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 دعوة لحضور المؤتمر

 

 حضرة الزميل العزيز،

 

يسرنا أن ندعوكم للمشاركة في المؤتمر العربي الحادي عشر لعلوم وقاية النبات الذي تنظمه 

لبلقاء التطبيقية، الجمعية العربية لوقاية النبات بالتعاون مع كلية الزراعة التكنولوجية / جامعة ا

. يتضمن هذا 4112تشرين ثاني/نوفمبر  11-9والذي سيعقد في مدينة عمان، األردن خالل الفترة 

عن برنامج المؤتمر وكيفية التسجيل وكتابة وإرسال الملخصات ومواضيع مهمة أخرى،  االعالن

 لذا نرجو قراءة محتوياته بدقة.

 

ختصون دوليون لمناقشة مواضيع محددة في مجال سيتضمن المؤتمر حلقات علمية يدعى إليها م

وقاية باإلضافة إلى جلسات مخصصة إللقاء األوراق العلمية وجلسات أخرى لعرض الملصقات 

(Posters.ومناقشتها ) 

 

 .مع أطيب التمنيات ،ويشرفنا أن نرحب بكم أطيب ترحيب آملين ان تستمتعوا بزيارة بلدنا الجميل

 

 

 مراللجنة التحضيرية للمؤت

 الدكتور سميح أبو بكر
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 سكرتارية المؤتمر العربي الحادي عشر لعلوم وقاية النبات

 توجه جميع المراسالت الخاصة بالمؤتمر إلى:

 الدكتور حازم شريف حسن

 كلية الزراعة التكنولوجية 

 جامعة البلقاء التطبيقية

 1654فرعي  964-5-12911111هاتف: 

 964-5 1511269تلفاكس 

 ، األردن19111السلط 

  acpp@bau.edu.joالبريد االلكتروني: 

 http://acpp.bau.edu.joالموقع اإللكتروني: 

 

 تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر

 عمان. -في فندق ميريديان 4112تشرين ثاني/نوفمبر  11-9عقد المؤتمر يعقد المؤتمر في الفترة 

 

 برنامج المؤتمر

أنشطة مختلفة تتضمن جلسات األوراق العلمية المتخصصة والتي تشمل كل منها عدداً من البحوث يشتمل برنامج المؤتمر على 

( حول مواضيع محددة تتعلق بوقاية النبات في البلدان العربية Symposiaالشفهية والمصورة.  كما ينظم المؤتمر حلقات علمية )

 وسيتحدث فيها نخبة من العلماء العرب واألجانب.

 

 ألوراق العلميةجلسات اأ( 

 سيكون محور الجلسات العلمية الموضوعات التالية:    

 حشراتعلوم ال. 

  النبات.أمراض علوم 

 األعشاب الضارة والنباتات الزهرية المتطفلة. 

  واالحيائية.المبيدات الكيميائية 

  وغيرها( قوارض، الالحلم والعنكبوتيات، النيماتودا غير حشرية )آفات حيوانية 

 االفات.مكافحة لحديثة والمستدامة في التقانات ا 

 لحجر الزراعيا. 
 

 علميةالحلقات الب( 

 الجلسة االفتتاحية المتحدث الرئيس في 

قضايا ومسؤوليات لمهنيي صحة النبات. المتحدث: د. غريغ جونسون، رئيس،  –إدارة صحة النبات في القرن الحادي والعشرون 
 ا.الجمعية الدولية ألمراض النبات، أسترالي

الندوة العلمية األولى: آفات غازية جديدة وتدابير صحة نباتية جديدة في البلدان العربية وبلدان الشرق األدنى والدروس المستقاة 

 من المناطق األخرى.

ة، . اآلفات الغازية وتدابير الصحة النباتية: الحالة األوروبية. المتحدث: د. فرانسيس بيتر، منظمة وقاية النبات األوروبي1
 فرنسا.

. اآلفات الغازية في منطقة البحر المتوسط والشرق األدنى والمخاطر المرتبطة بانتشارها. المتحدث: د. ستيفانو كوالزا، 2
 جامعة باليرمو، إيطاليا.

