري 17:0017:15
؛نوالعلوم البیطریة، الجامعة اللبنانیة، بیروت، لبنا) كلیة الزراعة 1. (2ونبیل نمر1، محمد عباس1فخر حّماد

(E7)) كلیة العلوم الزراعیة الغذائیة، جامعة الروح القدس الكسلیك، جونیه، لبنان 2(

فائقة صیم. سوسة النخیل الحمراء واآلثار اإلقتصادیة السلبیة على أشجار النخیل وٕانتاج التمور في منطقة الق17:1517:30
ربیة سالي العوضي وهدى أحمد إبراهیم، كلیة اإلقتصاد واإلدارة، جامعة القصیم، القصیم، المملكة الع،حسین بالل

(E8)السعودیة

بمنطقة وادي ceratoniaesEctomyeloisإصابة ثالث أصناف من التمور ذات قیمة إقتصادیة عالیة بحشرة17:3017:45
عة ) قسم علوم الطبی1. (3محمد العید وقیدو 1، محمد صغیر مهاوي2ابراهیم مرابطي،1أسمهان لبوزریغ بالجزائر. 

لطبیعة قسم علوم الطبیعة والحیاة، كلیة العلوم الدقیقة وعلوم ا) 2؛ (ة ، الجزائروالحیاة، جامعة محمد خیضر بسكر 
الطبیعة الدقیقة وعلومقسم علوم الطبیعة والحیاة، كلیة العلوم ) 3؛ (والحیاة، جامعة عمار ثلیجي االغواط، الجزائر

(E9)والحیاة، جامعة بدجي مختار عنابة، الجزائر

، أ. 1دوأ. أمبوغا. دراسة مقارنة حول وفرة الفراشات وتنوعها في موائل مضطربة وغي مضطربة في وسط نیجیریا17:4518:00
)1. (1، وهـ. أ. أحمد5مافویاي، م. جي. 4، ه. ل. نجیال3، إي. م. إلنباو1، ب. ن. أكوا2، أو. سي أوكه1ر. أغوو

الیابان؛ شیما،) جامعة كاغو 3) جامعة بنین، والیة إیدو، نیجیریا؛ (2جامعة القیا االتحادیة، والیة ناساراوا، نیجیریا؛ (
لیة ) قسم تقانة إداة اآلفات، المعهد النیجیري لبحوث الغابات، ك5جوس، والیة المسطحات، نیجیریا؛ () جامعة 4(

(E10)تحادیة، جوس، والیة المسطحات، نیجیریا الغابات اال

والتفضیل Diaphania hyalinata(Lepidoptera: Pyralidae)دراسات على حیاتیة دودة البطیخ/الشمام 18:0018:15
ح. ومحمد1فائزة الجیلي صالح،1مهند محمد علي محمدالعوائلي للحشرة على القرعیات في الجزیرة، السودان. 

)11E(لزراعة، جامعة الجزیرة، السودانكلیة العلوم ا) 2(وزارة الزراعة، السودان؛ ) 1. (2زین العابدین

لشتوي التوزع، الفینولوجي الموسمي واإلصابات التي تتسبب بها حافرة أوراق الحمص على نوعین من الحمص ا18:1518:30
. 2جودة بن جمعةو 3عمريمعز،2،1عبیر سلطاني. ):Liriomyza cicerina)AgromizidaeDipteraوالربیعي

یة، ) مختبر تطبیقات التكنولوجیا الحیویة الزراع2) كلیة العلوم بنزت، جززونة بنزرت، جامعة قرطاج، تونس؛ (1(
(E12)) المركز االقلیمي لبحوث المحاصیل ببجا، تونس 3المعهد الوطني للبحوث الزراعیة، تونس؛ (
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حافرة أوراق الطماطم/ البندورةجلسة خاصة عن :5شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین5األحد
مصطفى البوحسیني (المغرب)رئیس الجلسة:B:القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

Bacillusتین وبكتریا خوخلیط من االزدار Dicyphus maroccanusإستخدام المفترس17:0017:15 thuringiensis في
، 1عباسس.) تحت الظروف شبه الحقلیة.absolutaTutaأوراق الطماطم/البندورة (افرةدارة المتكاملة لحاإل

و، بالیرمو، امعة بالیرمالعلوم الزراعیة والغابات، جقسم)1(.2و أ. ایربانیجا1، س. كوالزا2، أ. تینا2هیدو-م. بیریز
عیة،الزراللبحوثفالنسیامعهدالحیویة،والتقانيالنباتاتوقایةمركز،UJI-IVIAالحشراتوحدة) 2(؛إیطالیا

Ctra. Moncada-Na´quera،Km. 4. 5, 46113 Moncada (Valencia)،اسبانیا(IPM1)

لمعهد الوطني ا، رشید بوهرود.في المغرب)Tuta absoluta(البندورة/أوراق الطماطمحافرة اإلدارة المتكاملة آلفة 17:1517:30
(IPM2)للبحث الزراعي، المغرب

جودة المو Tuta absoluta(Meyrick)البندورة /التعریف الجزیئي للنمط الحیوي لحشرة صانعة أوراق الطماطم17:3017:45
وسالم داربین، وحدة بحوث بیوتكنولوجیا الحشرات، معهد بحوث وقایة النباتات، مركز سعد موسىفي مصر. 

(EN14)البحوث الزراعیة، مصر

لمحاكاة، اومختبر علوم یةشبكة الدینامیك،أبهیجین أدیجا.Tuta absolutaذج جدیدة لفهم انتشار وتأثیر انهج نم17:4518:00
(EN15)معهد بیوكومبلكسیتي، فرجینیا تیك

مناقشة18:0018:30
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: أمراض فطریة6شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین5األحد
هدى بورغدة (الجزائر)رئیس الجلسة:C: القاعة

عنوان الجلسةىإلمن

د ومحمحفیظة خالفيسعید أبو ظفر، . استنباط سالالت جدیدة من نخیل التمر للحد من انتشار مرض البیوض17:0017:15
(F8)المعهد الوطني للبحوث الزراعیة في الجزائر، محطة تجریبیة في أدرار، الجزائر،خرسي

حي، أ. ، ز. أ. فاللعماريحمامة دراسة انتشار النمطین المسببین لمرض التبقع الشبكي للشعیر في الجزائر. 17:1517:30
(F9)الفالحیة، الجزائر العاصمة، الجزائربن بلقاسم وح. بن سلیمان، المدرسة العلیا للعلوم 

صاحبة لمحصول كوریزا الشجیریة المایالتأثیر المتداخل لملوحة التربة واإلصابة بفطر الفیوزریوم في مجتمع الم17:3017:45
نعیم سعید ذیاب، براء حسن حمزة، دعاء عباس هادي، مهدي عبود ومصطفى مزبانوفاء هادي حسون،القمح.

(F10)محمد، وزارة العلوم والتكنولوجیا، دائرة البحوث الزراعیة، العراق 

Rhizoctoniaوفطر التعفن الطري للجذور Meloidogyne javanicaتأثیر المشترك لنیماتودا تعقد الجذور ال17:4518:00

solaniنبات الباذنجان في شتالت.LSolanum melongena.قسم وقایة النبات، كلیة ،خلیفة حسین دعباج
(F11)الزراعة، جامعة طرابلس، طرابلس لیبیا

Cannabis sativaمركب نشط حیویًا من نبات القنب18:0018:15 L.إزاء مرض تعفن الجذور الذيتضاديیتسم بنشاط
، محمد 2، أرشاد جافید1، طیابة خلیل1. محمد أخترMoenchAbelmoschus esculentus (.L)یحدثه الفطر 

) معهد 2(؛ ، باكستان50700) قسم النبات، جامعة جورجات، 1. (3ومحمد إشفاك2، سالیك نواز خان1ساجد إقبال
عة ) قسم النبات، معهد العلوم الزراعیة، جام3، الباكستان؛ (54000العلوم الزراعیة، جامعة البنجاب، الهور، 

(F12)، الباكستان 54000البنجاب، الهور، 

iniaPuccعلى إنتاج القمح فعالیة المورثات المقاومة للصدأ المخطط/األصفر في القمح وعدوانیة الفطر 18:1518:30

triticif.sp.striiformisقسم بحوث محمد حسن ودعاء النجار، ، ، واصف یوسفعاطف شاهین.في مصر
(F13)أمراض القمح، معهد بحوث أمراض النباتات، مركز البحوث الزراعیة، مصر
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2017تشرین الثاني/نوفمبر 6االثنین

ملخص البرنامج

رئیس الجلسةالقاعةعنوان الجلسةالىمن 
ابراهیم الجبوري (العراق)الرئیسیةالعلمیة الثانیةحلقةال08:3010:30
استراحة10:3011:00
(مصر)محمد السعید الزمیتي Aمبیدات اآلفات: 7جلسة شفهي 11:0012:45
ممدوح جالل (مصر)Bمستخلصات نباتیة: 8جلسة شفهي 11:0012:45
(األردن)عبیر أبو شربيC: أمراض فیروسیة9جلسة شفهي 11:0012:45
)1زیارة مجموعة الملصقات (12:4513:30

تعلم الحشرات، حشرات اقتصادیة، مستخلصات نباتیة، مكافحة حیویة ومكافحة متكاملة لآلفا
مطعم الفندقاستراحة الغداء13:3014:30
أحمد الهنیدي (مصر)Aمكافحة حیویة: 10جلسة شفهي 14:3016:00
محمد الحماقي (مصر)Bمستخلصات نباتیة: 11جلسة شفهي 14:3016:00
عماد المعروف (العراق)C: أمراض فطریة12جلسة شفهي 14:3016:00
استراحة 16:0016:30
خالد الرویشدي (سوریة)Aمكافحة حیویة: 13جلسة شفهي 16:3018:00
حازم حسن شریف (األردن)Bمكافحة متكاملة: 14جلسة شفهي 16:3018:00
أحمد دوابة (السعودیة)Cنیماتودا: 15جلسة شفهي 16:3018:00
اجتماع الهیئة العامة للجمعیة العربیة لوقایة النبات18:0019:00
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2017تشرین الثاني/نوفمبر 6األثنین

عنوان الجلسةلىإمن

الحلقة العلمیة الثانیة: التقاني المتقدمة ووقایة النبات08:3010:30

إبراهیم الجبوري (العراق): رئیس الجلسةلرئیسیةا:القاعة

افحة وتقنیة اإلستشعار عن بعد لتطویر إستراتیجیات محسنة للمك)GIS(إستخدام نظام المعلومات الجغرافي 08:3009:00
ث كون ومركز األبحا-سیده، معهد جولیوس-، یورن سترانسمایر وسیلكه داخبروتبوركارد جوالالمتكاملة لآلفات.

)S4(الفیدرالي للنباتات المزروعة ومعهد اإلستراتیجیاتودراسة تقییم التقنیات. كالینماكناو، المانیا، 

ة بشكل ألخذ قرارات مبنیة على المعرفة بهدف وقایة المحاصیل الزراعیتطویر أنظمة متكاملة دقیقة القیاس09:0009:30
و كور، ، قسم إنتاج المحاصیل الزراعیة المستدام، الجامعة الكاثولیكیة في ساكر وتیتو كافيفیتوریو روسي مستدام. 

)S5(بیاسنزا، إیطالیا 

،واخیم مایرینظرة عامة علي التقنیات الحدیثة للمكافحة المستدامة لآلفات في الزراعات المكشوفة و المحمیة. 09:3010:00
(S6)قسم التطویر الزراعي لمكافحة اآلفات، مونهایم، المانیا شركة بایر،

لمركز الدولي ، اعالء الدین حمویةاستخدام التكیولوجیا الجزیئیة لتعزیز مقاومة اآلفات لدى المحاصیل النباتیة. 10:0010:30
)S7(للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (إیكاردا)، الجیزة، مصر 

استراحة10:3011:00
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مبیدات اآلفات:7شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین6االثنین
محمد السعید الزمیتي (مصر)رئیس الجلسة:A: القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

و موسى عمر .ینسیز للنهوض باالنتاج الزراعي في مصراالرؤیة المستقبلیة لشركة داو اجروس:مدعوةمحاضرة11:0011:15
)P19(مدیر البحث والتطویر عن شمال شرق افریقیا والشرق األوسط ، عبد اللطیف

د الطاهر محم.في تطبیقات ما بعد الحصادتحضیر وخصائص طالءات البولیمر الحیوي الكیتوزان القابلة لألكل11:1511:30
امعة ج، كلیة الزراعة (الشاطبى)، المبیداتوتقنیةكیمیاءقسم ) 1. (2تصار إبراهیم محمود ربیعوان1إبراهیم بدوى
(P2)مصر، دمنهور، جامعة دمنهور، كلیة الزراعة، وقایة النباتقسم )2(؛ مصر،اإلسكندریة، اإلسكندریة

محصول يفوتأثیرها قاسي والطرينمو القمح الفيدراسة مقارنة لتأثیر مبیدات: تیلت أرتیا وأمیستاركسترا11:3011:45
النباتيتاجنر تحسین وتنمیة اإلتمخب،شنیتيخلیصة.الحبوب ومكوناته في المنطقة شبه الجافة من سطیف

(P3)، الجزائر كلیة علوم الطبیعة والحیاة، جامعة سطیف، يانوالحیو 

اللذین اطسالبط/والتعفن الجاف لنباتات ودرنات البطاطاوموزارییالكیتوزان كبدیل لحمایة البطاطا من ذبول ف11:4512:00
-وماجدة دامي1تویهري، سومیة 1,2طرابلسي-بثینة مجدوب. Fusariumتحدثهما أنواع فطریة تتبع جنس

االنتاج البستاني ) 2(؛، تونس7119. ب.المدرسة العلیا للزراعة بالكاف، جامعة جندوبة، ص) 1. (2ریمادي
المتكامل في المركز التونسي الشرقي، المركز اإلقلیمي للبحوث في البستنة والزراعة العضویة، جامعة سوسة،

)P4(، شوت مریم، تونس4042. ب.ص

Ommatissus lybicusفي مكافحة حشرة دوباس النخیل Fytomax Nإختبار فعالیة المبید الطبیعي 12:0012:15 de Berg

)Homoptera : Tropiduchidae(2ريإبراهیم جدوع الجبو ،1سالم محمد باشمیلة. في الجیلین الربیعي والخریفي

) 2(من؛الی،المكال،الزراعي بإقلیم الساحل الشرقي) فرع الهیئة العامة للبحوث واإلرشاد1. (3عمر مديوعبد اهللا
(P5)الیمن،) مكتب الزراعة والري ساحل حضرموت3العراق؛ (،جامعة بغداد،كلیة الزراعة

رق شرصد متبقیات بعض مبیدات الكاربامات والبیروثریدات الصناعیة في الفاكهة والخضر في منطقه درنه 12:1512:30
امعةقسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جان، صالح محمد حسین وأحالم فرج سلیم،الماويسالمفضیل عمر أ. لیبیا

(P6)یا عمر المختار، البیضاء، لیب

القطن وتكاثریة الثنین من المبیدات الحشریة الجدیدة على دودة ورقةدراسات بیوكیمیائیة وسمیة وتطوری12:3012:45
معهد بحوث ة،مركز البحوث الزراعی،عبد الناصر توفیق حسنو أحمد سرورهشام،عادل السید حاتم. الكبرى

)P7(مصر، النباتاتایةوق

)1زیارة مجموعة الملصقات (12:4513:30
علم الحشرات، حشرات اقتصادیة، مستخلصات نباتیة، مكافحة حیویة ومكافحة متكاملة لآلفات

استراحة الغداء13:3014:30
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مستخلصات نباتیة:8شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین6االثنین
ممدوح جالل (مصر)رئیس الجلسة:B: القاعة

عنوان الجلسةالىمن

Aphis fabaeعلى من الفول األسود Alcea setosaفعالیة المستخلص المائي لنبات 11:0011:15 Scopoliوت وعلي العنكب
) قسم إنتاج 1. (2وخلدون جفال الحدید1حازم شریف حسن.تحت ظروف المختبرTetranychus urticaeاألحمر 

لوم الحیاتیة، ) قسم الع2(؛، األردن19117ووقایة النبات، كلیة الزراعة التكنولوجیة، جامعة البلقاء التطبیقیة، السلط 
(EX7)كلیة العلوم، الجامعة األردنیة، عمان، األردن

Tribolium Confusumمساحیق األوراق النباتیة إزاء حشرة خنفساء الدقیق المتشابهةتأثیر بعض 11:1511:30

)Coleoptera: Tenebrionidae(.جامعة طرابلس، لیبیا، ومروة الطاهر أبي طرادحلومة محمد كرة)8EX(

Azadirachta indicaتأثیر مستخلصات نبات النیم 11:3011:45 A. Juss المستحثة ضد سوسة النخیل
وعبد 1أحمد مرغممصر. التي تصیب بساتین نخیل البلح في Rhynchophorus ferrugineus(Olivier)الحمراء

زي المركالمعمل) 2معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي، جیزة، مصر؛ ()1(. 2الرحمن محمد
(EX9)الجیزة، مصر ، مركز البحوث الزراعیة، ألبحاث وتطویر نخیل البلح

عّفت .فةومستخلصات النبات َكاختیار عقالني لمكافحة هذه اآلTuta absolutaحافرة أنفاق الطماطم/البندورة 11:4512:00
) كلیة الزراعة والعلوم1. (2ویوسف أبو جودة1، إلیّسا ضاهر1، محمد عّباس1ني عّباساأم،1،2،3أبو فخر حّماد

لغذائیة، لبنان) الجامعة األمیركیة في بیروت، كّلیة العلوم الزراعیة وا2البیطریة، الجامعة اللبنانیة، بیروت، لبنان؛ (
(EX10)

والمفترسینTetranychus urticaeالعنكبوت األحمر العادي علىفعالیة بعض مستخلصات الزیوت النباتیة 12:0012:15
وأحمد عبد 1أشرف سعید الحلواني.Neoseiulus californicusوpersimilisPhytoseiulusاألكاروسیین 
) قسم بحوث أكاروس الفاكهة، معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي،1. (2العزیز دویدار

الزراعیة، الدقي، ) قسم بحوث النباتات الطبیة والعطریة، معهد بحوث البساتین، مركز البحوث 2جیزة، مصر؛ (
(EX11)جیزة، مصر

لدین ا، رضوان بدر يمیادة الحاج علالتضاد الفطري للزیوت العطریة المستخلصة من قشور الحمضیات/الموالح. 12:1512:30
(EX12)الهیئة العامة للتقانة الحیویة، سوریةوبسام العقلة،

Eucalyptusاألنشطة المضادة للفطور في الزیوت األساسیة المستخَلصة من نوعین من أشجار األوكالیبتوس 12:3012:45

sideroxylonوEucalyptus gomphocephala .مختبر )1. (2وحفیظة بوعمامة2، سكینة زروق1میمون الكاوي
كلیة العلومالجزیئیة الحیویة والماكرو جزیئیة،مختبر الكیمیاء ) 2(؛التكنولوجیا الحیویة والهندسة الحیویة الجزیئیة

)13EX(، مراكش، المغرب 549والتقنیات، جامعة القاضي عیاض، كلیز. ص.ب.

