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أهمية الورشة

أن الشــراكة فــي تنظيــم الــورش والمؤتمــرات العلميــة بيــن المؤسســات األكاديميــة والجمعيــات 
العلميــة اإلقليميــة أو الدوليــة تشــكل منطلقــًا لتجســيد روح التعــاون العلمــي وتبــادل المعرفــة 
والخبــرة بيــن كال الجانبيــن الــذي يــؤدي إلــى التكامــل الحقيقــي فــي مســارات البحــث العلمــي 
التطبيقــي ويتالقــى مــع حاجــة القطــاع الزراعــي. إن انعقــاد هــذه الورشــة هــو اســتكمااًل ألهــداف 
المؤتمــر العربــي الثالــث عشــر لعلــوم وقايــة النبــات الــذي عقــد فــي تونــس خــالل المــدة مــن 
ــليم«،  ــن وس ــذاء آم ــة لغ ــة النباتي ــعار »الصح ــت ش ــر 2022 تح ــرين األول/أكتوب 16 - 21 تش
وقــد تبنــت الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات العديــد مــن النشــاطات التــي ســتنفذ خــالل المــدة 

القادمــة لتعزيــز مفهــوم هــذا الشــعار.

أهداف الورشة

تهدف هذه الورشة إلى تحقيق األهداف التالية:
توعيــة العامليــن فــي القطــاع الزراعــي بأهميــة التعامــل مــع البــذور ومــواد االكثــار النباتيــة . 1

عاليــة الجــودة ألهميتهــا فــي إنتــاج غــذاء ســليم واســتدامة التنــوع الحيــوي.
التعــرف علــى التقانــات واالســتراتيجيات التــي تهــدف إلــى تقليــل مخاطــر اآلفــات الغازيــة فــي . 2

األمــن الغذائــي.
تعريــف المشــاركين )باحثــون – طــالب دراســات عليــا- عامليــن فــي القطــاع الزراعــي( بأهميــة . 	

مــواد االكثــار فــي نقــل وانتشــار اآلفــات الزراعيــة.
خلــق شــراكات حقيقيــة بيــن المؤسســات األكاديميــة والجمعيــات العلميــة والمنظمــات . 	

اإلقليميــة والدوليــة المهتمــة بالقطــاع الزراعــي.

ينظــم قســم وقايــة النبــات، كليــة الزراعــة، جامعــة البصرة، العــراق بالتعاون مع 
الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات ورشــة عمــل إقليميــة بعنــوان »تقانــات الصحــة 
النباتيــة فــي مجــال إكثــار النباتــات وتوزيعهــا ودورهــا فــي األمــن الغذائــي« 
خــال المــدة مــن 15 - 16 أيار/مايــو 2023 فــي قاعــة المركــز الثقافــي النفطــي، 

البصــرة، العــراق.



محاور ورشة العمل

يمكن للمشاركين تقديم محاضرات ضمن المحاور التالية:
اآلفات العابرة للحدود.	 
إالستراتيجيات الحديثة في إدارة اآلفات والحد من اآلفات الغازية.	 
أهمية لوائح الصحة النباتية في صحة النبات لتعزيز األمن الغذائي.	 
أهميــة إنشــاء نظــام مراقبــة لآلفــات الغازيــة وتحســين االســتراتيجيات المحليــة فــي مراقبــة 	 

اآلفــات العابــرة للحــدود. 
إنتــاج وتوزيــع مــواد اكثــار نباتيــة صحيــة معتمــدة )خضــروات، حبــوب، بقوليــات، بطاطــس/	 

بطاطــس، أشــجار فاكهة(.
 كيفية تقليل التلوث بالسموم الفطرية في مواد إكثار النبات، وخاصة البذور.	 
ــار 	  ــواد اإلكث ــة بم ــدود والمنقول ــرة للح ــات العاب ــن اآلف ــف ع ــي الكش ــة ف ــات الحديث التقني

ــة. النباتي

تقديم الملخصات

يرجــى تقديــم الملخــص )بحــد أقصــى 00	 كلمــة( إلــى منســق الورشــة الدكتــور محمــد عامــر 
ــارس 	202. ــل 1	 آذار/م ــي: muamer2010@yahoo.com قب ــد اإللكترون ــاض البري في

الحجز الفندقي

سوف نوافيكم بعناوين الفنادق واألسعار بأقرب فرصة ممكنة.

 



لجــــــــــــان الورشــــــــة 

اللجنة التحضيرية

رئيسًاعميد كلية الزراعة، جامعة البصرة، العراقالدكتور ساجد سعد حسن
مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية، جامعة البصرةالدكتور محمد حمزة عباس
رئيســة الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات، المركــز الدولــي للبحــوث الدكتورة صفاء غسان قمري

الزراعيــة فــي المناطــق الجافة-ايــكاردا، لبنــان
عضوًا

عضوًارئيس قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرة، العراقالدكتور علي زاجي عبد القادر
عضوًاالجمعية العربية لوقاية النبات، األردنالدكتور إبراهيم جدوع الجبوري

عضوًاالجمعية العربية لوقاية النبات، لبنانالدكتور خالد مكوك
منسقًاعضو ارتباط الجمعية العربية لوقاية النبات في العراقالدكتور محمد عامر فياض

اللجنة العلمية

رئيسًاالجمعية العربية لوقاية النبات، لبنانالدكتور خالد مكوك
عضوًامساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية، جامعة البصرةالدكتور محمد حمزة عباس

عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالدكتور علي زاجي عبد القادر
عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالدكتور عقيل عدنان عبد السيد

عضوًاجامعة الكوفة، العراقالدكتور أسامة العيساوي
عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالدكتورة ايمان موسى عمران

عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالدكتور ضياء سالم علي
عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالدكتور يحيى عاشور صالح

عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالدكتور عالء حسن راضي

اللجنة االدارية والفنية

رئيسًا قسم وقاية النبات ،كلية الزراعة،جامعة البصرةالدكتور عالء عوده مانع
عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالدكتور مهند عبد الرضا خلف

عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالدكتورة عناء داود خماس
عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالسيده جنان مالك خلف
عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالسيده حياة محمد رضا

عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالسيده هاله عبدالجبار عبدالحسن
عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالسيد علي زهير عبد

عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالسيد أمجد عباس فاضل
عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةاالنسه انعام محمد حسين

اللجنة اإلعامية

رئيسًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالدكتور مسلم عاشور عبدالواحد
عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالدكتور محمد علوان سلمان

عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالدكتور حسين علي مهدي
عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالدكتوره ليلى عبدالرحيم بنيان

عضوًاقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرةالسيده افتخار قاسم احمد



استمارة التسجيل والملخص

آخر موعد إلرسال استمارة التسجيل والملخص هو 1	 آذار/مارس، 	202

اسم العائلةاالسم األول

العنــــــوانالبلــــــــــد

الهاتف )الموبايل(البريد اإللكترونـــي

 حضور فقط                   القـــــاء بحثطريقة الحضـــــــور

 شفهــــــــي                  ملصق/بوسترطريقة عرض البحث

الملخص

يجب أن يتضمن:

عنوان البحث	 
أسماء الباحثين وعناوينهم كاملة	 
وضع خط تحت اسم الباحث الذي سيلقي البحث	 
البريد االلكتروني للباحث الذي سيلقي البحث	 
يرجى تقديم الملخص ) بحد أقصى 00	 كلمة ( باللغتين العربية واإلنجليزية	 

ترسل استمارة التسجيل والملخص إلى منسق الورشة الدكتور محمد عامر فياض على البريد اإللكتروني
 muamer2010@yahoo.com قبل 1	 آذار/مارس 	202.
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