. كيف واجهت هولندا دخول األمراض البكتيرية للمحاصيل: حالة البطاطا/البطاطس. المتحدث: د. جان فان ديرولف، 3
 اغنينغن، هولندا.جامعة و 



  

1 

(، مرض خطير وغازي على الحمضيات: الدروس المستفادة من الواليات المتحدة األمريكية والصين HLB. هوانغلونبينغ )4
مكانية تطبيقها في البلدان العربية ودول الشرق األدنى. المتحدث د. جيانشي شين، وزارة الزراعة األمريكية، الواليات المتحدة  وا 

 األمريكية.
أهمية الطرائق الدقيقة والسهلة التطبيق في الكشف عن اآلفات لالستخدام في أغراض مراقبة/تفتيش الصحة النباتية.  .5

 المتحدث د. فرانسيسكو سبينيللي، جامعة بولونيا، إيطاليا.
 الندوة العلمية الثانية: أفاق ومساوئ مبيدات اآلفات الجديدة

 لحشرات. المتحدث: د. جواشيم ماير، باير كروب ساينس، المانيا.. التحديات أمام تطوير مبيدات جديدة ل1
 . تطورات جديدة في إدارة األمراض النباتية بالكيماويات. المتحدث: د. إندي ليدبيتر،  سنجنتا، سويسرا.2
 .. دور مركبات الستريغوالكتون في حياتية ومكافحة األعشاب المتطفلة. المتحدث: د. م. فورو، باري، إيطاليا3
 . التأثيرات البيئية الجانبية للمبيدات الجديدة. كم نعلم عن محدودياتها؟ المتحدث: د. محمد ت. أحمد، مصر.4

 الندوة العلمية الثالثة: إدارة اآلفات في نُُظم الزراعة العضوية

حدث: الدكتورة أدريانان التطهير البيولوجي للتربة لمكافحة اآلفات المنقولة مع التربة باستخدام الموارد المتجددة. المت .1

 فان بروغن، جامعة فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية.

 تطوير مستحضرات مبيدات حيوية في البلدان العربية. المتحدث: الدكتور والء السيد، مصر. .2

و، إدارة أمراض ما بعد الحصاد في الزراعة العضوية: تكامل االستراتيجيات. المتحدث: الدكتور دايفيد سبادار .3

 أجروإينوفا، جامعة تورينو، إيطاليا.

 استراتيجيات إدارة اآلفات لإلنتاج العضوي لثمار اللوزيات/الحلويات. المتحدث: الدكتور فابيو موليناري، إيطاليا. .4

 الندوة العلمية الرابعة: المركبات الطبيعية والبدائل األخرى إلدارة اآلفات

 شرية. المتحدث: الدكتور هاري شارما، إيكريسات، الهند.مركبات نباتية طبيعية لمكافحة اآلفات الح .1

الفرمونات الحشرية وتطبيقاتها في اإلدارة المتكاملة لآلفات. المتحدث: الدكتور شاكر الزيدي، شركة راسل للمكافحة  .2

 المتكاملة لآلفات، المملكة المتحدة.

 . المتحدث: الدكتور ياسر شبانة، مصر.كفاءة مبيدات األعشاب الحيوية في نُظُم األعشاب المائية واألرضية .3

 أليلوباثي في إدارة األعشاب. المتحدث: الدكتور إبراهيم شعبان السعداوي، العراق. / استخدام المجاهضة .4
 الندوة العلمية الخامسة: التقدم في التعليم األكاديمي واإلرشاد للمعرفة المناسبة للمزارعين إلدارة اآلفات

حوث األساسية والتطبيقية في وقاية النباتات لعمل تأثير في حياة المزارعين. المتحدث: الدكتور كيفية الجمع ما بين الب .1

 محمد خان، جامعة والية داكوتا الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية.

دان الشرق المدارس الحقلية للمزارعين لنشر المعرفة حول إدارة اآلفات في المجتمعات الزراعية في البلدان العربية وبل .2

 األدنى. المتحدث: ألفريدو إيمبيغليا، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، إيطاليا.