)1زیارة مجموعة الملصقات (12:4513:30
علم الحشرات، حشرات اقتصادیة، مستخلصات نباتیة، مكافحة حیویة ومكافحة متكاملة لآلفات

الغداءاستراحة 13:3014:30
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أمراض فیروسیة:9شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین6االثنین
(األردن)ي عبیر أبو شربرئیس الجلسة:C: القاعة

عنوان الجلسةالىمن

2مريق، صفاء غسان 1حاتم أبو كراعحصر األمراض الفیروسیة التي تصیب محاصیل البقولیات والحبوب في لیبیا. 11:0011:15

وسات، ) مختبر الفیر 2) وحدة وقایة النبات، مركز البحوث الزراعیة والحیوانیة، طرابلس، لیبیا؛ (1. (1فوزي بشیةو 
(V1)المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (ایكاردا)، محطة تربل، البقاع، زحلة، لبنان

،1لزموريسامیة ا. نیودلهي على أصناف القرعیات والباذنجانیاتتشخیص فیروس التفاف أوراق الطماطم/البندورة 11:1511:30
بر البیوتكنولوجیا تمخ) 1. (1ومنیة المناري حطاب1، محمد رابح الحجالوي2، محمد صادق بالقاضي1جمال الدوزي

(V2)تونسالجیوحراریة،للزراعاتالفني) المركز2(؛، جامعة قرطاج، المنزه، تونسالتطبیقیة في المیدان الزراعي

يفالفولأوراقالتفافإصابة محصول البرسیم ومحاصیل آخرى وأعشاب نامیة بجوار حقول البرسیم بفیروس11:3011:45
الصالح ي، عمر أحمد عبد اهللا، محمد علإبراهیم محمد الشهوان. السعودیةالعربیةالمملكةمنالمختلفةالمناطق

لعربیة ومحمود أحمد عامر، قسم وقایة النبات، كلیة علوم األغذیة والزراعة، جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة ا
(V3)السعودیة

في اختزال اإلصابة بفیروس موزاییك DXN-SpirulinaوDXN-Reishiكفاءة المكمل الغذائي العضوي 11:4512:00
یة. على ثالثة أصناف من الفلفل البارد تحت ظروف الزراعة المحمvirusTomato mosaicالبندورة /الطماطم

م العالي وبسمه ضباب العجیلي، قسم وقایة النبات، جامعة تكریت، كلیة الزراعة، وزارة التعلیمعاذ عبد الوهاب الفهد
(V4)والبحث العلمي، العراق

ني ، المركز الوطعبیر أبو شربيالباذنجان في وادي األردن. على محصولالجدیدةرصد األمراض الفیروسیة12:0012:15
(V5)للبحث واإلرشاد الزراعي، األردن

-Realtime-RTالتحري عن الحالة الصحیة ألصناف الكرمة القدیمة من مقاطعة أبولیا (ایطالیا) بوساطة إختبار 12:1512:30

PCR.وباسكوالي 2، انطونیتا كامبانالي2، جوفانا بوتالیكو1انجیالنطونیو مینافرا، 1، ماسملیانو موریللي1رائد أبو قبع
ة، النبات ) قسم علوم الترب2) معهد الفیروسات النباتیة، المركز الوطني للبحوث في ایطالیا/باري ؛ (1. (1سالداریللي

(V7)ایطالیا -واألغذیة، جامعة باري ألدومورو

الحمص تقزمو وفیروس إصفرار )BWYV(انتشار وٕادارة فیروس اإلصفرار الغربي للشوندرالسكري/البنجر 12:3012:45
)CpCSV(4وأسماء نجار3، یوب فان لور2قمريغسان صفاء ، 1,2سامیة مغندف. في تونس.)كلیة العلوم ) 1

) قسم الصناعات3(إیكاردا)، لبنان؛ () المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة 2(ببنزرت، تونس
(V8)المعهد الوطني للبحوث الزراعیة في تونس) 4ة في نیو ساوث ویلز، معهد تامورث الزراعي، أسترالیا؛ (لیاألو 

)1زیارة مجموعة الملصقات (12:4513:30
لآلفاتعلم الحشرات، حشرات اقتصادیة، مستخلصات نباتیة، مكافحة حیویة ومكافحة متكاملة 

استراحة الغداء13:3014:30
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مكافحة حیویة:10شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین6االثنین
رئیس الجلسة: أحمد الهنیدي (مصر)Aالقاعة: 

عنوان الجلسةلىإمن

م. ، 1یاسر شعبان.فطري)المكافحة الحیویة لهالوك الفول بإستخدام المبیدات الحیویة المتخصصة (من أصل 14:3014:45
) معهد بحوث الهندسة 2(؛ ، مصر) قسم أمراض النبات، كلیة الزراعة، جامعة المنصورة1. (1عیدوم.2الهواري

(BC1)الزراعیة، مركز البحوث الزراعیة، جیزة، مصر

غال، لإلنتاج المستدام للبقولیات الغذائیة في غرب البن)MoenchLens esculenta(إدارة مرض ذبول العدس 14:4515:00
)2BC(بهارتي، سرینیكیتان -، قسم وقایة النبات، المعهد الزراعي، فیسفام.ك. بسواسالهند. 

متوافقة حضرت لمكافحة خمسة مسببات فطریة تحت ظروف البیت Trichodermaفعالیة لقاح أربعة أنواع 15:0015:15
میر عبد الرحمن عبد القادر عبد الرحمن، علي عبد الحمید، حذام مبدر سعود، أمیرة س، زایر عليحمدیة الزجاجي. 

افحة وزارة العلوم و التكنولوجیا، دائرة البحوث الزراعیة، مركز المكمحمد، سالم داؤود سلمان وثامر فاضل عبد،
(BC3)المتكاملة، الزعفرانیة، بغداد، العراق

Cladosporiumالحیویة لمسبب التبقع الكالدوسبوري في نبات الباذنجان المتسبب عن الفطرالمكافحة 15:1515:30

cladosporioides .4(كلیة الزراعة، جامعة البصرة، العراق،مطرود النصیرعبد االمیرعبد النبيBC(

Fragaria)الفراولة/الفریز/یكلر الجذور لصنفي الشو تأثیر بعض العوامل البیولوجیة في إمراضیة بعض فط15:3015:45

.)Duchananassa.جامعة الموصل، كلیة العلوم،قسم علوم الحیاة، ريمالعامدهدیل احهابیل وفیستفال،
(BC5)العراق،الموصل

Bacillus megateriumتقییم المبید الفطري الحیوي بیو ارك (15:4516:00 6% WP( مراض البیاض الدقیقيألمكافحة
)Levillula taurica() واللفحة المبكرةAternaria solaniدیل محمجمسعاد عبد الالطماطم/البندورة. ) في،

(BC6)السودان

استراحة16:0016:30
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مستخلصات نباتیة:20شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین6االثنین
محمد الحماقي (مصر)رئیس الجلسة:B: القاعة

عنوان الجلسةىإلمن

الي ، عبد العحسناء سماماثالثة أنواع من الطحالب البحریة. الممرضة في النشاط المضاد للفطورالبحت عن 14:3014:45
ضي میمون الكاوي، كلیة العلوم والتقنیات، جامعة القادریس حسیسو، عالل دویرا و روق،ابنعلیات، إبراهیم أمین ف

(EX14)مراكش، المغربعیاض،

Melia azedarachتأثیر مستخلصات ثمار نبات األزردخت 14:4515:00 L. في حشرة خنفساء الحبوبOryzaephilus

surinemensis)Coleoptera: Silvanidae( .كلیة ،وبتول عبد اهللا كرسو، قسم وقایة النباتمحمد عزت الغنوم
(EX15)الزراعة، جامعة دهوك، العراق

اهیم إبر كمضادات للفطور الممرضة. Ulva rigidaوFucus spiralisاستخدام بعض المواد النشطة الموجودة في 15:0015:15
، عبد العالي بنعلیات، حسناء سماما ومیمون الكاوي، كلیة العلوم والتقنیات، جامعة القاضي عیاض،أمین فاروق

(EX16)مراكش، المغرب

Erisypheاستخدام بعض المستخلصات النباتیة في مكافحة مرض البیاض الدقیقي المتسبب عن الفطر 15:1515:30

cichroracearum.د ، عماالقادر خضیر عباسعبدإبراهیم، فراس طارق رشید، يإبراهیم علعلى نبات قرع الكوسا
(EX17)، العراقعلي صلیبي، دائرة وقایة المزروعات

، د القادرمسعودة بن عب. Phytophthora capsici.الفعالیة المضادة للزیوت األساسیة لنباتین طبیین إزاء الفطر 15:3015:45
مخبر المیكروبیولوجیة التطبیقیة بكلیة العلوم، جامعة فرحات عباس. قسم المحیط )1(.ریان صیفي وهاجر صیفي

سكرة، بقسم العلوم الفالحیة، جامعة محمد خیضر، )2(؛والفالحة، كلیة علوم الطبیعة والحیاة، جامعة جیجل، الجزائر
(EX18)) قسم العلوم البیولوجیة، جامعة تونس المنار، تونس 3الجزائر؛ (

الدراسات و ، كلیة العلوم منى محمد الدوسريتقویم فعالیة نبات الهیل والقرنفل في مكافحة سوسة النخیل الحمراء 15:4516:00
(EX19)االنسانیة، جامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز، المملكة العربیة السعودیة

استراحة 16:0016:30
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أمراض فطریة:12شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین6االثنین
عماد المعروف (العراق)رئیس الجلسة:C: القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

، 2یحیاوي، عمرو1حمیدة بن سلیمانالمعرفة اآلنیة حول مرض البقعة القصدیریة في شمال إفریقیا والشرق األوسط. 14:3014:45
1، زووي بوزناد4، عبد القادر بن بلقاسم1الهدى فراجي، نور 1، حمیدة أرادي3، یاسمین بن امروش3سامي آیت احمو

یئي، نهج المدرسة العلیا للعلوم الفالحة، قسم علم النبات، مختبر أمراض النبات وعلم األحیاء الجز )1. (5ومایكل بوم
)، مكسیكو سیتي، CIMMYT) المركز الدولي لتحسین الذرة والقمح (ِ 2(؛باستور،حسن بادي، الجزائر العاصمة

المركز )4) جامعة محمد بوقرة، كلیة العلوم، قسم علم األحیاء، مختبر علم األحیاء الجزیئي، الجزائر؛ (3المكسیك؛ (
) 5(الوطني لألبحاث الزراعیة للجزائر، وحدة البحث لقسنطینة، محطة المركز التقني للمحاصیل الزراعیة، الجزائر؛

(F14))، المغربICARDAلجافة (المركز الدولي لألبحاث الزراعیة في المناطق ا

م أبو غرا.تسبب موت أشجار الرمان الصغیرة في األردنFusarium proliferatumفطر التقریر األول لعزلة من 14:4515:00
)5F1(، عمان، األردن11942ة الزراعة، الجامعة األردنیةالبنا، قسم وقایة النبات، كلیولما، نداء سالم جلیل

ولي للبحوث ور بالمركز الدذفي مختبر صحة البوالبقولیاتلحبوباات یلاإلرسةالمصاحبمرضات الفطریة متعریف ال15:0015:15
، سعید أحمد كمال، أحمد2، صفاء غسان قمري1انعام المزیاني.المغرببرنامج -الزراعیة في المناطق الجافة

، )إیكاردا(المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة )1(.3وسعدیة لحلوي1، مصطفى البوحسیني1العمري
مختبر الحشرات، المعهد الوطني للبحوث)3(إیكاردا، محطة تربل، البقاع، زحلة، لبنان؛) 2(الرباط، المغرب؛

(F16)بالزراعیة، المركز األقلیمي في سطات، المغر 

از، ، فرح نمحمد شهیدانتشار الممرضات الفطریة على المجموع الخضري لنبات العدس وتوصیفها في باكستان. 15:1515:30
للزراعة القاحلة، راولبندي، PMASجامعة غولشان إرشا، ش عبد الرؤوف وكوثر نواز شاه، قسم أمراض النبات، 

(F17)الباكستان

، 1حمدأیسرا .مصر–لتدهور الزیتون والتین في منطقة مرسى مطروح المصاحبة حدوث وتوصیف االنواع الفطریة 15:3015:45
الجیزة،الزراعیة،البحوثأمراض النباتات، مركزمعهد بحوث)1، (2وثائر یاسین3حسینأحمد،2ایفان فیرتوسي

) االدارة3ایطالیا؛ (باري،،)CIHEAM(المتوسط البحرالمتقدمةالزراعیةللدراساتالدوليالمركز)2مصر؛ (
(F18)ر المركزیة للحجر الزراعي، وزارة الزراعة، دقي، جیزة، مص

كلیة نداء سالم ومنذر الطاهات،،حمد محمد المومنيأ. مسح األمراض الفطریة التي تصیب الموز في غور األردن15:4516:00
(F20)الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن

استراحة16:0016:30
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مكافحة حیویة:13شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین6االثنین
خالد الرویشدي (سوریة)رئیس الجلسة:A:القاعة

عنوان الجلسةىإلمن

تحسین البنیة و في تحفیز نمو النباتات كتسمید حیوي pseudomonasRhizobacteriumكفاءة بعض بكتیریا 16:3016:45
قسم بیولوجیا، جامعة مصطفي ) 1(. 3خلید اوفدوو 3، لبني بنیدیر2أحمد بن سلطان،1امینة ملیاني .المحیطة

كنولوجیة مخبر بیولوجیا والبیوت) 3(؛ان، الجزائرر ھو) قسم بیولوجیا، جامعة السینیا،2(؛معسكر، الجزائراسطنبولي،
(BC7)مراكش، المغربجامعة قاضي عیاد،المیكروبات،

Macrophomina phaseolinaالمسبب المرضيإزاءالفریز/ولةالنبات الفر المكتسبة تحفیز المقاومة الجهازیة 16:4517:00

قسم ) 1. (2یاسر ناصر الحمیريو 1الء خضیر حسان، آ1حریة حسین الجبوريحیائیة. األالحاثاتبإستعمال بعض 
عراق ، الجامعة كربالء، كلیة الزراعة، ) قسم وقایة النبات3(؛، العراقوقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة بغداد

(BC8)

لنباتر الممرضة لو بعض الفطإزاءومستقلباته الثانویة atroviridTrichodermaللفطردي ادراسة النشاط التض17:0017:15
بر تمخ،نشي وزواوي بوزنادو ، وردیة عمور، عبد العزیز كداد، مریم لوابورغدةىهد. والدفیئةظروف المختبرتتح

، عاصمةالجزائر ال، الحراش، المدرسة الوطنیة العلیا للفالحة، قسم علم النبات، أمراض النبات والبیولوجیا الجزبئیة
(BC9)الجزائر

Pythiumالمتسبب عن الفطرالطماطم/سقوط بادرات البندورةفعالیة فطور المیكوریزا الشجیریة في مكافحة مرض 17:1517:30

ultimum .ة ) الهیئ1(.3انوفاء شومو1، محمد فواز العظمة2إبتسام غزال، 1محمد عماد خریبةفي الساحل السوري
) 3(؛ة) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة تشرین، الالذقیة، سوری2(؛ العامة للتقانة الحیویة، دمشق، سوریة

(BC10)ذقیة، سوریةالمركز التقانات الحیویة، جامعة تشرین، ال

لحیویة اتحدید األنواع الفطریة المرتبطة بمرض تعفن التاج ولفحة سنابل نبات القمح في الجزائر والمكافحة 17:3017:45
،وعیشة، نورة عبد اهللا، إیمان لعرابة، فایزة بلحاج بن یحي وأسامة ببورغدةىهد. Trichoderma atrovirideبوساطة

