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 المشاركون في إعداد
 

 معجم المصطلحات العلمية في علوم وقاية النبات
 

 
جميع الزمالء الذين أسهموا سواء في إعداد الطبعة األولى أو في الطبعة الثانية من تشكر الجمعية العربية لوقاية النبات 

المعجم أو في كال الطبعتين، والذين توزعوا في لجان مختلفة على الشكل التالي )رتبت األسماء حسب تسلسل األحرف 
 األبجدية لالسم األول(:

 
 لجنة مصطلحات النيماتودا 

أحمد جمال الشريف )مصر(،  )مؤسس اللجنة، األردن(، أحمد عبد السميع دوابة )مقررًا، مصر(؛وليد إبراهيم أبو غربية 
أمين وفدي أمين ، أسماء محمد حيدر )سورية(أحمد سعد الحازمي )المملكة العربية السعودية(، أحمد فرحات )مصر(، 

يز اسطيفان زهير عز ، روق الدنقلي )ليبيا(الز ، خليفة دعباج )ليبيا(، خالد العسس )سورية(، بكير عطيفة )مصر(، )مصر(
 ،فهد عبد هللا اليحيى )المملكة العربية السعودية(، عبد هللا بن زغيو )اليمن(، سميرة حمدان سيالمي )الجزائر(، )العراق(

 ، محمد هشام الزينب )سورية(، محمود الحويطي )ليبيا(.محفوظ عبد الجواد )مصر(
 
 لجنة مصطلحات الأمراض الفطرية 

بوزيد نصراوي أحمد األحمد )سورية(، أحمد المومني الرداد )األردن(، أديب سعد )لبنان(،  بسام بياعة )مقررًا، سورية(؛
حفظي أبو بالن )األرن(، سعد الدين بن عامر )ليبيا(، سهيلة عوالي )الجزائر(، صالح سعيد العماري )ليبيا(، عبد )تونس(، 

عبد المنعم )مصر(، عز الدين العوامي )ليبيا(، كامل سليمان جبر )العراق(، محمد طويل )سورية(، محمد علي سعيد  هللا
 )ليبيا(، محمود أبو غرة )سورية(.

 
 لجنة مصطلحات الأمراض الفيروسية 

، س(، أمين حاج قاسم )سورية(ابراهيم الشهوان )المملكة العربية السعودية(، أسماء نجار )تون خالد مكوك )مقررًا، لبنان(؛
ايليا الشويري )لبنان(، بسام بياعة )سورية(، جابر فجلة )مصر(، جبر خليل )ليبيا(، خالد جلواح )الجزائر(، الدسوقي عمار 
)مصر(، صفاء قمري )سورية(، عبير أبو شربة )األردن(، عصمت عالم )مصر(، عقل منصور )األردن(، فتحي المسماري 

 بو جودة )لبنان(.)ليبيا(، يوسف أ
 
 لجنة مصطلحات الأعشاب 

 زينه أبو وزي ف سويسي )تونس(، حسين رميله )األردن(، بسام بياعة )سورية(، ثريا أبو ؛ بركاتنجية زرمان )مقررًا، الجزائر(
مصر(، ) )السودان(، محمد ابراهيم عبد المجيد ساتي هللا الصغير )لبنان(، عبد الرحمن )مصر(، سمير طباش )سورية(، عبد
 األردن(. ) غوشة العراق(، هاني الموصلي ) احمد محمد السعيد الزميتي )مصر(، مظفر
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 لجنة مصطلحات المبيدات 

إلهام بن عباس سحكي )الجزائر(، بسام بياعة )سورية(، زيدان هندي عبد  محمد السعيد صالح الزميتي )مقررًا، مصر(؛
شويح )الجزائر(، أفضيل العوامي )ليبيا(، عالء الدين بيومي عبد الخالق )مصر(، سمير طباش )سورية(. سهام  الحميد

 )مصر(، مهدية سعيدي المولودة تواتى )الجزائر(.  )مصر(، فتحية توجي )الجزائر(، محمد إبراهيم عبد المجيد
 
 لجنة مصطلحات الحشرات والحلم والمكافحة المتكاملة  

هيم عزيز صقر إبراهيم الغرياني )ليبيا(، ابر ، إبراهيم الجبوري )العراق(، فقيه )تونس(إبتسام بن  أحمد الهنيدي )مقررًا، مصر(؛
أحمد  حسن محمد فتحي، ألفة بشروش )تونس(، اقبال الشايب )تونس(، أسماء نجار )تونس()سورية(، أحمد كاتبة )األردن(، 

غانا -ابراهيم احسان )سورية(، سليمة كبوشيسليمان ، سلوى سيد عبد الصمد )مصر()مصر(، سعيد باعنقود )اليمن(، 
صفاء قمري )سورية(، عادل جميل ،  سونيا بوهاشم )تونس(سندة بولحية )تونس(،  سمير الشريف )مصر(، ، )الجزائر(

يلة مران أبو صالح أبو قعحورية )سورية(، عبد الرحمن بن سعد الداود )المملكة العربية السعودية(، علي بطاو )ليبيا(، 
كوثر ، (فوزي فائق شلبي )مصر، فاطمة زهرة بساعد )الجزائر(، فاطمة حلواني )الجزائر(، فاطمة العّشاق )الجزائر(، يا()ليب

محمد علي ، محمد براهم )تونس(، محمد الحبيب بن جامعة )تونس(محمد أحمد أحمد )سورية(،  اللبدي قريسة )تونس(،
محمود صبري لبابيدي ، لسلتي )سورية(، محمد هماشي )الجزائر(محمد نايف ا، محمد عمار )تونس(، حبيشان )اليمن(

 .)سورية( يوائل المتن، نورا شهبار )الجزائر(، نزار المالح  )العراق()سورية(، 