 الندوة العلمية السادسة: استراتيجيات التربية لمقاومة العائل لآلفات الغازية والمنبثقة
 معهد الوطني للبحوث الزراعية، أنجه، فرنسا.المقاومة المستدامة لألمراض في أشجار التفاحيات. المتحدث: الدكتور برونو لوكام، ال .1

مقاومة النبات العائل للحشرات: التقدُّم الذي تم تحقيقه في العقود القليلة الماضية. المتحدث: الدكتور مصطفى البوحسيني، إيكاردا،  .2

 حلب، سورية.

 لوكاس، إسبانيا.-فيرداجو المقاومة المستدامة للنيماتودا في المحاصيل الزراعية. المتحدثة: الدكتورة سوليداد .3
 لشرق األدنىلمنطقة ا علوم األعشابجمعية  مشاركةجـ( 

( المشاركة في المؤتمر العربي الحادي عشر NEWSSقررت اللجنة االدارية لجمعية علوم االعشاب الضارة في الشرق االدنى )

مناقشة االمور الخاصة بالجمعية، آملين أن يتمكن لعلوم وقاية النبات حيث ان المؤتمر فرصة ممتازة ألعضاء الجمعية لالجتماع و

علماء األعشاب من كافة دول منطقة الشرق األدنى من المشاركة. وبناء عليه، ستدمج الجلسات العلمية لجمعية علوم األعشاب 

م األعشاب لمنطقة للشرق األدنى في جلسات المؤتمر الحادي عشر لعلوم وقاية النبات. وسيتم عقد اجتماع عمل ألعضاء جمعية علو

الشرق األدنى في إحدى أمسيات المؤتمر. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يرجى االتصال مع الدكتور بركات أبو 

 .barakat@ju.edu.joرميلة، كلية الزراعة، الجامعة األردنية 
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 االردنفي  تبديل العمالت

تبديل العملة ً في المطارات والمصارف )البنوك(. ويعادل الدوالر األمريكي  وفراألردن، يتوهو العملة الرسمية في الدينار األردني 

 .( دينار أردني1711حالياً حوالي )

 

 تأشيرات الدخول )سمة الدخول(

على مسؤولية المشاركين. لذلك يرجى االتصال بالسفارة أو القنصلية األردنية في بلدكم قبل موعد سفركم  الدخول تأمين تأشيرةيقع 

 للتأكد من متطلبات الحصول على سمة الدخول إلى األردن، وذلك تفادياً ألي تأخير قد يحصل. بوقت مبكرلى األردن إ

 

 عمانإلى  الوصول

، ومن ثم لى سيارات األجرة إلى مدينة عمانعمان( باإلضافة إكم جنوب  45يتوفر باص نقل عام من مطار الملكة علياء الدولي )

ذي ثبتم حجزكم فيه. وإذا كان وصولكم عن طريق البر )سيارة أو حافلة( ننصحكم بالتوجه مباشرة إلى الفندق ايصالكم إلى الفندق ال

 فيه. حجزال تمالذي 

 

 رسوم التسجيل 

  :رسوم التسجيل للمؤتمر

  .(2013يها اشتراك عام دوالراً أمريكياً لألعضاء العاملين في الجمعية العربية لوقاية النبات )المسددين الشتراكاتهم بما ف 100  -

 .دوالراً أمريكياً لغير األعضاء 125  -

  .دوالراً أمريكياً للمرافقين 50  -

  .دوالراً أمريكياً لطالب الجامعات وخاصة طالب الدارسات العليا )شريطة إبراز ما يثبت وضعهم الدراسي( 20  -

 

اب الملخصات والبرنامج، والضيافة خالل االستراحات والجولة تغطي رسوم التسجيل المنشورات المختلفة للمؤتمر بما فيها كت

 الحقلية.

 

 برنامج المرافقين

برنامج خاص للمرافقين أثناء انعقاد المؤتمر ويتضمن جوالت سياحية ليوم واحد إلى مواقع سياحية في األردن االعالن عن سيتم 

 .الحقا في اإلعالن الثالث للمؤتمروسيتم االعالن عنها 

 

 لمؤتمرلغة ا

 لغة المؤتمر الرسمية هي اللغة العربية، واللغة االنجليزية للمشاركين غير الناطقين بالعربية. 