،ئر العاصمةالجزا،الحراش،المدرسة الوطنیة العلیا للفالحة، قسم علم النبات،النبات والبیولوجیا الجزبئیةبر أمراض تمخ
(BC11)الجزائر

1قلة، نهلة بو 1خلود األنانبة.المختبرفير والبكتیریا و كعامل مضاد للفطAcremonium strictumالفطریمو تق17:4518:00

وم ) قسم عل2، (، األردن11942وقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان ) قسم 1. (2ودالل الساحلة
(BC12)الحیاة، كلیة العلوم، جامعة طایبة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة 

اجتماع الهیئة العامة للجمعیة العربیة لوقایة النبات18:0019:00
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فحة متكاملةمكا:14شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین6االثنین
حازم حسن شریف (األردن)رئیس الجلسة:B: القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

األمراض: النجاح الستنباط مورثات مقاومة لآلفات و ) FIGSالتحدید المركَّز لألصول الوراثیة (إستراتیجیة إستخدام16:3016:45
عبد الهاديالفاخوري و ریمكیهل، ككریاز سعید أحمد،ستریت، أحمد عمري،نك،البوحسینيىمصطف.والمحددات

(IPM4)المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (إیكاردا) الرباط، المغرب، صبراوي

، الد رویشديخالمزارع الصغیرة بجنوب المتوسط. اصیلستراتیجیة إقتصادیة ومستدامة للحمایة المتكاملة لمحانحو 16:4517:00
(IPM5)مصر، المكتب األقلیمي للفاو

trigaSفطر شجیري حویصلي والمبید العشبي كلورو سلفورون في إدارة عشبة الستریغا وهوspGlomus.تأثیر 17:0017:15

hermonthica .1. (1وعبد الجبار الطیب بابكر2، رشیدة أبو سن1مقدام الشیخ عبد الغني،1سهى حسن أحمد (
) المركز الوطني للبحوث، جامعة2معهد أبحاث البیئة والتصحر (المركز القومي للبحوث)، الخرطوم، السودان: (

(IPM6)بحري، الخرطوم، السودان

عازر ، وفائي ذكي1مارجریت عدلي رزقالتربة.لفوناالوفرة والتنوع البیولوجي فيأثر الممارسات الزراعیة 17:1517:30
معهد )1(. 1یدة خلیل فهمي اسكندراعو 1دیة حنا حبشيا، ن1، أیمن یوسف زكي1مد غالبحمحمد أى، من2میخائیل

ث قسم الموارد الطبیعیة، معهد البحو )2(؛بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي، الجیزة، مصر
(IPM7)، مصروالدراسات األفریقیة، جامعة القاهرة، جیزة

. لذرة الرفیعةعلى ا)اغیاستر لا()Strigahermonthica(الضارةالعشبةلمكافحةوالكیمیائیةالزراعیةالطرقتكامل17:3017:45
جامعة ،كلیة الزراعة،قسم اآلفات وصحة النبات) 1(.3بابكروعبد الجبار الطیب2أحمد.أ،1سنرشیدة م. أبو

جامعة ،كلیة الدراسات الزراعیة)3(؛السودان، سنار، محطة البحوث الزراعیة) 2(؛ السودان،الخرطوم،بحري
(IPM8)السودان

كافحة ستخدام وسائل المباالحد منه توالاتهدید حفار ساق التفاح ألشجار الزیتون في محافظة الفیوم ومح17:4518:00
معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، مصر،د العزیز أحمدوعبأحمد مرجمالمتكاملة لآلفات.

(IPM9)

اجتماع الهیئة العامة للجمعیة العربیة لوقایة النبات18:0019:00
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نیماتودا:15شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین6االثنین
أحمد دوابة (السعودیة)رئیس الجلسة:C: القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

، 1لي، عیسى مقاب1نادیة تیرشي. لجزائرايمن منطقة عین الدفلالمتحوصلةالبطاطس/اتوزیع نیماتودا البطاط16:3016:45
، يفلة، عین الدان، خمیس ملیبونعامةجیالليجامعة ال) 1(.2و إلینا فانیلي2، فرنسیسكا دي لوكا2ألبیرتو تروكولي

)N1(ایطالیاباري، ،CNRالمستدامة،معهد وقایة النبات ) 2، (الجزائر

دا تعقد تجارب مخبریة للتأثیر القاتل لمستخلصات النباتات الطبیة في بیوض وحوریات الطور الثاني لنیماتو 16:4517:00
، قسم و ت. ه. جبادیانأ. س. أوسونلوالفي ماالت، والیة كوارا، نیجیریا.)Meloidogyne incognita(الجذور 

)N2(اإلنتاج النباتي، جامعة والیة كوارا، نیجیریا

جذور كعوامل مكافحة أحیائیة ضد نیماتودا تعقد الTrichodermaقدرة األنواع المختلفة من الفطر متقویم 17:0017:15
Meloidogyne javanicaفهد 2أحمد سعد الحازمي، 1,2أحمد عبد السمیع محمد دوابةالبندورة. /على الطماطم ،

قسم بحوث األمراض ) 1. (2وصالح نعمان النظاري2، محمد طارق جاوید2، حمزة عبد الحي الفي2حیىیعبد اهللا ال
؛ ، مصر12619شارع جامعة القاهرة، الجیزة 9النیماتودیة، معهد بحوث أمراض النباتات، مركز البحوث الزراعیة، 

ة ، المملك11451، الریاض 2460األغذیة والزراعة، جامعة الملك سعود، ص. ب. قسم وقایة النبات، كلیة علوم ) 2(
)N3(العربیة السعودیة

. ید مختلفةبنجر المنزرع في مواعالشوندر السكري/المحصول وغلةالعالقة بین اإلصابة بنیماتودا تعقد الجذور 17:1517:30
، الدقي،ش البحوث،المركز القومي للبحوث،النباتمراض أقسم ، معوض محمد محمد محمدو أحمد محمد كریم 

)N4(، مصر جیزة

) 1. (2كوفیفیان بلو 1محمود الحویطي. وعالقتها بالحرارةالبطاطا/تطور دورة حیاة نیماتودا حویصالت البطاطس17:3017:45
دة) معهد جیمس هوتون، إینفرجوفیر، داندي، سكوتالندا، المملكة المتح2(؛جامعة عمر المختار، البیضاء، لیبیا

)N5(

نمو شتالتفي) Meloidogyne javanica) ونیماتودا تعقد الجذور (spGlomus.بین فطر (التآثر ما17:4518:00
ة طرابلس، قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامع،وعبد الحكیم على صمیدةالزروق أحمد الدنقليم/البندورة. الطماط
)N6(لیبیا،طرلبلس

اجتماع الهیئة العامة للجمعیة العربیة لوقایة النبات18:0019:00
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2017تشرین الثاني/نوفمبر 7الثالثاء

حیة إلى األقصرسیارحلة
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2017تشرین الثاني/نوفمبر 8األربعاء

ملخص البرنامج

رئیس الجلسةالقاعةعنوان الجلسةلىإمن 
خالد مكوك (لبنان)الرئیسیةالعلمیة الثالثةحلقةال08:3010:00
استراحة10:0010:30
منیر الحسیني (مصر)Aمكافحة حیویة:16جلسة شفهي 10:3012:15
حسن ضاحي (مصر)B: حشرات اقتصادیة17جلسة شفهي 10:3012:15
محمد جمعة عباس (مصر)Cمبیدات اآلفات: 18جلسة شفهي 10:3012:15
)2زیارة مجموعة الملصقات (12:1513:30

أمراض فطریة وفیروسیة، مبیدات، أعشاب، حشرات نافعة ومواضیع متنوعة
مطعم الفندقاستراحة الغداء13:3014:30
وائل المتني (سوریة)Aمكافحة حیویة: 19جلسة شفهي 14:3016:00
ایلي شویري (لبنان)Bبكتیریةو أمراض فیروسیة : 20جلسة شفهي 14:3016:00
بسام بیاعة (سوریة)Cالنشر العلميجلسة خاصة عن : 21جلسة شفهي 14:3016:00
استراحة 16:0016:30
محمد سمیر توفیق (مصر)Aمكافحة حیویة: 22جلسة شفهي 16:3018:00
مجدي ویلسن (مصر)Bموضوعات متنوعة: 23جلسة شفهي 16:3018:00
أحمد عبده حامد (مصر)C: حشرات24جلسة شفهي 16:3018:00
انتخابات الهیئة اإلداریة للجمعیة العربیة لوقایة النبات18:0019:00
عشاء ختامي19:0022:00
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2017تشرین الثاني/نوفمبر 8األربعاء

عنوان الجلسةلىإمن

لذي تحدثه بكتیریا الحلقة العلمیة الثالثة: إدارة اآلفات الخطرة البازغة حدیثًا: حالة تدهور الزیتون ا08:3010:00
Xylella fastidiosa ،مرض یهدد انتاج الزیتون في حوض المتوسط

خالد مكوك (لبنان)رئیس الجلسة:الرئیسیة:القاعة

سببة لمرض المXylella fastidiosaالتقدم في بحوث البیولوجیا، الوراثة، التشخیص والمكافحة لساللة البكتیریا 08:3009:00
امعة ألدو ج، قسم التربة والنبات والعلوم الغذائیة، جیوفاني مارتلليالتدهور السریع للزیتون في جنوب إیطالیا. 

)S8(مورو، باري، إیطالیا

اجات البحثیة المكتسبة من الجهود المبذولة الحتواء مرض تدهور أشجار الزیتون في جنوب إیطالیا واالحتیالخبرة 09:0009:30
عیة المتقدمة المركز الدولي للدراسات الزراوآنا ماریا دونغیا،ثائر یاسینإلدارة المرض في منطقة البحر المتوسط.

)S9(، باري، إیطالیافي البحر المتوسط

الدبعيشوقيفي المنطقة العربیة والجهود المبذولة الحتوائها.Xylella fastidiosaوضع البكتیریا الممرضة 09:3010:00
حدة ، المكتب اإلقلیمي للشرق األدنى وشمال إفریقیا لمنظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتماجد الكحكيو 

)S10((الفاو)، القاهرة، مصر

استراحة10:0010:30
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مكافحة حیویة:16شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین8األربعاء
منیر الحسیني (مصر)رئیس الجلسة:A:القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

لمالك السید عبد افعالیة وأمان الفیروس العصوي المعزول من دودة ورق القطن كمبید حیوي لمكافحة اآلفات. 10:3010:45
)13BC(، مصرقسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة الزقازیق،الشیخ

:Oryctse)Coleoptera:Scarabaidaeالتابعة للجنسحیائیة لحفارات أشجار نخیل التمرالمكافحة األ10:4511:00

Dynastinae.(وأیسر عبد 1جمعةضاري ى، مصطف1، فالح حنش نهر2، حسین فاضل الربیعي1محمد زیدان خلف
بغداد، وجیا،مركز المكافحة المتكاملة لآلفات، دائرة البحوث الزراعیة، وزارة العلوم والتكنول)1(.2الكریم عبد الحسین

)BC14(لعراقاشعبة زراعة المدائن، مدیریة زراعة بغداد، وزارة الزراعة، بغداد، )2(؛ العراق

،یویةقسم بحوث المكافحة الح،أحمد سمیر هنداوي.غشائیة األجنحة بمصررتبة طفیلیات من شباه تسجیل جدید أل11:0011:15
(BC15)، الدقي، الجیزة، مصرمركز البحوث الزراعیة،معهد بحوث وقایة النباتات

Tutaالطماطم/البندورةلحافرة أوراقحصر أولي ألهم األعداء الحیویة 11:1511:30 absoluta (Meyrick)

)Lepidoptera: Gelechiidae(نائل عبد ،2، حنان حبق2رفیق عبود،2، ماجدة مفلح1طارةرندة أبو. ةفي سوری
) 2، سوریة؛ (جامعة دمشق) كلیة العلوم، 1(. 1رستمانغسو 2، أحمد سعد الدین2، فراس عزام2، أمل صیداوي2اهللا

(BC16)، دمشق، سوریة الهیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة

ال الدین غعبد الرحمن .النشاط اإلبادي الحشري لبعض سالالت األكتینومارسیت المعزولة من تربة سیناء المصریة11:3011:45
) قسم وقایة النبات، مركز 1. (1الناصر أحمد قبیصيعبدو 2محمد هالل السید، 2بهجت محمد رفعت،1عبد الرحمن

، جامعة األزهر،(بنین)كلیة العلومالنبات والمیكروبیولوجي،) قسم 2(؛مصرالمطریة، القاهرة،بحوث الصحراء، 
(BC17)ر القاهرة، مص

Spodopteraحساسیة األطوار المختلفة لدودة ورق القطن 11:4512:00 littoralis (Boisd.)لإلصابة بالفطرBeauveria

(Bals.) Vuilbassiana ًامعة جقسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، ،رجبىلبنو محمد أحمد، ابتسام غزال . . مخبریا
(BC18)ذقیة، سوریةتشرین، الال

مناقشة12:0012:15

)2زیارة مجموعة الملصقات (12:1513:30
أمراض فطریة وفیروسیة، مبیدات، أعشاب، حشرات نافعة ومواضیع متنوعة

استراحة الغداء13:3014:30
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حشرات اقتصادیة:17شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین8األربعاء
حسن ضاحي (مصر)رئیس الجلسة:B:القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

الیخضور/الكلوروفیل في أصناف النخیل المعرضة لكثافات مختلفة من حشرة دوباس النخیلالفقد فيمدى 10:3010:45
Ommatissus lybicus)Homoptera: Tropiduchidae( .1وموهیم خان2، عطا المحسن1عریف شاه) .1 (

(EN1)) جامعة بیر مهر علي الزراعیة، راولبندي، الباكستان2معهد بالوخستان الزراعي، كویتا، الباكستان؛ (

بیداتومكافحتها باستخدام المتشخیص األضرار النوعیة والكمیة التي تسببها خنفساء البقولیات في المغرب 10:4511:00
. 4وصفاء قمري1، عبد السالم لعمري3، مصطفى البوحسیني2،3لحلوية، سعدی1،2،3يانانعام المزی.الحشریة الحیویة

عهد الم) 2سطات، المغرب؛ (،م والتقنیات، جامعة الحسن األول) مختبر الكیمیاء التطبیقیة والبیئة، كلیة العلو 1(
) المركز الدولي للبحوث 3(، سطات، المغرب؛ 26000الوطني للبحوث الزراعیة، المركز األقلیمي في سطات، 

(EN2)) إیكاردا، محطة تربل، البقاع، لبنان4(، الرباط، المغرب؛ )إیكاردا(الزراعیة في المناطق الجافة 

2لالهاأحمد عبد ي، عل1صالح محمود محمد جمیل. الطلع الكبرى)التفضیل العوائلي لحشرة ثاقبة العراجین (دودة11:0011:15

قایة و ) قسم 2) معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي، الجیزة، مصر؛ (1. (3وایمان فاروق طلبه
(EN3)مصر) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة أسیوط، 3النبات، كلیة الزراعة، جامعة أسیوط، مصر؛ (

, السودان. تقویم فاعلیة الفیرمونات الجاذبة كوسیلة لمكافحة ذباب الفاكهة في بساتین المانجو في منطقة شندي11:1511:30
م، ) قسم اآلفات وصحة النبات، كلیة الزراعة، جامعة بحري، الخرطو 1. (2وأماني محمد خیر1فائزة محمد عبد الماجد

(EN4)والتكنولوجیا، جامعة شندي، السودان) كلیة العلوم 2؛ (السودان

Chaitophorus euphraticusواالتجاه وبعض العوامل البیئیة في حشرة من أوراق الحور يتأثیر النوع النبات11:3011:45 H.

