
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قواعد المشاركة

  محاورالط باحد بيكون موضوع البحث مرت أن. 

  بحوث األصيمة واألوراق المرجعية الرصينةتقبل ال. 
  تكتببببم المصتتمصببببا  بالميببببة امنجميزلببببة  ويمكببببن بالعر يببببة   

 .كممة 633 وزتجام تعمى أن 
  بالمية اإلنجميزلة محكمةنشرىا بمجمة  تكتم األوراق المراد. 

  صبم مبن 5.8)بيبوامش المرفب   القالب املتزام باصتتدام  يجم
 .صصتتممفي كتابة الجميع الجيا ( 

   لبقيببببة الببببنص  ونببببوع  45لمعنببببوان و 47اصببببتعمل حجببببم تببببط
 عر ي معًا. نجميز  وال( لالTimes New Romanالتط )

   التصببجيلي األوراق والببرايبين فبي حضببور الورشبة مقبدمعمبى 
 .المرفقة المشاركة بملء اصتمارة

  أو  البرلبد املكترونبي لمورشببةعنبباولن عببر  شباركا ترصبل الم
  .حصم العناولن الموضحة في ىذا اإلعالن   تصمم مباشرة

 :مواعيد مهمة
 م2020 فبراير 15  :صا   متصتميم المببتصيوم لآتر 
 أ  زمن قبل الورشة  :تصميم البحث كاماًل يوم لآتر 
  م/الترطوم2020 مارس 25 - 24انعقاد الورشة :  موعد
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 تنويه:
رصينة مية انجميزلة ب والمكتوبة أو المرجعية األصيمةاألوراق 

النشر   وذلك بعد اتضاعيا لمتحكيم حصم شروط صيتم نشرىا 
 :)اتتيار ( لمحكمة التاليةا مجمةالب
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 :مقدمةال

إطار التعاون البناء بين اتحاد مجالس البحث العممي العر ية  في
العممية والجمعيا  والمؤصصا  والمنظما    ةتعددروابطو المبممثمة 
ىذا العام نوعية تنظم  عممية ملورشة عصعدنا امعالن عن اليادفة ي

الجمعية  وة بامتحاد يعموم البيئمالعر ية ل رابطةالبين بالتضامن 
"المركبات النباتية عنوان  تح   وذلك ارة اآلفا  الصودانية إلد

  ."اآلفات الفعالة وامكانات استغاللها في إدارة
من دول  عديدتنبع أىمية ىذه الورشة نظرًا لما يتمتع بو الصودان وال

 ةيالفعالذا   ياأنواع كثير من    ظماإلقميم بتنوع نباتي كبير
اض  تاصة في عدة أير  ض منذ عيود مبطرق تقميدية  تصتتدم
 .عمى مصتويا  الحقل والمتزن  اآلفا  الزراعيةبعض مكافحة في 

 كما أن امىتمام العممي ببحوث المركبا  النباتية قد تنامى مجدداً 
عمى إثر امنعكاصا  الصالبة   منذ صبعينيا  القرن الماضي

 ذلك في. تمتض لممبيدا  المصنعة رشدملالصتتدام المفرط ويير ال
أنواع اآلفا  يًا ضد متتمف احيائد الفعالة الموا الكثير منف ااكتش

  .وييرىاا وقراد نيماتودو  رلابكتو  ا فطرلمن ومصببا  األمراض 
 من نتائا البحوث التي ىائالً ىناك زتمًا  عميو  من المؤكد أن

قميميًا ودوليًا  ثيةمراكز البحالبالجامعا  و أجرل   في مجال محميًا وا 
ر ما أدى فرط امىتمام بيا إلى تكرار  و  األصل-نباتية المبيدا 
 ما توفر من بحوثلجمع وتوثي   م بد من وقفةكان لذلك  .البحوث

وتكولن شبكة  مصتقبميةوضع برناما متف  عميو كتطة عمل ل
 وىذا ما  األىداف تعين عمى تحقي  كامل  متتصصة في المجال

     ىذه الورشة.مقترح  لتبني أدى

 :دهدا األ
  رصينةوثي  البحوث الصابقة في أوراق عممية مرجعية ت. 
   ال.يير المنشورة في المجاألصيمة  العمميةالبحوث عرض 

 

  األصل المبيدا  نباتيةيما يمي نقاط القوة والضعف ف تحديد. 
   لصد الفجوة. يةموجوتطة  بحثيما ضع برناو المصاعدة في 
   يجادتبادل التبرا  و  .تحق  المطمومشراكا  بحثية  ا 
  .تكولن شبكة عممية متتصصة في المجال 

 :محاورال
مكافحببببببة اآلفببببببا   يفببببببالنباتببببببا  الفعالببببببة أو منتجاتيببببببا اصببببببتعمال 

 :حصم المحاور التاليةالمتنوعة ومصببا  األمراض 
   الحقمية والبستانيةمحاصيل الوأمراض آفات. 
  .الحشائش والنباتات المتطفمة 
  داخمة.تاتات الفعالة في الزراعة المالنب 
  (فاكهةنتجات المخزونة )الحبو  والالموأمراض فات آ. 
  النحل والحيوان والطيور الداجنةفات آ. 
  الصحة العامةآفات / ات الطبيةاآلف. 

 ة:المشاركالمعنيون ب
  ا  والمؤصصا  البحثيةالعمماء والباحثون بمتتمف المراكز والييئ 

 .والتطبيقية
  تقنيةالتعميمية و المعاىد الجامعا  و بالوالطالم  العمماء واألصاتذة 

 .والقطاع التاص التعميم العالي مؤصصا ب
  مكافحة ذا  الصمة بالمؤصصا  التنفيذية والتدمية العاممون ب

   عمى رأصيا إدارا  وقاية النباتا اآلفا  ومصببا  األمراض
دارا و   .و اإلدارا  المعنية بوزارة الصحة نقل التقانة وامرشاد ا 
  التتزلن ومعامال  ما بعد الحصاد لممنتجا  الزراعيةالمعنيون ب  

 بالقطاعين العام والتاص.
    ذا  الصمة يةالمجتمعو الطوعية الجمعيا  والمنظما  والييئا 

 .ة بامنتاج الزراعيميتموالمؤصصا  ال األفرادو 
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