 ....(   1، 4، 1تقدم عناوين البحوث والجداول باللغتين العربية واالنكليزية وتستخدم األرقام العربية )

 ( باللغة االنكليزية.Symposiaتقدم الحلقات العلمية )

 

 بحوث الملخصات 

ترسل الملخصات  4112 مايو/أيار 11على المشاركين إرسال ملخصات بحوثهم )الشفهية والمصورة( إلى اللجنة المنظمة قبل 

فقة قبل استعمال نموذج الملخص، كما يجب تقديم على عينة الملخص والتعليمات المريرجى اإلطالع . بواسطة البريد االلكتروني

سيتضمن كتاب الملخصات الذي سيوزع على المشاركين في . حيث االنكليزية لكل بحثلغة الالعربية وآخر باللغة ملخص ب

وسيصدر كتاب الملخصات كعدد خاص من مجلة وقاية  المؤتمر، الملخصات العربية واالنكليزية لكافة البحوث المقدمة للمؤتمر.

 النبات العربية.

 

 جوائز البحوث المتميزة لطالب الدراسات العليا

   وقاية النبات اللجنة المنظمة للمؤتمر خمس جوائز ألفضل البحوث المقدمة من طالب الدراسات العليا في مجاالت تمنح-1

 

المشاركة في هذه المسابقة إرسال طلب لسكرتارية المؤتمر مع صورة عن البحث المقدم إلدراجه ضمن البحوث بعلى من يرغب 

 . تقدم الجوائز في الحفل الختامي للمؤتمر.4112مايو  ايار/ 15المقدمة لنيل أحد الجوائز وذلك قبل 

 شروط التقدم للجائزة

 .)أن يكون المتقدم أحد طالب الدراسات العليا )ماجستير أو دكتوراه 

 .أن ال يكون البحث قد نشر من قبل 

  علمية.ضمن أطروحة الماجستير أو الدكتوراه، وقبل الحصول على الدرجة ال منأن يرفق بالبحث ما يثبت أنه 

 .يقدم ملخص البحث على نموذج ملخصات أبحاث المؤتمر 

 جوائز باسمها لبعض المشاركين.الهيئات او المؤسسات  أن تقدم بعض يمكن-4



  

5 

 مساعدة جزئية لحضور المؤتمر

لمهتمين ستقدم اللجنة المنظمة للمؤتمر مساعدة مالية جزئية لحضور المؤتمر لعدد محدود من المشاركين. يرجى من المشاركين ا

بالحصول على هذا الدعم أن يرسلوا طلب المساعدة المالية الموجود في هذا اإلعالن إلى اللجنة المنظمة. الزمالء الذين يحصلون 

المؤتمر غير مؤهلين للحصول على هذه المساعدة. آخر موعد لتقديم طلب المساعدة المالية هو  على دعم من مؤسساتهم لحضور

آب/أغسطس،  15. ستعلم اللجنة المشاركين الذين تقدموا بطلب مساعدة عن قيمة الدعم في موعد أقصاه 4112أيار/مايو،  11

4112. 

 

 الظروف الجوية

 41-15مان معتدلة، حيث تتراوح درجات الحرارة في تلك الفترة عادة ما بين تكون حالة الطقس خالل شهر تشرين ثاني/ في ع

 درجة مئوية مع احتمال طفيف لهطول األمطار.

 

 اإلعالن الثالث

 11إلى اللجنة المنظمة للمؤتمر قبل سيتم إرسال اإلعالن الثالث لألعضاء الذين أكملوا استمارة التسجيل في هذا اإلعالن وأرسلوها 

وسيتضمن اإلعالن الثالث معلومات أشمل عن برنامج المؤتمر والجولة الحقلية وبرنامج المرافقين وغيرها  4112نيو حزيران/يو

 .4112 من األمور. ونأمل أن يتم إرسال اإلعالن الثالث للمشاركين خالل شهر آب/أغسطس
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 لعلوم وقاية النبات الحادي عشرالمؤتمر العربي 
 

 ندقياستمارة التسجيل والحجز الف
 

 4132أيار/مايو،  11اإلستمارة هو  آخر موعد إلرسال

 
 

 . ......................................... اسم العائلة:  .........................: ...بسم األإ ............................... :األول االســم

 ...................................................................................................................................................  العنوان:

  .................................................................................................................................................... 