)Hemiptera: Aphididae(.2وسامر شبیب حنا2، إسماعیل نجم المعروف1شاهین عباس مصطفى .)كلیة )1
راق) كلیة الزراعة والغابات، قسم الغابات، جامعة الموصل، الع2الزراعة، قسم الغابات، جامعة كركوك، العراق؛ (

(EN5)

Delia alliariaصابة بذبابة البصل إلأصناف البصل لــبعضحساسیة11:4512:00 FonsecaAnthomyiidae)(Diptera

عراققسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة بغداد، الحمید حسین محمد، و بهجت هرمزفلایر.في المشتل والحقل
(EN6)

وائل .ةخنافس قلف الصنوبر في غابة قاسیون بدمشق: األنواع، دینامیكیة األعداد، إختبار بعض طرائق اإلدار 12:0012:15
)7EN(دمشق، سوریةشركة دبانه وشركاه، شارع شكیب ارسالن، أبو رمانة،صالح المتني،

)2زیارة مجموعة الملصقات (12:1513:30
أمراض فطریة وفیروسیة، مبیدات، أعشاب، حشرات نافعة ومواضیع متنوعة

استراحة الغداء13:3014:30
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مبیدات كیمیائیة:18شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيشرینت8األربعاء 
محمد جمعة عباس (مصر)رئیس الجلسة:C: القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

دى الجدید على أشجار النخیل في محافظة الواOligonychus afrasiaticusالغبار حلمالفعالیة الحقلیة لمكافحة 10:3010:45
ث معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحو ، رخامحمد عبد الوهابو أحمد سعید سندأشرف سعید الحلواني، .بمصر

)P8(الزراعیة، الدقي، الجیزة، مصر

ن فطر مع عزلتین مالسورغمیة/البیضاء/الرفیعة توافق المبیدات الكیمیائیة واالسمدة المستخدمة في الذرة 10:4511:00
عد یوسف ستهال با، 1نالدر بله زهرا. السودانفي ظروف الحقلیة الالبودا تحت الستریغا/الفیوزاریوم في مكافحة 

، جامعة الجزیرة)2(، السودان؛جامعة الزعیم االزهري)1. (2ومحمد سعید زروق2رابشر عوض ابش، 2سعد
)P9(السودان

نیة خرى بإستخدام تقفي التمور والمحاصیل األmethylcarbamate-Nالتحقق من طریقة لتحدید بقایا مبیدات 11:0011:15
حلیل ت، اهللا سلطان المالكيعلي عبد. Ms/ Ms-LCالكروموتوغرافي السائل عالى الكفاءة ذو المطیاف الكتلي 

)P10(العراق، بغداد، وزارة الزراعةدائرة وقایة المزروعات، متبقیات المبیدات

الذبابة في ریدمیداكلوبیالحشریة أسیتامیبرید وألمبیدات النیونیكوتینویدةاإلختیاریةدالئل بیوكیمیائیة للسمی11:1511:30
مصطفى عبد،1عبد العزیز الشیخيعل،1شیماء غریب محمود مرزوق. دودة ورق القطن ونحل العسلالبیضاء،

ة، الدقي، ) معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعی1. (2عاشــوريمحمـــد باســم علــــو 2يالحفیظ الطنطاو 
(P11)) قسم وقایة النباتات، كلیة الزراعة، جامعة الزقازیق، الزقازیق، الشرقیة، مصر. 2جیزة، مصر؛ (

ucalyptusEاألوكلیبتوس مناألساسیة لنوعینللزیوت العطریةوالنشاط المضاد للحشراتالتركیبة الكیمیائیة 11:3011:45

occidentalisوEucalyptus camaldulensisعثة التمرلمكافحةZellerEctomyelois ceratoniae. سماح
) 2(؛ تونس، بدقاشالواحیةالفالحةفيللبحوثالمركز الجهوي) 1. (1محجوبيوكمال2الشایب، اقبال1شعبانبن

)P12(تونس،بشط مریمالبیولوجیةوالفالحةالبستنةفيللبحوثالمركز الجهوي

هاا ونشاطالصوتیة، ودراسة خصائصهاتجهیز المستحلبات النانونیة المحتویة على مركب السیترال بالموجات فوق 11:4512:00
) 1. (2يمحمد الطاهر إبراهیم بدو و 1نتصار إبراهیم محمود ربیعإ، 1يإبراهیم خلیل مرعانجیه. المضاد للمیكروبات

(P13)مصر، سكندریةجامعة اإل، كلیة الزراعة (الشاطبى)) 2(؛مصر،جامعة دمنهور،كلیة الزراعة

بعض اءإز نزیم االسیتیل أ كاربوكسیالز لمرافق إوبعض المبیدات المثبطة صودیوممبید فلوكاربازون فاعلیة 12:0012:15
جامعة ،لزراعةكلیة ا،قسم وقایة النبات،الوهاب محمدإبراهیم عبد. الكانوالاللفت الزیتي/األعشاب النجیلیة بحقول 

(P14)مصر،أسیوط،أسیوط

)2زیارة مجموعة الملصقات (12:1513:30
أمراض فطریة وفیروسیة، مبیدات، أعشاب، حشرات نافعة ومواضیع متنوعة

استراحة الغداء13:3014:30
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مكافحة حیویة:19شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین8األربعاء
وائل المتني (سوریة)رئیس الجلسة:A: القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

إبتسام . Bactrocera invadenseسیویة ذبابة الفاكهة اآلفيBacillusالت سودانیة مختلفة من بكتریا تأثیر سال14:3014:45
السودان،الخرطوم،البیئة والموارد الطبیعیة والتصحرمعهد، سیا عابدین ونعیمة الطیب قرشيآ، محمد بشیر

(BC19)

اتش، نبلوي، فریدة -، أ. سیهاليتواتي-م. سعیدي. على هیمولیمف الجرادBacillus thuringiensisتأثر بكتیریا 14:4515:00
، كلیة العلوماألرجلمعمل التنوع البیولوجي للحشرات مفصلیة زاهیة دجینان، تاسادت بغدادي وألدجیا بوراس،

(BC20)، الجائرجامعة العلوم والتكنولوجیا هواري بومدینالبیولوجیة

Ommatissus lybicusطریقة مبتكرة لمكافحة حشرة الدوباس 15:0015:15 (Deberg)بإستخدام عزالت الفطرBeauveria

bassiana .ضاريىمحمد زیدان خلف ومصطف، ومحمد ولید خضیر،حسین فاضل الربیعيفي بساتین النخیل،
(BC21)مركز المكافحة المتكاملة، دائرة البحوث الزراعیة، وزارة العلوم والتكنولوجیا، بغداد، العراق

يید علالس.بمحافظة الشرقیةBeauveria bassianaفطر لدودة القصب الكبیرة بإستخدامالمكافحة المیكروبیة15:1515:30
) معهد بحوث 1(، 1القادرمحمد عبداهللا عبدو 2الرازق المغیث، عبده أحمد عبد2اليفاروق غ، محمد 1حسن شریف
(BC22)، مصرقیجامعة الزقاز ، مو كلیة العل، ) قسم النبات2(؛ مصر، الشرقیة، وقایة النباتات

Isariaیم المختبري للفطر الحشري الممرض و التق15:3015:45 fumosorosea Wizeن العنكبوتي ذو البقعتیالحلم إزاء
(Sayed)cucurbitacearumTetranychus .حسن أحمد نبیل، فاطمة شحاتة قلموش هاني محمد جالل القواص ،

(BC23)، مصرمعهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة،رنا حسین محمد حسینو 

Aenasius arizonensisطفل متأول تسجیل لل15:4516:00 (Girault) من رتبة غشائیة االجنحة عائلةEncyrtidae على
ئلة وعاةرتبة نصفیة االجنحTinsleyPhenacoccus solenopsisبق القطن الدقیقي في محافظة بغداد بالعراق

Seudococcidae.24(العراق،بغداد، متحف التاریخ الطبیعي،محمد صالح عبد الرسولBC(

استراحة 16:0016:30
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أمراض فیروسیة وبكتیریة:20شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین8األربعاء
ایلي شویري (لبنان)رئیس الجلسة:B:القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

في نباتات المقاومةاستحثاث فيتأثیر البوتاسیوم أحادي الفوسفات وسیلیكات البوتاسیوم وتطبیقات الكیتوزان 14:3014:45
)1(. 2باسیمحسینو 1حسین بالل.وأمراض الذبولالبندورة/التقرح البكتیري في الطماطمإزاءالبندورة/الطماطم

)B1(، تركیاكلیة الزراعة، جامعة أكدنیز)2(؛ مصرقسم النبات، كلیة الزراعة، جامعة الفیوم،

Ralstoniaبكتیریاالتضخیم متساوي الحرارة للكشف عنالتحقق من فاعلیة الفحص بواسطة 14:4515:00
solanacearum .5،4، أحمد حسین3،4بالبلموسى، نجالء2ثائر یاسین،1,2ن عامرامإیفي العینات الطبیعیة

) 3باري، ایطالیا؛ (،)C.I.H.E.A.M() 2(، مصر؛جامعة القاهرة، كلیة الزراعة) 1(. 4،3ن حنفيامحمد سلیمو 
) 5ي، مصر؛ (وزارة الزراعة واستصالح األراض) 4؛ (، مصرمركز البحوث الزراعیة،أمراض النباتمعهد بحوث 

)B2(، مصراإلدارة المركزیة للحجر الزراعي

بیل في محافظة أر Erwinia amylovoraمكافحة مرض اللفحة الناریة على الكمثرى المتسبب عن البكتیریا 15:0015:15
ة، ) قسم وقایة النبات، كلیة الزراع1. (2وآرام حسین1، رمضان محمد1تحسین أمین. إقلیم كوردستان العراق–

) قسم وقایة النبات، المعهد الفني في خبات، جامعة أربیل، 2؛ (ح الدین، أربیل، كردستان العراقجامعة صال
)B3(كردستان العراق

في citripvXanthomonas axonopodis .االبكتریالتسجیل األول لمرض تقرح الحمضیات المتسبب عن 15:1515:30
وزارة ،الودودلیث عادل الربیعي ومهل عامر عبد،ن القیسياسماء عدنأالدولیمي،فراس طارق رشید. العراق
)B4(، العراقدائرة وقایة المزروعات،الزراعة

فؤاد،1الشویريایلیا. لبنانفيالبطاطس/تصیب البطاطاالتيوالحلقي البنيأمراض العفن انتشارمعد15:3015:45
،4حبشيروزین،3غلليدانیللي،3دوبالنینو،3فالنتیتيفرنكو،2الخوريعیسىمیشال،1یواكیمسامر،1جریجیري

) 3(طرابلس، لبنان؛العبدة،محطة) 2؛ (لبنانزحلة،تل العمارة،) 1(. 7ستیفنيوامیلیو6سعدجورج،5عقلخلیل
،لبنانیةالالزراعة) وزارة4(ایطالیا؛ باري،، (CIHEAM)یة المركز الدولي للدراسات الزراعیة المتقدمة المتوسط

وزارة،الزراعيالصحيالحجر) مركز6(لبنان؛الزراعة اللبنانیة، وزارةزراعة البقاع، ) مصلحة5(بیروت، لبنان؛ 
)B5(ریجیو إمیلیا، ایطالیا إمیلیا،وریجیومودیناجامعة)7(لبنان؛ اللبنانیة،الزراعة

عفن البني فيتیم الموجات الكهرومغناطیسیة الرنینیة ذات الترددات المنخفضة في مكافحة مرض الو تق15:4516:00
نجالء محمد ، 1فاضل محمد علي. solanacearumRalstoniaتسببه بكتیریا يالذالبطاطا/البطاطس

مركز البحوث )2؛ (مصر،جامعة القاهرة)1. (4مینأحمد أو 4يأمجد المغرب، 3خلیل غریب المالكي،2بالبل
الهیئة الهندسیة للقوات) 4(؛ مصر،مركز البحوث الزراعیة،معهد بحوث وقایة النباتات) 3؛ (مصر، الزراعیة
)B6(، مصر المسلحة

استراحة 16:0016:30
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النشر العلميجلسة خاصة عن :21شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین8األربعاء
بسام بیاعة (سوریة)رئیس الجلسة:C: القاعة

عنوان الجلسةالىمن

تكنولوجیا، زویل للعلوم وال، مدینة محمود عبد العاطي. مؤشر جدید لقیاس جودة االنتاج العلمي والمجالت العلمیة14:3014:45
(SP1)مصر

مال علي خلیل جتقویم وتصنیف االنتاج العلمي المنشور باللغة العربیة. معامل التأثیر العربي مدخًال للتمیز في 14:4515:00
)2SP(ر، كلیة التربیة، جامعة المنوفیة، مصالدهشان

: اإلنجازات مجلة وقایة النبات العربیة والنشرة اإلخباریة لوقایة النبات في البلدان العربیة والشرق األدنى15:0015:15
. . الجمعیة العربیة لوقایة النبات، ص.ب4وصفاء قمري3، إبراهیم جبوري2بسام بیاعة،1خالد مكوكواإلخفاقات. 

) كلیة 2الوطني للبحوث العلمیة، بیروت، لبنان؛ () المجلس 1عناوین العمل: (، بیروت، لبنان، 6057-113
في ) المركز الدولي للبحوث الزراعیة4) كلیة الزراعة، جامعة بغداد، العراق؛ (3الزراعة، جامعة حلب، سوریة؛ (

(SP3)المناطق الجافة (ایكاردا)، تربل، لبنان

مناقشة عامة15:1516:00

استراحة 16:0017:00
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مكافحة حیویة:22شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین8األربعاء
رئیس الجلسة: محمد سمیر توفیق (مصر)Aالقاعة: 

عنوان الجلسةالىمن

Plant growth promotingأربع سالالت من البكتیریا الجذریة المحفزة لنمو النباتستخدامتقویم طریقتین إل16:3016:45

rhizobacterي الزراعة فالطماطم/في تحفیز المقاومة الجهازیة إزاء فیروس موزاییك الخیار في نباتات البندورة
، قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة) 1. (1وعماد دأود اسماعیل3، أحمد أحمد2، عمر حمودي1حنان قواسالمحمیة. 

) مركز البحوث الزراعیة، 3الالذقیة، سوریة؛ () مركز البحوث الزراعیة، 2جامعة تشرین، الالذقیة، سوریة؛ (
(V6)طرطوس، سوریة

ستجابة ا) على عوائل مختلفة ومقدار Cotesia glomerata)Hymenoptera :Braconidaeتربیة المتطفل 16:4517:00
)25BC(سوریة،جامعة دمشق،كلیة الزراعة،سالم الوندو ، وجیه قسیس أماني شاللو.لهاالنسل

Pseudoligosita babylonicaض الجوانب الحیاتیة لمتطفل البیض بع17:0017:15 Viggiani)Hymenoptera:

Trichogrammatidae على حشرة دوباس النخیل (Ommatissus lybicus De berg)Hemiptera:

Tropiduchidae .2الربیعيجواد كاظم و 1باسم حسون حسن،1حسین فاضل الربیعي) تحت الظروف المختبریة .
) 2(؛لعراقا) وزارة العلوم والتكنولوجیا، مدیریة البحوث الزراعیة، مركز بحوث المكافحة المتكاملة لآلفات، بغداد، 1(

(BC26)، العراقوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، قسم وقایة النباتات

تلفة ألول مرة في مصر على عوائل نباتیة مخAenasius arizonensisدي داخلي التطفل اتسجیل الطفیل االنفر 17:1517:30
) 1(. 3وجون نویز2وكمال توفیق عوض اهللا1انجیل رشدي عطیةمصابة ببق القطن الدقیقي في منطقة الجیزة. 

جیزة، ال، المكافحة الحیویة، كلیة الزراعة، جامعة القاهرةمختبر ) 2(؛رجیزة، مصالدقي، المعهد بحوث وقایة النبات، 
(BC27)، المملكة المتحدةلندن، متحف التاریخ الطبیعي، ) قسم علوم الحیاة3(؛مصر

على بعض أنواع البق الدقیقيىالمربNephus includensالعالقة بین تطور االطوار المختلفة للمفترس 17:3017:45
ة الحسیني دیان،2الحمید غانمالبدیع عبد، عبد1أحمد أمین أحمد صالحالتراكمیة. الوحدات الحراریة متطلباته من و 

)2(؛ مصرة،الجیز ي،الدق،مركز البحوث الزراعیة،) معهد بحوث وقایة النباتات1. (1محمديشحتة علو 1محمد
(BC28)، مصرجامعة المنصورة،كلیة الزراعة،قسم الحشرات اإلقتصادیة

حمد أ.في مصرادور الحشرات المفترسة في مكافحة بعض الحشرات الثاقبة الماصة التي تصیب نباتات الكوس17:4518:00
) 1. (1السالمورحاب عالء الدین عبد2فتحي السعید السنطیل، 2محمد السید الشرقاويةحمز ، 1امین أحمد صالح

امعة ج،) كلیة التكنولوجیا والتنمیة2(؛ ة، مصرالجیز ، الدقي، مركز البحوث الزراعیة،معهد بحوث وقایة النباتات
)29BC(، مصرالزقازیق

النباتلوقایةالعربیةللجمعیةاإلداریةالهیئةانتخابات18:0019:00

العشاء الختامي19:0022:00
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موضوعات متنوعة:23شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین8األربعاء
رئیس الجلسة: مجدي ویلسن (مصر)Bالقاعة: 

عنوان الجلسةلىإمن

Rhynchophorus)سوسة النخیل الحمراء الحجر الزراعي لمنع دخول اآلفات الغازیة: تدابیر 16:3016:45 ferrugienus)

لبلدیة االزراعیة، وزارة إدارة الشؤون ،عماد حسین الطریحي. )absolutaTuta(البندورة/الطماطمحافرة أوراقو 
)MI1(الدوحة، قطر، 1966.ص.ب،والبیئة

الفریز/ولةمستویات الضرر اإلقتصادي والحد اإلقتصادي الحرج لقوقع البرسیم الزجاجي الذي یصیب نباتات الفرا16:4517:00
معهد ى،عبداهللا عیسمحمد و محمد حسن عصام لقمةمحمد محمد أحمد إبراهیم، . في محافظة اإلسماعیلیة. مصر

)MI2(بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي، مصر

ىمسل.األعشاب البحریة في نباتات الفول والقمحمركبات مستخلص التخفیف من اإلجهاد الملحي عن طریق 17:0017:15
ایة للتكنولوجیا األحیائیة، وتثمین وحم) قسم البیولوجیا، مختبر 1. (1میمون الكويو 2، الواعر محمد أمین1لعتیق

اظر ) قسم البستنة والمن2(؛مراكش، المغرب،الموارد الزراعیة، كلیة العلوم والتكنولوجیا، جامعة القاضي عیاض
)MI3(مریم، سوسة، تونس -الطبیعیة، المعهد العالي للزراعة، شط

،د الوهابرانیا أحمد عب. الصوب الزراعیةالدفیئات/لمكافحة العنكبوت ذو البقعتین في )IoTانترنت األشیاء (17:1517:30
)MI4(مصر،مركز البحوث الزراعیة،النباتاتمعهد بحوث وقایة

لرحمن مكحلاعبد أهم األمراض واآلفات التي تنتقل بواسطة إرسإلیات بذور محاصیل الحبوب والبقولیات الشتویة. 17:3017:45
وصفاء غسان قمري، مختبر صحة البذور، المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (إیكاردا)، محطة 

)MI5(تربل، البقاع، زحلة، لبنان

مناقشة17:4518:00

النباتلوقایةالعربیةللجمعیةاإلداریةالهیئةانتخابات18:0019:00

العشاء الختامي19:0022:00
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حشرات:24شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین8األربعاء
رئیس الجلسة: أحمد عبده حامد (مصر)Cالقاعة: 

عنوان الجلسةلىإمن

. ولمحصول الفعلى)LSitona lineatus.(تأثي مواعید الزراعة ومعالجة البذور في حشرة خنفساء السیتونا16:3016:45
المركز الدولي للبحوث الزراعیة في، الفاخوري، عبد الهادي صبراوي والسعدیة الحلوي، كریم مصطفى البوحسیني

(E17)، الرباط، المغرب 6299المناطق الجافة، (إیكاردا)، ص.ب. 