 .............................................. وني:البريد اإللكتر ............................... الفاكس : .................................. اتف:اله

 ..................................................... :عائلةاسم ال .........................................: .............االسم األول :مرافق المشترك
 

  غرفة ثالثية O غرفة مزدوجة O غرفة مفردة O نمط الحجز:
  

O  : (:4) ................................................(: 1)أرغب مشاركة الغرفة مع .......................................................... 

  

O ى حجزال احتاج إل 
 

 .......................................... ساعة الوصول: ................ورقم الرحلة : ........... الشركة .....................تاريخ الوصول : .

 .............................. :في الفندق قامةعدد ليالي اإل ................................................................تاريخ المغادرة .............
 

 يحجز الفندقال

على جميع المشاركين أن يقوموا بإجراء الحجز الفندقي بأنفسهم باالتصال بالفندق المناسب مباشرة، مع ارسال صورة من الحجز 

 .acpp@bau.edu.joإلى سكرتارية المؤتمر على البريد االلكتروني: 
 

 
 اسم الفندق

 
 انالعنو

غرفة 
 مفردة

غرفة 
 مزدوجة

غرفة 
 ثالثية

 -مريديان فندق 
 نجوم( 5) عمان

( فاكس 56565656599الشميساني، شارع الملكه نور بجنب بنك اإلسكان. تلفون )
البريد   www.lemeridien.comموقع  (.56565659666)

eman.buraik@lemerdien.com  . 

59 999  

 ++ 4فندق كورب )

 نجوم(
( 56565666666تلفون )الشميساني شارع الملكه علياء مقابل المركز الثقافي الملكي. 

t.jaouni@corp- البريد hotels.com-www.corpالموقع  (66655565656فاكس )

hotels.com 

65 55  

فندق متروبوليتان 
 نجوم( 4) انعم

( فاكس 56565694555شارع عاصم العجلوني. تلفون ) الشميساني،
البريد   .www.metropolitanhoteljordan.com(. موقع 56565656655)

reservation@metropolitanhoteljordan.com 

46 56  

 3فندق األرينا )
 نجوم(

موقع   (56565659693( فاكس )56565656999تلفون )طريق الجامعة األردنيه 
www.arenahotels.com البريد .Sales@arenahoteljordan.com 

35 59 59 

  وضريبة   %96فطار، ولكن التتضمن ضريبة المبيعات وتتضمن سعر الغرفة بالليلة الواحدة مع اإل بالدينار األردنيجميع األسعار
 .%99البالغة الخدمه 

  قامت اللجنة المنظمة للمؤتمر بحجز عدد من الغرف في كل فندق، وسيتم قبول حجز المشاركين في الفنادق بناء للغرف المتوفرة
 وستكون األفضلية لمن يحجز أوالً.

http://www.lemeridien.com/
http://www.corp-hotels.com/
http://www.metropolitanhoteljordan.com/
http://www.arenahotels.com/
http://www.arenahotels.com/
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 لعلوم وقاية النباتر الحادي عشالمؤتمر العربي 
 

 عينة الملخص
 

 4132يو، أيار/ما 11الملخص هو  آخر موعد إلرسال

 

 
 ...............................  اسم العائلة:  : ......................بسم األإ .......................... االســم األول:

 .............................................................................................................................................................. العنوان:

 ................................................................................................................................................................ 

 ............................... البريد اإللكتروني: ........................ .. الفاكس : ............................. الهاتف:

 

 

 

 

 

 

. 4مصطفى البوحسينيو 1، سفيتيالنا كوالي1، بروس باركر1ريت سكنرجمار  المكافحة األحيائية لحشرة السونة باستخدام الممرضات الفطرية.