ووفاء 1أحمد كاتبة بدرفي بعض البیئات األردنیة.)Carabidae: Coleoptera(تنوع خنافس االرض من عائلة 16:4517:00
) قسم وقایة2(، األردن؛11942) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان، 1. (2محمد نصر

(E19)، األردن11942النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان، 

یة امعهد بحوث وق،محمد عبد الرحمن محمد عمروأضواء على بعض آفات الزیتون ومكافحتها في مصر. 17:0017:15
(E13)النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الجیزة، مصر

حمد أالتوزیع الموسمي لبعض الحشرات الثاقبة الماصة والمفترسات المصاحبة على نباتات الخیار في مصر. 17:1517:30
معهد )1(. 2ورحاب عالء الدین عبدالسالم2، فتحي السعید السنطیل2، حمزة محمد السید الشرقاوي1أمین صالح

لزقازیق، ا) كلیة التكنولوجیا والتنمیة جامعة 2بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي، الجیزة، مصر؛ (
(E14)مصر 

Ceratitis capitataدراسة مختبریة لحیاتیة ذبابة فاكهة البحر المتوسط 17:3017:45 (Wiedemann)(Diptera:

)Tephritidiae 1يوحسین فاضل الربیع2، حمزة كاظم الزبیدي1سمیرة عودة خلیويحراریة مختلفة. مستویاتعند .
امعة بغداد، ) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، ج2(؛) وزارة العلوم والتكنولوجیا، دائرة البحوث الزراعیة، العراق1(

(E16)العراق 

رغممأحمد اإلصابة بناخرات خنافس أنوبییدى المهاجمة لألخشاب المصنعة في مصر مع محاوالت لمكافحتها. 17:4518:00
لجیزة، قسم بحوث الناخرات والنمل األبیض، معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، ا،وناهد عبد الغني

(E18)مصر

النباتلوقایةالعربیةللجمعیةاإلداریةالهیئةانتخابات18:0019:00

العشاء الختامي19:0022:00
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2017تشرین الثاني/نوفمبر 9الخمیس

ملخص البرنامج

رئیس الجلسةالقاعةعنوان الجلسةلىإمن 
إبراهیم العباسي (مصر)لرئیسیةارابعةالندوة العلمیة ال08:3010:00
استراحة10:0010:30
مصطفى حیدر (لبنان)Aمكافحة متكاملة: 25جلسة شفهي 10:3012:00
ادریس سالم (مصر)Bحشرات اقتصادیة: 26جلسة شفهي 10:3012:00
خلیل المالكي (مصر)Cمبیدات كیمیائیة: 27جلسة شفهي 10:3012:00
مطعم الفندقاستراحة12:0012:15
جاسم محمد (العراق)أحمد Aحشرات نافعة: 28جلسة شفهي 12:1513:30
محمد عبد الوهاب رخا (مصر)Bحلم/أكاروسات: 29جلسة شفهي 12:1513:30
سیةالرئیالمؤتمرتامتخإجلسة 13:3014:00
استراحة الغداء14:0015:00
احتفال وداعي وتوزیع الجوائز19:0022:00
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2017تشرین الثاني/نوفمبر 9الخمیس

الجلسةعنوان لىإمن

الحلقة العلمیة الرابعة: تأثیر التغیر المناخي في وثایة النبات تحت الظروف المتوسطیة08:3010:00

ابراهیم العباسي (مصر)رئیس الجلسة:الرئیسیة:القاعة

راض النبات، ام، معهد بحوثسحر زیان.آثار تغیر المناخ في أمراض النبات واستراتیجیات المكافحة المتكاملة08:3009:00
)S11(مركز البحوث الزراعیة، مصر

" في وقایة تأثیرات التغیرات المناخیة المستحدثة على مستوى كوكب األرض بالهندسة المناخیة بتقنیة "كیمتریل09:0009:30
)S12(كلیة الزراعة، جامعة القاهرة، مصر، منیر محمد الحسینيالنبات.

محمود اعیة. دور حزم المعلومات المتعلقة باآلثار الُمحتملة لتغیر المناخ في دینامیكیات آفات المحاصیل الزر 09:3010:00
)S13(مصر، مركز معلومات تغیر المناخ والطاقة المتجددة، وزارة الزراعة واستصالح األراضي،مدني

استراحة10:0010:30
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مكافحة متكاملة:25شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین9الخمیس
مصطفى حیدر (لبنان)رئیس الجلسة:A:القاعة

عنوان الجلسةلىإمن

ارس سناء محمد فو 1عبد الرحمن یوسف خفته. الحصاد والتخزینمراض ثمار البرتقال بعددارة المتكاملة ألاإل10:3010:45
)PM3I(، سوریة وزارة الزراعة) 2، الالذقیة، سوریة؛ (تشرینجامعة ، كلیة الزراعة،قسم وقایة النبات) 1. (2صاري

Rhizoctonia solaniالفطرفيحیائیة والمستخلصات النباتیة وسماد النخیل العضوي تأثیر بعض العوامل األ10:4511:00

Kühnالكلیة،حیائیةقسم تقنیات المقاومة األ،دي مطلوباهيعهد عبد عل.مسبب مرض تعفن جذور الباذنجان
(IPM10)العراق،جامعة الفرات االوسط التقنیة،التقنیة المسیب

Bemisia tabaciانجازات البحوث الحالیة حول الذبابة البیضاء11:0011:15 Genn.(Hemiptera: Aleyrodidae) في
نقول عن المالبندورة/صفرار أوراق الطماطماتونس: حالة األنواع والبدائل للمكافحة المستدامة لمرض تجعد و 

حدة و ) 1. (4لي قوتیيا، نات1،3یبا، اقبال الش1، منیرة الباز1،2، خولة زراد1أسماء العریف. طریق الذبابة البیضاء
، CRRHAB، جامعة سوسة، المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البیولوجیةUR13AGR09البحث 

مختبر حمایة النباتات، ) 3؛ (، جامعة سوسة، تونسISAالمعهد العالي للعلوم الفالحیة بشط مریم ) 2(؛تونس
حاث للتنمیة، وحدة البحث معهد األ) 4؛ (، تونسINRATجامعة قرطاج، المعهد الوطني للبحوث الزراعیة بتونس

)INRA/IRD/CIRAD/SupAgro فرنسا، ةوٕادارة المجتمعات. مونبولیی) معهد البیولوجیا(IPM11)

لرحمن اعبد. النشاط المضاد للمیكروبات لبعض سالالت األكتینومایسیت المعزولة من تربة سیناء المصریة 11:1511:30
قسم وقایة ) 1. (1يالناصر أحمد قبیصعبدو 2محمد هالل السید، 2بهجت محمد رفعت،1الرحمنجمال الدین عبد

،(بنین)ومكلیة العلـــ،النبــات والمیكــروبیولوجيقسم ) 2(؛مصر،القاهرة،المطریة،مركز بحوث الصحراء،النبات
(BC30)مصر،القاهرة، هرجامعة األز 

سیا عبد الحمید آو 1سمیر خلف عبد اهللا.التلوث الطبیعي لثمار العنب الجافة باالوكراتوكسین والفطور المصاحبة له11:3011:45
لوم، ) قسم علوم الحیاة، كلیة الع2الحیاة، كلیة العلوم، جامعة زاخو، العراق؛ () قسم علوم1. (2محمد سعد اهللا

(F3)جامعة دهوك، العراق

، الشرقاوي 2ةمدیحة بشر ، 1بنخالتيفاتحة.في المغرببعض النباتاتلاالسمرار األنزیميو الفعالیة المضادة للفطور11:4512:00
لحیویة اختبر التكنولوجیا ) م2الكیمیاء العضویة الحیویة والماكرو جزیئیة؛ (ختبر ) م1. (1وحفیظة بوعمامة2المضفار

، شارع عبد الكریم 49لیة العلوم والتقانات، جامعة القاضي عیاض، ص.ب. لتثمین وحمایة الموارد الزراعیة، ك
)F19(الخطابي، مراكش، المغرب

استراحة12:0012:15
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اقتصادیةحشرات :26شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین9الخمیس
ادریس سالم (مصر)رئیس الجلسة: Bالقاعة:

عنوان الجلسةلىإمن

Ceratitisالتواجد السنوي لحشرة ذبابة فاكهة البحر المتوسط 10:3010:45 capitata (wiedemann)

)Diptera:Tephritidae( .حسن سمیر عبدعبد الرزاق سلمانآمال في البساتین المختلطة لمحافظة بغداد ،
الرزاق، حیدر خالد محمد محمد، علي كاظم محمد، أسیل عبد الرزاق، حسین سعد علي وشهاب أحمد عباس، دائرة 

(E15)وقایة المزروعات، وزارة الزراعة، أبو غریب، العراق

فظة على الباذنجان بمحاTinsleyPhenacoccus solenopsisكولوجیة على بق القطن الدقیقي یدراسة بیئیة/إ10:4511:00
، معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي، الجیزة، مصر حسن أحمد نبیل. مصر–الشرقیة 
(EN9)

):Dactylopius opuntiae)DactylopiidaeHemiptera(Cockerell)الجدیدة الغازیةاآلفةانتشارعوامل11:0011:15

، عبد الهادي 2، السعدیة لحلیوي2مصطفى البوحسیني، 1، محمد بوجغاغ1، محمد الصباغي1رشید بوهرودالمغرب. في
ي ف) المركز الدولي للبحوث الزراعیة 2) المعهد الوطني للبحث الزراعي، المغرب؛ (1. (2وكریم الفاخوري2صبراوي

(EN10)المناطق الجافة، الرباط، المغرب 

في حقول القمح والشعیر في شمال سوریة. Pachytychius hordei(Brull)تقصي انتشار سوسة الشعیر 11:1511:30
، سلیم خوجة، خلود حوكان، بهاء كورو وریما قدسیة، الهیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة، مركزعطیة عرب

(EN11)البحوث العلمیة الزراعیة بحلب، حلب، سوریة

البدیلة و على العوائل النباتیة األساسیة Aphis gossypiiاالنتشار السنوي وتقلبات مجموع حشرات مّن القطن 11:3011:45
ایة معهد بحوث وقوحمدي السعید مجاهد،محمد محمد أحمد إبراهیمفي منطقة الزقازیق، محافظة الشرقیة، مصر. 

(EN12)النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي، جیزة، مصر 

حسن . تحت الظروف المخبریةTinslPhenacoccus solenopsisدراسات بیولوجیة على بق القطن الدقیقي 11:4512:00
)EN13(مركز البحوث الزراعیة، مصر، معهد بحوث وقایة النباتاتأحمد نبیل،

استراحة12:0012:15
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مبیدات كیمیائیة:27شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین9الخمیس
خلیل المالكي (مصر)رئیس الجلسة: Cالقاعة:

عنوان الجلسةلىإمن

بب المسgraminicolaMycosphaerellaللفطر CYP51عالقة کفاءة مبیدات الترایازول مع التغیرات فی الجین 10:3010:45
جامعة قسم وقایة النبات، کلیة الزراعة،) 1. (2ستیفن روسالو 1رزانيقاسم عبد اهللا مهلمرض تلطخ أوراق القمح. 

) مدرسة العلوم البیولوجیة، جامعة نوتنجهام، سوتون 2(صالح الدین، اربیل، اقلیم جنوب کوردستان، العراق؛
(P15)بنینجتون، لیفربول، المملكة المتحدة

ت المصاحبة كفاءة بعض المبیدات الكیماویة والحیویة إزاء اآلفات الثاقبة الماصة ودودة ورق القطن والمفترسا10:4511:00
ایة معهد بحوث وق، حاتم محمد حاتم الشنافو محمد محمد أحمد إبراهیم .مصر، في حقول القطن بمحافظة الشرقیة

(P16)النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي، مصر 

یدیین الحیویین المحلیة باستعمال بعض المواد الغذائیة الجإذبة المخلوطة مع المبتقویم كفاءة نوعین من المصائد11:0011:15
Spintor وProclaim في مكافحة ذبابة القرعیاتDacus ciliatus

)Tephritidae:Diptera( .صفاء زكریا بكر، كلیة الزراعة، و عواد جاسم محمد الجبوريعلى محصول الخیار
(P17)جامعة تكریت، العراق 

حمد مالتأثیر الهرموني للجرعة تحت القاتلة من بعض مثبطات نمو الحشرات في كیوتكل الصرصار األمریكي. 11:1511:30
یة ) قسم وقا2(؛النبات، كلیة الزراعة جامعة تكریت، العراق) قسم وقایة 1(. 2نزار مصطفى المالحو 1رشاكر منصو 

(P18)جامعة الموصل، العراق. ، النبات، كلیة الزراعة والغابات

ة النبات، قسم اآلفات ووقای،ماجدة صبورمیداكلوربرید في أشجار الزیتون. یأح بواسطة مكافحة فراشة ساق التفا11:3011:45
(P1)الدقي، الجیزة، مصر ،للبحوثيالمركز القوم،شعبة الزراعة

ذلك في الغلة تأثیر خالئط مبیدات أدغال/أعشاب القمح في مكافحة الشعیر البري واالدغال/األعشاب المرافقة وأثر11:4512:00
غداد، وصدام حاتم عبد الرحیم الزیادي، قسم المحاصیل الحقلیة، كلیة الزراعة، جامعة بریسان كریم شاطيالحبیة. 
(P20)العراق 

استراحة12:0012:15
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نافعةحشرات :28شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین9الخمیس
أحمد جاسم محمد (العراق)رئیس الجلسة: Aالقاعة:

عنوان الجلسةلىإمن

إیهاب وفیق مصر. -نشاط طوائف نحل العسل تحت الظروف بیئیة مختلفة في منطقة سدس محافظة بني سویف12:1512:30
قسم بحوث النحل، معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، ، وأیمن محمد محمد غنیةمحمود زیدان

(BI1)مصر 

ر لبعض دور شغاالت نحل العسل في العقد وخصائص الثماII. البرقوقالخوخ/العالقة بین نحل العسل وبساتین 12:3012:45
. 3يسارة حسن الدرینو 3عماد ثروت، 2، إبراهیم الشناوي الشناوي1محمد عبد الوهاب یوسف. أصناف الخوخ/البرقوق

كهة، ) قسم بساتین الفا2) قسم الحشرات اإلقتصادیة والمبیدات، كلیة الزراعة، جامعة القاهرة، الجیزة، مصر؛ (1(
عیة، ) قسم تربیة النحل، معهد وقایة النبات، مركز البحوث الزرا3كلیة الزراعة، جامعة القاهرة، الجیزة، مصر؛ (

(BI2)وزارة الزراعة، الجیزة، مصر 

. ل العسلتأثیر التغذیة ببعض االنظمة الغذائیة كمكمالت لحبوب اللقاح اثناء فصل الربیع في بناء طوائف نح12:4513:00
كلیة الزراعة، ) 1. (2وصبحیة سعید سید1الحمید یوسفلطفي عبد، 2نجالء األحمدي غزالة،1محمد السعید الشریف

(BI3)لبحوث الزراعیة، مصر معهد بحوث وقایة النباتات، مركز ا) 2، مصر؛ (جامعة عین شمس

حمد ممتطفل وأمراض النحل. لكآلیة دفاع ضد الحلم ادور السلوك الصحي لدي نحل العسل دراسة مرجعیة حول 13:0013:15
معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث ،وعبد الرؤوف محمد عبد الرحمن عمروعبد الرحمن محمد عمرو
(BI4)الزراعیة، الجیزة، مصر 

، 2لشناويإبراهیم الشناوي ا، 1الوهاب یوسفمحمد عبدنشاط جمع الرحیق وحبوب اللقاح من أزهار الخوخ/البرقوق. 13:1513:30
لجیزة، ) قسم الحشرات اإلقتصادیة والمبیدات، كلیة الزراعة، جامعة القاهرة، ا1(. 3سارة حسن الدرینيو 3عماد ثروت