( المركز الدولي للبحوث الزراعية 4؛ )15215-1211ات المتحدة األمريكية الوالي ( مخبر أبحاث الحشرات، جامعة فيرمونت، بورلنغتون،1)

 M.Bohssini@cgiar.org، حلب، سورية، البريد اإللكتروني: 5266في المناطق الجافة )ايكاردا(، ص.ب 

 

فية انخفاضياً معنويياً فيي غلية تعتبر حشرة السونة  اآلفة الرئيسية على محصولي القمح والشعير في غربي آسييا. تسيبب تغذيية هيذه اآل

المحصول ونوعيته. عزلت العدييد مين الممرضيات الفطريية مين الحشيرات فيي مواقيع بياتهيا فيي تركييا وسيورية، وقيد وجيد عليى أنهيا مسيببات 

ي إيجاد المرحلة المناسبة مرضية فعالة على آفة السونة في االختبارات اإلحيائية المخبرية. إن الخطوة التالية في تطوير هذه العوامل األحيائية ه

( 4( عند هجرة الحشرات الكاملة في بداية الربيع من أماكن بياتها في الحقيول 1من دورة حياة اآلفة لالستخدام األفضل للفطور، ويوجد خيارين 

نباتيات التيي تبييت تحتهيا الحشيرات في أماكن بياتها بين سفوح التالل المحيطة بالحقول. أجريت المعامالت األحيائية على النبات وبقاييا أوراق ال

أيام. سوف يتم عرض النتائج مع المقارنية  11خالل  %111-01لستة من أفضل العزالت الواعدة. أعطت معظم العزالت المختبرة نسبة موت 

 بين طريقتي المعاملة األحيائية.

 

 مالحظات هامة )الرجاء قراءتها بتمعن(:

 .4132أيار/مايو،  11الملخص هو  إلرسال( الموعد النهائي 1

 ( يرجى وضع خط تحت اسم الباحث الذي سيقدم البحث.4

 الكامل، العنوان، رقم الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني  في حال توفره.بكتب اسم الباحث [( 1

 .(12( حجم )Times New Romanخط نوع )  ةواحد كفقرة ( يجب أن يكتب الملخص2

 لمؤتمر على العنوان المحدد في اإلعالن.أرسل الملخص إلى سكرتارية ا( 5

 .بواسطة البريد االلكتروني العربية واإلنكليزية لغتينبالرجى إرسال الملخص ( ي6

 كلمة. 111يجب أن ال يزيد حجم الملخص عن  (1
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 لعلوم وقاية النبات الحادي عشرالمؤتمر العربي 
 

 نموذج الملخص
 

 4132 أيار/مايو، 11الملخص هو  آخر موعد إلرسال

 

 
 ...............................  اسم العائلة:  إسم األب: ...................... .......................... االســم األول:

 .............................................................................................................................................................. العنوان:

 ................................................................................................................................................................ 

 ............................... البريد اإللكتروني: ..................... ..... الفاكس : ............................. الهاتف:
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 لعلوم وقاية النبات الحادي عشر المؤتمر العربي
 

 مساعدة الجزئية لحضور المؤتمرال طلب
 

 4132أيار/مايو،  11اإلستمارة هو  آخر موعد إلرسال

 

 

 ...............................  اسم العائلة:  إسم األب: ...................... .......................... ــم األول:االس

 .............................................................................................................................................................. العنوان:

 ................................................................................................................................................................ 

 ............................... البريد اإللكتروني: ......... ................. الفاكس : ............................. الهاتف:

 

 ................................................................................................................. رقم البحث:

 .................................................................................................................. عنوان البحث:

 .................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................. 

 

 ......................عية المبررة لتقديم الطلب:.....................................................................................واألسباب الموض

 .................................................................................................................. 

 

 .................................................................................................................. 

  

 .................................................................................................................. 

 

 أتعهد بأن محتويات الطلب صحيحة

 

 .........................................................:  التوقيع

 
 

 طلبمدير المؤسسة التي ينتمي إليها مقدم الموافقة 

 حضور المؤتمر:ل هلن تغطي كافة تكاليفالمؤسسة التي ينتمي إليها مقدم الطلب  اعلمكم بأن

 

 .............................................................................................................. االسم الكامل: 

 

 .............................................................................................................. الوظيفة:

 

 .............................................................................................................. فاكس:رقم ال

 

 .............................................................................................................. البريد االلكتروني:

 

 .............................................................................................................. :التاريخ

 

 .............................................................................................................. التوقيع: 
 

 

 acpp@bau.edu.jo البريد االلكترونيلعلوم وقاية النبات: الحادي عشر  إلى سكرتارية المؤتمر العربيترسل هذه االستمارة 

 