ایة ) قسم تربیة النحل، معهد وق3) قسم بساتین الفاكهة، كلیة الزراعة، جامعة القاهرة، الجیزة، مصر؛ (2مصر؛ (
(BI5)النبات، مركز البحوث الزراعیة، وزارة الزراعة، الجیزة، مصر 

تام المؤتمرجلسة إخت13:3014:00

اءالغداستراحة 14:0015:00

احتفال وداعي وتوزیع الجوائز19:0022:00
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حلم/أكاروسات:29شفهيجلسة2017نوفمبر/الثانيتشرین9الخمیس
محمد عبد الوهاب رخا (مصر)رئیس الجلسة: Bالقاعة:

عنوان الجلسةلىإمن

مر ذو البقعتین) القوي المغناطسیة والماء الممغنط في سلوك وتعداد األكاروس النباتي (العنكبوت األحتأثیر تفاوت 12:1512:30
یة معهد بحوث وقاحمدي عبد الرحیم عبد الرحمن،.والحقلالمختبرفي )Amblyseius gossipiوأحد مفترساته (

(M1)النباتات، محطة البحوث الزراعیة، بسخا، الدقي، مركز البحوث الزراعیة، القاهرة، مصر 

ي البقعتین ذمقارنة الكفاءة لتأثیر بعض المركبات وتحویلها إلى صورها النانوتكنولوجیة على األكاروس األحمر 12:3012:45
طة معهد بحوث وقایة النباتات، مح، حمدي عبد الرحیم عبد الرحمن.)sPhytoseiulus persimili(وأحد مفترساته 

(M2)البحوث الزراعیة، بسخا، الدقي، مركز البحوث الزراعیة، القاهرة، مصر 

أحد مفترساته و ) العنكبوت األحمر ذو البقعتینتأثیر أصناف القطن المختلفة وعالقتها بتعداد األكاروس النباتي (12:4513:00
معهد بحوث وقایة ولیلى عبادة محمد سلیمان، حمدي عبد الرحیم عبد الرحمن.المخبریة والحقلیةتحت ظروف 

(M3)النباتات، محطة البحوث الزراعیة، بسخا، الدقي، مركز البحوث الزراعیة، القاهرة، مصر 

Amblyseiusإستجابة بعض أصناف القطن لإلصابة بالعنكبوت األحمر ذو البقعتین والمفترس األكاروسي 13:0013:15

gossipi.1ر، محمد أحمد خض1حاتم محمد حاتم الشناف، 1هالة محمد میعادوعالقتة ذلك بتركیبهاها الكیمیائي ،
وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة،معهد بحوث )1(. 2وأشرف إبراهیم إسماعیل درویش1عمر محمد عمر محمد

(M4)معهد بحوث القطن، مركز البحوث الزراعیة، مصر )2؛ (الدقي، جیزة، مصر

ني، أشرف سعید الحلوا) على األنتانا في مصر. Epitrimerus)Acari: Eriophyidaeنوع جدید تابع لجنس 13:1513:30
(M5)قسم بحوث أكاروس الفاكهة، معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي، جیزة، مصر 

جلسة إختتام المؤتمر13:3014:00

اءالغداستراحة 14:0015:00

احتفال وداعي وتوزیع الجوائز19:0022:00
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)1مجموعة الملصقات (
مستخلصات نباتیة، مكافحة حیویة ومكافحة متكاملة لآلفاتعلم الحشرات، حشرات اقتصادیة، 

2017نوفمبر/ثانيالتشرین5فياألحدیومصباحمنالتاسعةوحتىالثامنةالساعةمنالملصقاتتعلیقیتم

عنوان البحثالرقم

P1ة النسبیة للفطر یعلاوالفالقمح/أنواع الّمن على الحنطةجمالوجود الموسمي لألعداء الحیویة التي تهاLecanicillium lecanii

زهراء عبد . Coccinella septumpunctataالسبع نقاط اتفي الدعسوقة ذConfidorوالمبید Muliganومنظم النمو الحشري 
)BC31(العراق، جامعة بغداد،ةكلیة الزراع،قسم وقایة النبات، وشیماء عبد راضي عمرانالمعطي الغضبان

P2 رد فعل الطفیلApanteles glomeratus (Hymenoptera: Braconidae)مستخلص نبات اللوز ومستخلص جسم یرقات فراشة إزاء
)32BC(سوریة،دمشق،جامعة دمشق،كلیة الزراعة،سالم الوندو ، وجیه قسیسي شاللوانأم). LAporia crataegi.(اللوز الحرشفیة 

P3 عید ، فتحي الس2، حمزه محمد السید الشرقاوي1أحمد أمین أحمد صالح.من القطن على نباتات الخیار في مصرمتطفالتدراسات بعض
) كلیة 2(؛ ، مصر، دقي، جیزةمركز البحوث الزراعیة) معهد بحوث وقایة النباتات،1(.2رحاب عالء الدین عبد السالمو 2السنطیل

(BC33)، مصرجامعة الزقازیق،التكنولوجیا والتنمیة

P4 ةمحافظة القلیوبیلها على أشجار المانجو بةیكولوجیة على حشرة المانجو القشریة البیضاء واألعداء الحیویة المصاحببیئیة/إدراسات
كز ، معهد بحوث وقایة النباتات، مر ي) قسم الحشرات القشریة والبق الدقیق1(. 1أحمدون. 2يحنف، م. 2سالمم. ، 1مروة عامرمصر. -

(BC34)) قسم وقایة النباتات، كلیة الزراعة، جامعة عین شمس، مصر2(، مصر؛، جیزةالبحوث الزراعیة، الدقي

P5ني،أحمد ملیجي عبد الغاألحماض الدهنیة في ثمان عزالت من النیماتودا الممرضة للحشرات من خمس محافظات مصریة. تركیب
یولوجیا اآلفات، معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوثز قسم فی،عبد الرحمنمنذر محمد و أحمد محمد عزازي، هشام أحمد سرور 

(BC35)، مصرالزراعیة

P61ب الفخراني، ثناء قط1أحمد سمیر هنداويمصر. -حصر وتقلبات تعداد اآلفات مفصلیة األرجل ومفترساتها في حقول البطاطا في الدلتا ،
،ةكلیة الزراع،) قسم وقایة النبات2(؛ مصر،مركز البحوث الزراعیة،بحوث وقایة النباتاتمعهد )1(.2فاطمة الزهراء حسین حجازي

(BC36)مصر،جامعة طنطا

P7 فطر إزاء البطاطا/بكتریا معزولة من حقول البطاطسليداضالتالنشاطFusarium .هیشور ، نادیة سایح، نورةعیشور-سامیة مزعاش
، 19000، 1مختبر علم األحیاء الدقیقة التطبیقیة، كلیة علوم الطبیعة والحیاة، جامعة فرحات عباس سطیف ومحمد میهوب زروق، 

(BC37)سطیف، الجزائر 

P8مود المعروفعماد محق البیولوجیة. ائته بالطر كافحومةفي محافظة السلیمانیةفي البیوت المحمیمرض موت بادرات الخیارانتشار
(BC38)، إقلیم كردستان، العراقة، جامعة السلیمانیةكلیة العلوم الزراعی،نرمین محمد صابرو 

P9ناصر طا/البطاطس. تقدیر النشاط التضادي لعزالت مختارة من البكتیریا الجذریة كمكون في اإلدارة المتكاملة للتعفن الرطب على البطا
)BC39(جامعة الزراعة القاحلة، راولبندي، الباكستانPMAS، م. إنعام الحق وغولشان إرشاد، قسم أمراض النبات، محمود
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P10 .راض ، شائیة شلهزمان، ومحمد إنعام الحق، قسم أمرئیس أحمدتطویر وتقویم مبیدات حیویة إزاء الفطور الممرضة لجذور الحمص
(BC40)للزراعة القاحلة، راولبندي، الباكستانPMASالنبات، جامعة 

P11ـإضافة مصادر نتروجینیة للمستحضرات السائلة والصلبة لفطر الTrichoderma harzianumلحیویة ایم كفاءتها في المكافحة و وتق
ة،قسم المبیدات واألسمدة الحیوی) 1(.2روعة مالكو2، رشیدة محمد أحمد1حنان أ. مضوي.م في نبات الحمصیو ر المرض ذبول فیوز 

(BC41)السودان) قسم اآلفات وصحة النبات، كلیة الزراعة، جامعة بحري، الخرطوم،2(؛ المركز القومي للبحوث، الخرطوم، السودان

P12التي تنتجها الحالةنزیمات همة اإل امسmarcescensSerratiaمكافحةفي مRhizoctonia solaniتقرح المسبب لمرض الفطر
فالحة المركز الجهوي للبحوث في ال) 1. (2دي الدعمياوماجدة الرم1.2رباب الخالدي. البطاطا/في البطاطسالساق والقشرة السوداء

UR13AGR09وحدة البحث ،المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البیولوجیة بشط مریم)2(؛ ، توزر، تونس2260الواحیة 

(BC42)، شط مریم، تونس4042جامعة سوسة، مندمج بالوسط الشرقي التونسي، نياانتاج بست

P13لفطربین يتأثیر التضادال.spTrichoderma إزاء الفطر.spPestalotiopsis .محمد ، مریم زواوي بوتیتي،سوسن حلّیمفي تونس
(BC43)تونسة،الموارد الحرجیالمعھد الوطني للبحوث في الھندسة الریفیة، مختبر المیاه والغابات إلدارة وتثمین ، جامعالحبیب بن 

P14 نمو النبات والمكافحة البیولوجیة لفطر خصائص تحفیزFusarium culmorum منسالالتبعلى القمحsppStreptomyces .
3اثیوم، فلورنس 1، نصر الدین سباو1، عتیقة مكالت1، نور الدین بوراس1، أمین یكور1،2عمران توماتیة.معزولة من تربة سهبیة جزائریة

بیعة والحیاة، قسم علوم الط)2(؛ نظمة المیكروبیة، المدرسة العلیا لألساتذة بالقبة، الجزائربر بیولوجیا األت) مخ1(.1وعبد الغني زیتوني
(BC44)، تولوز، فرنساENSAT-INP) قسم الطرائق البیولوجیة واالنظمة المیكروبیة، 3(؛، الجزائر1، جامعة الجزائر كلیة العلوم

P15ذو.ة واإلحیائیةالكیمیائیالحاثاتستخدام تولیفات لبعض ابالجذورتعقدلنیماتودافي الطماطم/البندورةالجهازیةالمقاومةاستحثاث
)BC45(قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة بغدادح، الفتاالرحیم عبدفرقد عبدو الفقار لیث الصندوق

P16نبات بذور طفیل البودا إفيةتأثیر عزالت فطری.(Del.) BenthStriga hermonthica( .محمد محجوب1مجدولین مصطفى أحمد ،
د ) معهد بحوث البیئة والموار 1. (3وعبد الجبار الطیب بابكر1، مقدام الشیخ عبد الغني1، عواد جالل عثمان2، أحمد م.إ رغیم1حسن

لمحاصیل، ا) كلیة العلوم الزراعیة، قسم علوم 3) جامعة أم درمان اإلسالمیة؛ (2؛ (الطبیعیة، المركز الوطني للبحوث، الخرطوم، السودان
(BC46)جامعة السودان للعلوم والتقاني، الخرطوم، السودان 

P17 تأثیر فطر الخمیرةSaccharomyces cerevisiae الكثافة العددیة لنیماتودا تعقد الجذور فيالمنشط بواسطة السكروزMeloidogyne

incognita ت، قسم أمراض النبا،ووفاء محمد عبد الحمید النجديمحمود محمد أحمد یوسف. نمو النباتوفيعلى نبات الباذنجان
(BC47)النیماتودا، المركز القومي للبحوث، الدقي، القاهرة، مصرمختبر/معمل

P18 انجذاب المفترسRhyzobius lophantheaمن الحمضیات المصابة بالحشرة القشریة الحمراء الزیوت األساسیةإزاءAonidiella

Maskellaurantii)Hemiptera: Diaspididae( .،علي كیاهان وٕاسماعیل كاراك، قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة،أحمد السابتي
(BC48)جامعة سلیمان دیمیرل، إسبارتا، تركیا

P19 دراسة العالقة الثالثیة بین أنواع عائلة القشریاتDiaspididae ها في الجزائرلوالحشرات المفترسة والطفیلیة والنباتات المضیفة .
نیة العلیا المدرسة الوط) 2(؛I.، جامعة البلیدةSNVقسم التكنولوجیا الحیویة، كلیة ) 1. (3بن ضیف اهللال. و 2بیش، محمد 1رشیدة بلقندوز

اد البیولوجیة والتنوع التكنولوجیا الناعمة، التحفیز، الكیمیاء الفیزیائیة للمو مختبر) 3(؛الزراعیة، الجزائر العاصمة، الحراش، الجزائرللعلوم 
(BC49)البیولوجي، كلیة العلوم، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر
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P20 الحورلوجیة في حساسیة بعض أنواع الحور لإلصابة بقارضة أوراقیو الشكلیة/المورفولوجیة والفستأثیر بعض الصفاتEpinotia

)F. (Torticidae: Lepidopetraabbreviana.2وسحر طاهر المولى2، إسماعیل نجم المعروف1شاهین عباس مصطفى) .كلیة ) 1
)E20(كلیة الزراعة والغابات، قسم الغابات، جامعة الموصل، العراق )2(قسم الغابات، جامعة كركوك، كركوك، العراق؛ ، الزراعة

P21 نطاط األوراقJacobiasca lybicaوفاطمة 1نيثناء قطب الفخرا،1أحمد سمیر هنداويله. ةعلى نباتات البامیاء والطفیلیات المصاحب
معة ) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جا2) معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، مصر؛ (1. (2الزهراء حسین حجازي

(E21)طنطا، مصر 

P22 اء قطب ثنمصر. –حصر اآلفات مفصلیات األرجل وتقلبات تعدادها وأعدائها الطبیعیة في زراعات البامیة بمحافظة كفر الشیخ
)E22(معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، مصرمحمود عبد المجید سامي،و هنداويالفخراني، أحمد سمیر 

P23بداهللا بخیتعأحالم محمد أحمد .تأثیر مسحوق القرنفل والزنجبیل والقرض والقرجال في إصابة حبوب الذرة الرفیعة بخفساء الخابرة،
(E23)الكالمین، مكتب الزراعة، الجزیرة، السودان

P24 مالءمة طریقتین من طرق جمع الحشرات لتقدیر اتجاه مجامیع بعض مفصلیات األرجل الثاقبة الماصة التي تقطن زراعات
عهد بحوث معبد الرحیم أحمد عبد الرحیم وعالء الدین عبد القادر أحمد سال، محمد عبد الرحمن محمد عمرو،.الطماطم/البندورة والخیار

(E24)وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي، الجیزة، مصر

P25األشعة المایكروویة في مكافحة دودة الشمع الكبرى إستعمال(L.)Galleria mellonella)Lepidoptera : Pyralidae( .داب سن
)E25(أحمد حســن هادي، قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة بغداد، العراقو سامي جاسم الدهوي

P26تأثیر درجات الحرارة والرطوبة النسبیة في الحدوث الموسمي لمتطفالت بیض حشرة السونةEurygaster testudenaria Geoffroy

)Hemiptera: Scutelleridae( .اقوزارة الزراعة، دائرة وقایة المزروعات، أبو غریب، العر ، وتمكین إبراهیم طرادجاسم خلف محمد
(E26)

P27 .بحوث معهد،صالح محمود محمد جمیلاألهمیة اإلقتصادیة لدودة الطلع الكبرى على نخیل البلح بمحافظة الوادي الجدید، مصر
(E27)وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي، الجیزة، مصر

P28 إصابة جدیدة ألشجار الزیتون بحشرة فراشة الزیتونEuzophera pinguis3وسف، أمیرة ی2ایلیا الشویري،1زینات موسى. في لبنان

نبات، وقایة ال) فرع 2(؛لبنانالفنار،فرع وقایة النبات، مصلحة األبحاث العلمیة الزراعیة، ) مختبر الحشرات، 1. (4ومیالد الریاشي
) 4(؛ لبنانحاصبیا، مصلحة األبحاث العلمیة الزراعیة، ) محطة حاصبیا، 3(لبنان؛تل العمارة، مصلحة األبحاث العلمیة الزراعیة، 

(EN8)لبنانتل العمارة، الزراعیة، الزیتون وزیت الزیتون، مصلحة األبحاث العلمیة مختبر 

P29تأثیر التركیبة الكیمیائیة للتمر في مستوى الضرر الذي تسببه حشرة دودة التمر)Ectomyelois ceratoniae( لصحراء افي واحات
ة،ورقلـ-قـاصدي مربـاحجـامعة ) 1. (3هارون شنشونيو 2متیش-بهیة دومانجي، 1إغیلي-ریحكیمة أد، 1ریمحمد عز الدین إدالجزائریة. 

طني للعلوم المعهد الو ،قسم علم حیوان الزراعة والغابات)2(؛الجزائرورقلـة،مختبر بحوث زراعة النخیل،كـلیة عـلوم الطبیعة والحیاة
(EN16)زائرالج،جامعة تبسة،كلیة العلوم الدقیقة وعلوم الطبیعة والحیاة،قسم علوم البیولوجیا)3؛ (الجزائر16200، الحراش،الفالحیة

P30 تأثیر حامض الفولیكFolic acid ومضاد حامض الفولیكMethotrexate في یرقات الذبابة المنزلیةMusca domestica L.

)Diptera: Muscidae( .وحسن فلیح حسن، قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة بغداد، العراقنداء سعود عبد)EN17(
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P31رندة ده،، أحالم دالنإسماعیل شافعةباتنة، الجزائر. -همة في دراسة التنوع الحشري في بستان زیتون في منطقة عین التوتة امس
(EN18)، الجزائر2بومجان، قسم البیئة والمحیط، كلیة علوم الطبیعة والحیاة، جامعة باتنه 

P32 والفترة الضوئیة في تطور ذبابة أوراق الزیتونتأثیر درجة الحرارةDasineura oleae)Diptera: Cecidomyiidae( .1رمضانعلي،
ة دمشق، ) كلیة العلوم، جامع2قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة تشرین، الالذقیة، سوریة؛ () 1. (3وزهراء بیدق2رندة أبو طارة

(EN19)العلمیة الزراعیة، دمشق، سوریة) الهیئة العامة للبحوث 3سوریة؛ (

P33 دراسة جزیئیة لحشرات بسیال األجاص)Psyllidae: Hemiptera(.sppCacopsylla یةفي المنطقتین الوسطى والجنوبیة من سور .
یة ) قسم وقا2سوریة؛ (الهیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة، مركز بحوث حمص، ) 1. (3رندة أبو طارةو 2، وجیه قسیس1بسام عودة

(EN20)كلیة العلوم، جامعة دمشق، سوریة) 3(النبات، كلیة الزراعة، جامعة دمشق، سوریة؛

P34 انتشار نوعین من حشرات الكادرا.)sppEphestia( ادي الجدیدقبل وبعد الحصاد لنخیل البلح في اثنتین من الواحات بمحافظة الو-
، معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي)1. (1,2بدر الصباح عبد المنعم فتوحو 1صالح محمود محمد جمیلمصر. 

(EN21)قسم األحیاء، كلیة العلوم، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن الفیصل، المملكة العربیة السعودیة)2الجیزة، مصر؛ (

P35 .وسلمان 3، عبد الناصر2، ر. جي. سترزاكر1عریف شاهالشامیلون/الحرباء: أداة جدیدة لجدولة الري وٕادارة اآلفات في محصول الثوم
) CSIRO) منظمة الكومنولث للیحوث العلمیة والصناعیة (2) قسم الحشرات، معهد بالوخستن الزراعي، كویتا، باكستان؛ (1. (3جعفر

)EN22() قسم البستنة في معهد بالوخستان الزراعي، كویتا، باكستان3كانبیرا، أسترالیا؛ (للزراعة والغذاء، 

P36لدورة حیاة حشرة سوسة سنابل الحبوب خبریةدارسة حقلیة وم(Brulle)Pachtychius hordieلة جمی.لیبیا-في منطقة المرج
)EN23(المرج، جامعة بنغازي، لیبیا، قسم الموارد والبیئة، كلیة اآلداب والعلوم، صالح العسبلي

P37 جداول القابلیة التكاثریة الخاصة بالفئات العمریة لدودة ورق القطن(Boisd)Spodoptera littoralis .كاظم الربیعي جوادفي بغداد
)EN24(، وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة بغداد، العراقالخزرجييهند إبراهیم علو 

P38.فالح حنش تأثیر مدة التعرض وسمك المادة في فاعلیة طاقة األشعة المیكرویة في االطوار المختلفة لنوعین من حشرات المخازن
مركز المكافحة ، حازم عیدان الشمريو ، محمد زیدان خلف، حسین فاضل الربیعي، بشرى حسن عبد الحمزة، رجاء عبود سامينهر

(EN25)بغداد، العراق.765الزراعیة، وزارة العلوم والتكنولوجیا، ص. ب المتكاملة لآلفات، دائرة البحوث 

P39 الدور الوظیفي للببتید العصبيLeucokinin II .لعلوم كلیة امنى محمد صالح الدوسري،في تثبیط النمو لسوسة النخیل الحمراء
(EN26)بمحافظة الخرج، المملكة العربیة السعودیةالعزیز والدراسات اإلنسانیة، قسم األحیاء، جامعة األمیر سطام بن عبد

P40ألوراق بعض النباتات في نمو فطر ةالتأثیر المثبط للمستخلصات الكحولیRhizoctonia solani.حطانقنادیة1مها أكرم الرجبو
)EX20(الموصل، العراق، التقنيالمعهد، التمریضقسم)2؛ (قسم علوم الحیاة، كلیة العلوم، جامعة الموصل، العراق) 1(.2محمود

P41هدمع، يإیمان السید حسین الرهیو . قدرة جذب إناث سوسة النخیل الحمراءفيیم بعض مستخلصات أنسجة نخیل البلح وتأثیرها و تق
(EX21)مصرالجیزة،الدقي،الزراعیة،البحوثمركزالنباتات،وقایةبحوث

P42.عمار كریم تقویم كفاءة بعض المستخلصات النباتیة في مكافحة حشرة الذبابة البیضاء وًمْن الخوخ األخضر على نبات الباذنجان
المعهد )2(العراق؛ ) كلیة الزراعة، جامعة القاسم الخضرا،1. (2عبد األمیريوأسماء عبد عل1كریم سلومييعل،1خضیر الجسمان

(EX22)المسیب، العراقالتقني،
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P43 تأثیر بعض المستخلصات النباتیة والبروبولیس في فطرAspergillus flavus .وأحمد 2بنلفتح اهللا أبو ة، جمع1إبراهیم سعید إبراهیم
ات ) قسم وقایة النب2() قسم وقایة النبات (مبیدات اآلفات)، كلیة الزراعة، جامعة األزهر، القاهرة، مصر؛1. (3ىالدین مصطفعز

صرم) قسم العقاقیر، كلیة الصیدلة، جامعة األزهر، القاهرة، 3(حشرات إقتصادیة)، كلیة الزراعة، جامعة االزهر، القاهرة، مصر؛ (
(EX23)

P44 كفاءة مستخلصات النیم والعشر في مكافحة التفحم المغطي في الذرةSphaerotheca sorghi .س ورحاب إدری، هیام م. نعیمة أ. قرشي
(EX24)معهد أبحاث البیئة والموارد الطبیعیة والتصحر، المركز القومي للبحوث، الخرطوم، السودان، أ، إدریس

P45ني لمختلف أصناف الباذنجان إزاء إصابة برینجال وحفار الفاكهة اتقویم مید.)GueneeLeucinodes orbonalis( .ن كاسيجمل خاأ ،
(EX25)عاصف عزیز، قسم علم الحشرات، جامعة بیر مهر على شاه، الزراعة القاحلة روالبندي، باكستانمحمد و همایون جاوید 

P46 للفطر الممرضتحلیل كیمیائي كمي لمستخلصي نباتین طبییین ومدي فعالیتهما المضادةiPhytophthora capsic.عبد مسعودة بن
م البیئة المیكروبیولوجیة التطبیقیة بكلیة علوم الطبیعة والحیاة، جامعة فرحات عباس، قس) مخبر 1(.2وهاجر صیفي2، ریان صیفي1رالقاد

) قسم 3(قسم العلوم الفالحیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر؛) 2(؛ والفالحة، كلیة علوم الطبیعة والحیاة، جامعة جیجل، الجزائر
(EX26)العلوم البیولوجیة، جامعة تونس المنار، تونس

P47/الِقْسُتوس الفعالیة المضادة للفطریات عند الزیوت األساسیة المستخرجة من نبات القریضةCistusف. 1امةه. بوعم. المغربي ،
، جامعة ) مختبر الكیمیاء العضویة الحیویة والماكرو جزیئیة كلیة العلوم والتقنیات1(. 3كولوما-،  أ. كونزالیس2أ. بنحریف،1بنخالتي

امعة جالسمإللیة، -مختبر الكیمیاء الجزیئیة الحیویة، المواد الطبیعیة والتفاعلیة، كلیة العلوم)2؛ (مراكش، المغربالقاضي عیاض، 
)EX27(.، إسبانیا28006مكرر، مدرید، 115سیرأنو، /CSIC ،Cمختبر علم البیئة، ) 3مراكش، المغرب؛ (،القاضي عیاض

P48تأثیر مساحیق القرنفل والزنجبیل والقرنجال والقرض في إصابة حبوب الحمص بخنفساء اللوبیاءsCallosobruchus maculatu .
امعة ) قسم حمایة المحاصیل، ج2السودان؛ () وقایة النباتات، وزارة الزراعة، 1. (2ىوأحمد آدم عیس2فائزة صالح، 1عفاف عبد الحمید
(EX28)الجزیرة، السودان

P49 .اعیة، تاندوجام، وس.ن ماري، جامعة السند الزر ج. م. ماريالتأثیرات النسبیة للمستخلصات النباتیة المختلفة في آفات نبات البامیاء
(EX29)السند، باكستان

P50 الفعالیة التثبیطیة للمستخلصات الكحولیة ألوراق الدفلةNerium oleander وبذور الكلغانSilybum marianumوجذور عرق
ن سالم انیر تحت ظروف المختبر.Macrophomina phaseolinaوRhizoctonia solaniعلى نمو Glycrhiza glabralالسوس 

)EX30(ورشا محمد عبد اهللا، كلیة الزراعة، جامعة بغداد، العراقالجراح

P511,2ملیك لعماريو 1فؤاد مرادسي.نویة لخمسة أنواع محلیة من نبات الفول في حیویة وسلوك من الفول األسوداتأثیر بعض المركبات الث .
، معهد قسم الهندسة الزراعیة) 2(؛، الجزائرمنطقة أوریسسمختبر لتحسین تقنیات حمایة الصحة النباتیة في أغروسیستمز الجبلیة،) 1(

(EX31)العلوم البیطریة والزراعیة، جامعة باتنة، الجزائر

P52تقانات حدیثة في مكافحة ذبابة فاكهة البحر المتوسط(Diptera:Tephridae)(Wieddrmann1)capitataCeratitisفي بساتین
حمد، ممحمد، أسیل عبد الرزاقحیدر، علكاظمهدوان، خالد محمد، حمید عليمال سلمان عبد الرزاقآ.الموالح في العراق/الحمضیات

(IPM12)س، دائرة وقایة المزروعات، وزارة الزراعة، أبو غریب، العراقحسین وشهاب أحمد عبايسعد عل
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عنوان البحثالرقم

P53مرض ذبول الفیوزاریوم بإستخدام الفطر إزاءنبات الخیار ةیانمو ووقال،تحسین خواص التربةPiriformospora indicaالمخلفات وبعض
یا قسم المیكروبیولوج) 2(؛قسم أمراض النبات) 1. (3اسامه إبراهیم نجیمو 2محمديمظهر دسوقي عل،1حمدان أحمد محرمىمصطفة. العضوی
(IPM13)، مصرسوهاجةجامعة،الزراعةكلی،قسم علوم األراضي والمیاه) 3(ة؛الزراعی

P54 دینامیكیة أفراد الحشرة القشریة البیضاءفينمذجة آثار المناخ(Parlatoria blanchardi)لمراحل خالل تاریخ حیاة مختلف ا
. 3ونيشنشهارونو 2متیش-بهیة دومانجي،1محمد عز الدین أدیر،1إغیليحكیمة أدیرحارة. تحت ظروف قاحلة و المظهریة/لوجیةالفینو ا
حیوان الزراعة قسم علم)2؛ (الجزائر،ورقلـةزراعة النخیلأیحاثبر تمخ،كـلیة عـلوم الطبیعة والحیاة،ورقلـة،جـامعة قـاصدي مربـاح) 1(

جامعة ،ة والحیاةكلیة العلوم الدقیقة وعلوم الطبیع،قسم علوم البیولوجیا)3؛ (الجزائر، الحراش،المعهد الوطني للعلوم الفالحیة،والغابات
(IPM14)الجزائر،12002تبسة ،تبسة
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)2مجموعة الملصقات (
أمراض فطریة وفیروسیة، مبیدات، أعشاب، حشرات نافعة ومواضیع متنوعة

2017نوفمبر/ثانيالتشرین8فيربعاءاألیومصباحمنالتاسعةوحتىالثامنةالساعةمنالملصقاتتعلیقیتم

عنوان البحثالرقم
P55 .ة للبحوث الهیئة العاموأحمد عبد القادر، نبیلة محمد علي باشاإنتاج نباتات تفاح مهندسة وراثیًا من بعض أصناف وأصول التفاح

(F21)، دمشق، سوریة12573العلمیة الزراعیة، قسم المكافحة الحیویة، ص.ب. 

P56 توریث صفة المقاومة ضد الصدأ االصفر)triticif. sp.Puccinia striiformis( .وسف یفداء في ثالثة أصناف من القمح الطري
المركز برنامج التنوع الحیوي واالدارة المتكاملة للمورثات،) 1. (5وأحمد عمري4، هشام العطواني3، نازاري كومارس2، ولید السعید1علو

برنامج ) 3(؛العلوم، جامعة حلب، سوریةكلیةقسم علم الحیاة النباتیة، ) 2(؛الزراعیة في المناطق الجافة (ایكاردا)، مصرالدولي للبحوث 
یئة العامة للبحوث اله) 4(التنوع الحیوي واإلدارة المتكاملة للمورثات، المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (ایكاردا)، تركیا؛

ق الجافة برنامج التنوع الحیوي واإلدارة المتكاملة للمورثات، المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناط) 5(دمشق، سوریة؛الزراعیة
(F22)(ایكاردا)، المغرب

P57 دراسة مورفولوجیة وتشریحیة مرضیة لألشن/للشیبیةXanthoria parietina وDiploicia canescens التي تصیب أشجار
)23F(كلیة التكنولوجیا والتنمیة، جامعة الزقازیق، مصر على محمد كریم،مصر. –الحمضیات/الموالح بمحافظة الشرقیة

P58محمد امام . مصردراسات على انتشار بعض فطور التربة الممرضة للفراولة/الفریز في المحافظات الرئیسیة النتاج الفراولة/الفریز في
؛ ) قسم البساتین، كلیة الزراعة، جامعة عین شمس، مصر1. (2وهبه حنفي محمد2، أماني عطیة3، السید امبابي2رضا السید أحمد، 1رجب

(F24)) قسم امراض النبات، المركز القومي للبحوث، مصر 3) معهد بحوث البساتین، مركز البحوث الزراعیة، مصر؛ (2(

P59 البقعة التي یحدثها الفطرأثر درجة حرارة التحضین في قطرPenicillium expansum .عبید ،1ارعبد الستعلى ثمار أصناف التفاح
سم ) ق2؛ (للزراعة القاحلة، راولبندي، الباكستانPMASجامعة ) قسم أمراض النبات، 1. (2وسید ذو الفقار علي2، زوبیا جابین1ریاض

(F25)أمراض النبات، كلیة زراعة بالوخستان، كویتا، الباكستان 

P60 دراسة عن أمراض التبقع األلترناريAlternaria alternataعلى أوراق شجیرات نبات البطم/البطومLPistacia lentiscus في
النبات، حمیدة عبد الرازق خلیفة وزهرة ابراهیم الجالي، قسم وقایةعمر موسى السنوسي،المنطقة الوسطى من الجبل األخضر، لیبیا. 

(F26)كلیة الزراعة، جامعة عمر المختار، لیبیا 

P61 .لجبورياصبا باقر عبد عزل وتشخیص بعض الفطور المرافقة البصال زهرة التیولیب وكفاءة بعض الزیوت في مكافحتها مختبریًا ،
(F27)وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة بغداد، العراقمحمد مشعان ویحیى صادق، قسم 

P62 تردد سالالت الفطرtriticif. sp.Pucciniastriiformis ل المسبب لمرض الصدأ األصفر على القمح في شمال شرق سوریة خال
، حلیم یوسف، آالن رمو، محمود حسن، سلطان شیخ موس، أفریم عیسى، نوزاد سلیمان وعبد عمران یوسف. 2013-2001الفترة 

(F28)الهیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة، مركز بحوث القامشلي، القامشلي، سوریةالرحمن عیسى، 
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P63 د. 1، ف. عبد2، م.ه. سیدرا1ه. خلیفي. المقاومة ضد مرض البیوضالتطفیر واالنتخاب المخبري لتحسین صنف دقلة نور وادراج ،

وعلیم، ب) قسم تربیة النبات والبیوتكنولوجیا، المعهد الوطني للبحوث الزراعیة، طریق بكاري، مهدي 1. (1و م.س. یاخو1، ل. جالل1یاطا
(F29)المغرب االقلیمي في مراكش، مراكش،المعهد الوطني للبحوث الزراعیة، المركز ) مختبر األمراض، 2(؛ الجزائر

P64محمد ساجد 1عبد الرحمن. فعالیة الفحم النباتي في التربة المتأثرة بالرصاص في خفض مرض اللفحة المبكرة في الطماطم/البندورة ،
بة ) معهد التر 2قسم أمراض النبات، جامعة فیصل أباد الزراعیة؛ () 1. (3وسایرا محبوب2، حافظ نعیم اصغر1، محمد وقار عالم1محمود

(F30)) معهد بحوث امراض النبات، جامعة فیصل أباد، الباكستان 3والعلوم البیئیة، جامعة فیصل أباد الزراعیة؛، (

P65 انماط القدرة المرضیة والتنوع الجزیئي للعشائر القدیمة والعشائر التى نشأت حدیثا لفطرtriticip.s.fPuccinia striiformis على
قسم بحوث أمراض القمح، معهد بحوث أمراض النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الجیزة، مصر، إبراهیم صبحي درازالقمح في مصر. 

(F31)

P66 م بحوث عاطف عبد الفتاح شاهین ومحمد أبو زید، قس،محمد عبد القادر حسنة لصدا الساق ألصناف القمح المصریة. ئیالمقاومة الجز
(F32)أمراض القمح، معهد بحوث امراض النباتات، مركز البحوث الزراعیة، مصر 

P67وسلو1، علي حمود ذنون1، هدى حازم وافي الطائي1علي كریم محمد الطائي. تقویم أصناف من الحمص لإلصابة بلفحة االسكوكیتا
، العراق ) مدیریة زراعة نینوى، وزارة الزراعة2(وقایة النبات، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق؛) قسم 1. (2سیتو مراد

(F33)

P68.3أحمد، إرفان2، محمد اسالم خان1سلمان أحمدتقویم معامالت مختلفة إلدارة لفحة األسكوكیتا على الحمص تحت الظروف الحقلیة ،
ات، ) قسم أمراض النب2) كلیة الزراعة، جامعة سارجودا، باكستان؛ (1. (5وشارما مامتا4، حافظ محمد عاطف1، ظافار إقبال1إجاز أشرف

ع بهادور ) تجم4) قسم الغابات وٕادارة المراعي، الجامعة الزراعیة، فیصل اباد، باكستان؛ (3الجامعة الزراعیة، فیصل اباد، باكستان؛ (
كریسات)، ) المعهد الدولي لبحوث المحاصیل في المناطق شبه اإلستوائیة الجافة (إی5ن، باكستان؛ (لیا، جامعة بهاء الدین زكریا، مولتا

(F34)حیدر أباد، الهند 

P69 التوصیف المورفولوجي/الشكلي لعزالتFUSARIUMشودهاري أ. رؤوف، فرح ناز وغالم رباب ألطف،. المرتبطة بذبول العدس
عة للزراPMASجامعة للزراعة القاحلة، راولبندي، الباكستان وقسم تربیة النبات والوراثة، PMASشبیر، قسم أمراض النبات، جامعة 

(F35)القاحلة، راولبندي، الباكستان

P70 یوب ،1،2ريصفاء غسان قم. البنجر/السكريللشوندرالغربيأولیة لطرز وراثیة من محصول الفول مقاومة لفیروس اإلصفرارغربلة
كاردا، ) إی2؛ () المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (إیكاردا)، لبنان1(.2وسامیة مغندف2مروى بن عمران، 3فان لور
(V9)قسم الصناعات األولیة في نیو ساوث ویلز، معهد تامورث الزراعي، نیو ساوث ویلز، أسترالیا) 3تونس؛ (

P71المیته للخوخ/البرقوق ةالعوائل الطبیعیة لفیروس البقع الحلقی)PNRSV .(3زیز قاسمونبیل ع2، ندیم أحمد رمضان1خالد محمود أحمد .
، العراق؛ ) قسم علوم الحیاة، كلیة العلوم، جامعة الموصل2) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة صالح الدین، أربیل، العراق؛ (1(
(V10)ل، العراق) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة الموص3(

P72 تقویم مستوى المقاومة/التحمل لمدخالتgoVigna mun لفیروس الموزاییك األصفر للـVigna Mungoلفة. تحت ظروف مناخیة مخت
ور ) معهد العلوم الزراعیة، مجمع قائدي عزام، جامعة البنجاب، اله1. (2ومحمد صدیق صادق1، أرشاد جافاد1، بریرا صدیقي1ندیم شاد
(V11)، شارع جهانغ، فیصل أباد، باكستان128) المعهد النووي للزراعة والبیولوجیا، ص.ب. 2، باكستان؛ (54590
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P73الجدوى اإلقتصادیة المضافة لصنف الشعیر الجدید "ایمان" المقاوم لفیروس تقزم وٕاصفرار الشعیر)BYDV(.هاجر بن ارأسماء النج ،

(V12)المنزه، تونس1002نهج الهادي كراي، -وسعیدة ملوحي، المعهد الوطني للبحوث الزراعیة بتونس غانم 

P74 العنب البري). sylvestrissppVitis vinifera(دافید 1إلهام السالمي،1نعیمة محفوظي. طبیعي لفیروسات الكروم في تونسخّزان ،
عیة ) مختبر حمایة النباتات، المعهد الوطني للبحوث الزرا1. (2وفرانشسكو كاریمي1حربي، منیرة بن سلیمان1، أمل نجاحي2باتشیفیكو

Instituto di Bioscienze e BioRisorse (IBBR) ،Consiglio Nazionale) 2(؛ ، المنزه، تونس1004بتونس، نهج الهادي كراي، 

delle ricerche CNR Corso Calatafimi 414 ،I-90129 Palermo ،الیاایط(V13)

P75محقق لصنف دراسة تأثیر أنواع جدیدة من حامالت طعوم الحمضیات/الموالح وٕاصابتها بالفیرویدات في االنتاجیة والربح الخام ال
حوث ) مختبر حمایة النباتات؛ مختبر االقتصاد الریفي، المعهد الوطني للب1. (1وأحمد جمالي2سعیدة ملوحي، 1أسماء نجار. المالطي

(V14)الزراعیة بتونس

P76 ونوكیت وزانبأورهان تركیا. –الوضع الراهن ألمراض الحمضیات/الموالح الفیروسیة وشبه الفیروسیة في منطقة شرق البحر المتوسط
)V15(تركیاأضنا،تشوكوروفا،جامعةالزراعة،كلیةالنبات،وقایةقسم،اونالكیه

P77 .(تركیا) 1وزانب، أورهان 1، بشرى فیدانجي1نوكیت اونالكیهالتشخیص الجزیئي لفیروس قوباء الموالح/الحمضیات في شرق المتوسط

أضنا، ) معهد أبحاث المكافحة الحیویة،2؛ (اقسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة شوكروفا، أضنا، تركی) 1. (1كوالر-وباكیزا كوك
(V16)تركیا

P781كیومنتيمیكالمدة. تطبیق تقنیة تحدید التتابعات النكلیوتیدیة عالیة االنتاجیة لمعرفة الحالة الصحیة ألصناف الكرمة المحلیة المعت،
هدمع)1(.1لليسالداریوباسكوالى1مینافراانجیالنطونیو،1النوتةفیدیریكوبییر،2سافینونیكوالفیتو،1قبعأبورائد،1موریلليماسملیانو
أیطالیا-ألدوموروباريجامعةواألغذیة،النباتالتربة،علومقسم)2(إیطإلیا/باري؛فيللبحوثالوطنيالمركزالنباتیة،الفیروسات

)V17(

P79قمح المعتمدة لإلصابة بنیماتودا ثالىل القمححساسیة بعض أصناف الtriticiAnguina ًاسمة جورج ب. في العراقوحقلیاً مختبریا
)N7(العراق،أبو غریب،دائرة البحوث الزراعیة، هدیل بدري داود وسیف عبد الرزاق،مثنى عبد عكیدي،انطون

P80) كفاءة إستخدام المخصب الحیويNEMATOXالمركز الوطني، محمد القاسم.) في مقاومة نیماتودا تعقد جذور على اللوزیات
)N8(للبحث واإلرشاد الزراعي، األردن

P81حمد كریم مأحمد . رض رملیة بسبب اإلصابة بنیماتودا تعقد الجذورأيفتقدیر الفاقد المحتمل في محصول الفول البلدى المنزرع
)N9(، مصرجیزةي،الدق،ش التحریر، للبحوثيالمركز القوم،قسم أمراض النبات، معوض محمد محمد بندقو 

P82 ة قسم وقای،ومحمد عادل مصطفىالزروق أحمد الدنقلي.الخضراء بمنطقة طرابلسمسح میداني للنیماتودا المصاحبة للمسطحات
)N10(ا لیبی،النبات، كلیة الزراعة، جامعة طرابلس، طرلبلس

P83الزراعة، لنبات، كلیة ) قسم وقایة ا1. (1ولما البنا2، منذر الصدر1لینا ارشید. ردنالنیماتودا الخنجریة على الصنوبر الحلبي في األ انتشار
)N11(سلط، األردن) قسم التكنولوجیا الحیویة، كلیة التكنولوجیا الزراعیة، جامعة البلقاء التطبیقیة، ال2(؛الجامعة األردنیة، عمان، األردن
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P84ر جنس و مكافحة نیماتودا تقرح الجذPratylenchusیة صنف اسبونتا تحت الظروف الحقلالبطاطا/التى تصیب نباتات البطاطس

لمركز ا، النیماتودا قسم أمراض النباتختبرم،يالكیالنيفتحياسامة سامو هدى حسین امین محمد.ستخدام بعض المركبات الحیویةاب
)N12(مصر، لجیزةي، اقدال،شارع البحوث،للبحوثيالقوم

P85ستعمال بانتویا (االتخفیف من اإلجهاد الملحي عند القمح الشتوي ب.sppPantoea حاج . حراویةمعزولة من نباتات ص) نباتیة ضمنیة
كلیة )1(. 2زیتونيعبد الغنيو 2، نصر الدین صباو1بن أحمد، سعید1بیریني، خضرة1مدوح، معمر1، حسین بنعطیة1,2أحمد بلعوني

ساتذة، القبة، نظمة المیكروبیة، المدرسة العلیا لألبیولوجیا األبرت) مخ2(؛علوم الطبیعیة والحیاة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر
)MI6(الجزائر

P86ز بحوث مرك،هیئة البحوث الزراعیة،روضة یعقوب الحبیب.متبقیات مبیدات الكلور العضویة في لحوم الضان والبقر بوسط السودان
)MI7(مدني السودان،متبقیات المبیداتمختبر،دارة المتكاملة لآلفاتاإل

P87 إستجابة القمح الطري لمخلفات الباذنجان البري.CavSolanum elaeagnifolium .ان، غسـ2معمــار، انــور الـ1محمـد عیـد البـرنـيىنــد
ني، دمشق، الطبیعیة، الحلبو ، إدارة بحوث الموارد )GCSAR() الهیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة 1. (1عبد الرحمن الراشدو 2إبراهیم
)MI8(ةدمشق، سوری، 30621. ) جامعة دمشق، كلیة الزراعة، قسم وقایة النبات، ص.ب2(ة؛ سوری

P88فيعیةالزراللبحوثالوطني، المعهدومولدي الفالحهاجر بن غانمالمقاوم للجفاف في تونس. وتأقلم صنف الشعیر " كنوز" تطویر
)MI9(تونسالمنزه،1004شتونس،

P89 سلمة 1، مني لموي1الغني شخشارعبد. لتحمللللیات الفیزیولوجیة والبیو كیمیائیة اآلن: كااإلستجابة لإلجهاد المائي عند شجر األر ،
. 1، الشرقاوي المظفار6، عبدالكریم فیإللي ملتوف5، سعد بن سودة قریشي4الحمید المصدق، عبد3، سعید وهبي2عبدالرحیم فردوس،1عصام

) 3؛ (المركز الجهوي للبحث الغابوي بمراكش، المغرب) 2(؛جلیز، جامعة القاضي عیاض، مراكش، المغربكلیة العلوم والتقنیات) 1(
علوم كلیة ال) 5(؛كلیة العلوم، جامعة ابن زهر، اكأدیر، المغرب) 4(؛كلیة العلوم السمإللیة، جامعة القاضي عیاض، مراكش، المغرب

)MI10(كدال، الرباط، المغربأكلیة العلوم، جامعة محمد الخامس ) 6؛ (عة سیدي محمد بن عبداهللا، فاس، المغربوالتقنیات، جام
P90كل الفاكهة آالغذائي للخفاش المصري التفضیلRousettus aegyptiacusیونس . ةیخبر وعالقته بالمكافحة تحت الظروف الحقلیة والم

)MI11(مصر،جیزة،الدقي،مركز البحوث الزراعیة،النباتاتمعهد بحوث وقایة، ىأحمد السید عیس
P91 في تأثیر سمیة الزیوت العطریة ولمبادا سیهالوثرینTrogoderma granarium .زراعة ، قسم وقایة النباتات، كلیة السهیل الجمیل

(P21)والغابات، جامعة الموصل، العراق

P92 الزعتر الجزائريض الثانوي لنبات یلمركبات األللحشراتالتأثیر المبیديThymus algeriensisاألسودلفولامنّ إزاء)Aphis fabae(
)Aphididae ،Hemiptera(.2مسعودة بن عبد القادرو 1محمد بالحمرا،1ریان صیفي .)میكیة ث تنوع االنظمة البیئیة ودیناابحأبر تمخ) 1
ابیولوجیبر المیكرو تمخ)2(؛قسم العلوم الفالحیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائرنظمة الزراعیة في المناطق الجافة، نتاجیة األوإ 

(P22)ة والحیاة، جامعة جیجل، الجزائروالفالحة، كلیة علوم الطبیعالبیئةالتطبیقیة بكلیة العلوم، جامعة فرحات عباس، قسم 

P93ي رضبیض تحت األ النمل األإزاءمالح غیر العضویة تأثیر بعض المبیدات الحشریة واأل)Anacanthotermes ochraceusتحت (
)P23(مصر،بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقى، الجیزة، معهديالسید حسین الرهیو انمإی. ظروف الحقل
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P94 2ةاكسید التیتانیوم النانویيجزیئات ثانبإستخدام ) میثومیل(لمبید الالنیت يالضوئيالتحلل التكسیرTiO.یمن أ،1حمود شاكرمحمد أ

، بحوث سدسةمحط،النباتاتةمعهد بحوث وقایة،مركز البحوث الزراعی) 1. (2محمد خضرو 1الرحیمالهام فاروق عبد، 2حسن زكي
(P24)، مصر بني سویفةجامعة،الدراسات العلیا للعلوم المتقدمةكلی)2مصر؛ (

P95محمود ،2عبد الرحمن جمال الدین عبد الرحمن،1يحسن فرج ضاح.تطبیق المبیدات الحشریة والیرقات المستدامة لدودة ورق القطن
؛ رصم، الجیزةي، الدق،مركز البحوث الزراعیة،معهد بحوث وقایة النبات) 1. (2رشیددعاء سالمو 1جمیلوالء إبراهیم، 3يمحمد البمب

،األزهرجامعة، كلیة الزراعة، الحیویةةقسم البیئة والزراع)3(؛ مصر، القاهرةة،المطری،مركز بحوث الصحراء،النباتقسم وقایة ) 2(
(P25).مصر،القاهرة

P96 مال الدین عبدجعبد الرحمن دودة ورق القطن المقاومة لإلسبینیتورام واللمبادا ثیهالوثرین.مصریة من التغیرات الجزیئیة لسالالت
مركز بحوث ، قسم وقایة النبات)1(. 1دعاء سالم رشیدو 3جمیلوالء إبراهیم،3يحسن فرج ضاح، 2يمحمود محمد البمب، 1الرحمن

حوث بمعهد ) 3؛ (مصر،القاهرة،جامعة األزهر، كلیة الزراعة،الحیویةةقسم البیئة والزراع) 2؛ (مصر،القاهرةة،المطری،الصحراء
(P26)مصر،الجیزةي،الدق،مركز البحوث الزراعیة،وقایة النبات

P97 الطفیليالبوداعشب الستریغا/نمو فيدخن مع بعض البقولیات للالزراعة البینیةتأثیرStriga hermonthicaم.ب. . نونمو الدخ
)1W(التكنولوجیا، الخرطوم، السودان) كلیة الدراسات الزراعیة، جامعة السودان للعلوم 2) وزارة الزراعة؛ (1. (2وأماني حمد1أشا

P98 عبد الهادي ، 1بومخلباهللاعبد.الجزائر-ة المسیلةیوال–دراسة تنوع األعشاب الضارة في السهوب الجزائریة بمنطقة عین غراب
معة زیان الطبیعة والحیاة، جاكلیة علوم ) 2؛ (اللجنة العلیا لتطویر السهوب، الجلفة، الجزائر) 1(.2آسیا هجرسيو 2يوالرقیة،2بزیني

)W2(عاشور بجلفة، الجزائر
P99الحریر التوتیة ةمن دودةیم هجن مستوردة مختلفو تقBombyx morilنبیلىمرو و انإیمان محمود حس، رحاب حسني طه. في مصر

)BI6(، معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، مصرىمصطف

P100ستعمال مستخلص العرق سوس في بعض الجوانب الحیاتیة لنحل العسل االتغذیة بتأثیرApis mellifera .لشمريأحمد جاسم محمد ا ،
(BI7)مركز المكافحة المتكاملة لآلفات، دائرة البحوث الزراعیة، وزارة العلوم والتكنلوجیا، بغداد، العراق، أحمد صالح ساجت

P101 كشف وتقدیر متبقیات المضاد الحیويOxytetracyclinدیا مغذاة بمحلول سكري حاوي على المضافي العسل المفروز من خال
)BI8(العراق، جامعة بغدادكلیة الزراعة،، حمیدانمحمد مرو و كمیلة ورد شاهر. الحیوي

P102 یة المصابةالحریر التوتفاعلیة بعض الزیوت الطیارة كمضادات للبكتریا ومضاد لالكسدة على بعض القیاسات البیوكیمیائیة لدودة .
)BI9(معهد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، مصروٕایمان محمود حسان، مروى نبیل مصطفى


