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 لعلوم وقاية النبات 

 2020 يتشرين ثان/نوفمبر 6-1، تونس، حماماتال

 الجمعية العربية لوقاية النبات

المعهد الوطني للبحوث و

 الزراعية بتونس

 اإلعالن األول

 مرحبا بك في تونس



 دعوةللمشاركة

المائية  المواردولفالحة وزارة ابالتعاون مع  (ASPP) تتشرف الجمعية العربية لوقاية النبات

والباحثين  العلماءبدعوة بتونس ة لبحوث الزراعيوالصيد البحري ممثلة بالمعهد الوطني ل

واألكاديميين والمهتمين بمجال علوم وقاية النبات فى الحكومات، والجامعات، والمراكز البحثية، 

 إلى تقديم وتبادل الخبرات فى جميع مجاالتفي المنطقة العربية  والمنظمات الدولية والمحلية

 لحديث فىاآلفات ذات االهتمام المشترك، خاصة المرتبطة بالتطور ا وقاية النباتات من

 إستراتيجيات المكافحة المتكاملة الصديقة للبيئة. 

 عشر لعلوم وقاية النباتالث الث يالمؤتمر العرببك مشاركا فى  مرحبا  
 2020 يثانالتشرين /نوفمبر 6-1، حمامات،تونسال

 
 محاورالمؤتمر

 

 اآلفات الحشرية والحيوانية االقتصادية -1
 أمراض النبات ومكافحتها -2

 أمراض النباتمسببات وبيئيات  -3

 األعداء الطبيعية ودورها فى مكافحة اآلفات -4
 ومكافحتها األعشاب / الحشائش -5

 المبيدات  -6

 المبيدات الحيوية وسالسل الغذاء 

 توافق المبيدات الحيوية وعناصر المكافحة الحيوية 

 المبيدات )النانو( لمكافحة اآلفات واألمراض النباتية 

 البيئةو وأمانها للكائنات الحيوانية، النباتية االستخدام اآلمن للكيماويات الزراعية 

 أفات وأمراض ما بعد الحصاد -7
 أنظمة الحجر الزراعي والتدابير الصحية -8

 اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات -9

 الطبيعية األعداءو  النباتية األمراض ، اآلفات على البيئية تأثيرالتغيرات -10

 اآلفات ومكافحة الوراثية الهندسة -11
 ودودة الحرير( النحلالحشرات النافعة ) -12

 

 لجان المؤتمر

  

 
 لجنة الشرف

 في تونس المائية والصيد البحري المواردو وزير الفالحة



 ، رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي، تونسالدكتور إلياس حمزة

 ، مدير عام البحث العلمي الفالحي، تونسالدكتور هشام بن سالم

 لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفالحية، تونس، مدير عام اإلدارة العامة حبيب بن جامعةالدكتور 

 ، مدير عام بالنيابة للمعهد الوطني للبحوث الزراعية، تونسالدكتور منذر بن سالم

 ، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الفالحة، تونس الدكتور أنيس بن ريانة

 ئيس الجمعية العربية لوقاية النبات، لبنان، رالدكتور إبراهيم الجبوري

 ، نائب رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات، لبنانبوزيد نصراويالدكتور

 

 اللجنة التحضيرية/التنظيمة

 تونس –منذر بن سالم تونس –أسماء نجار )الرئيس(

 تونس –نورة عمري تونس –حبيب بن جامعة

 تونس –نعيمة محفوظي تونس –سنية بوهاشم

  تونس –هاجر بن غانم تونس –بشير عالقي

 تونس –ماجدة الدعمي تونس –إقبال الشايب

 تونس –كوثر اللبدي تونس –ثريا السويسي

 تونس –بوهاشمسنية تونس –رياض القابسي

 

 اللجنة العلمية

   )مقرر(ماجدة الدعمي

 

 أمراض فيروسية

 تونس -حمدي  نإيما تونس -نعيمة محفوظي  تونس -أسماء نجار

 لبنان -إيليا شويري  سورية –صفاء قمري  لبنان -خالد مكوك 

 

 أمراض فطرية وبكتيرية

 ستون – عمرينورة  تونس –عزة رحيم  تونس –بوزيد نصراوي

 تونس  – قرقوريسامية  تونس  –أميرة موقو  تونس –بشير العالقي 

 تونس – نعيمة بوغالب تونس –محمد علي تريكي  تونس  –ماجدة الدعمي 

 تونس –وفاء الرويسي  تونس –سهام بن معشية  تونس –بشرى البحري 

 العراق –عماد المعروف  سورية –بسام بياعة 

 

 أعشاب ومكافحتها

 تونس -حنان شعبان  تونس –منير المكي  تونس –ثريا سويسي 

 الجزائر -نجية زرمان  لبنان –مصطفى حيدر  األردن –بركات أبو رميلة 

 

 نيماتودا

 مصر -أحمد دوابة تونس –صدر الدين قالل  تونس – نجاة حريق

 

 حشرات ومكافحة متكاملة

 تونس -جودة مديوني  تونس –ابتسام الفقيه  تونس -سنية بوهاشم

 تونس  –سندة بولحية  تونس  –ألفة بشروش  تونس  –اقبال الشايب 

 تونس –محمد براهم  تونس  –أسماء العريف  تونس  –محمد الحبيب بن جامعة 



 مصر -هنيدي الأحمد 

 

 حلم وأكاروسات

 العراق –ابراهيم الجبوري  تونس –حبيبة قليدة تونس –كوثر اللبدي قريسة 

 

 ومكافحةاآلفات الهندسةالوراثية

 تونس –أحمد جمالي 

 تونس –كريم عمار 

 تونس –محمد الخراط 

 مصر –حسام فرج 

 تونس –هاجر بن غانم

 

 لجنة الترتيبات المحلية

 )مقرر(غانمهاجر بن 

 راضية عمر

 حافظ خليف

 نادية شمام

 منال العير

 وفاء الرويسي

 سامية مغندف

 

 

 والدعاية والموقع االلكتروني للمؤتمر لجنة اإلعالم

  )مقرر(بوهاشمسنية

 نورة عمري

 الشايباقبال 

 قرقوريسامية 

 هيفاء خيار الدين

 

 لجنة التمويل

 )مقرر(النباترئيس الغرفة النقابية للبذور و،رياض قابسي

 COTUGRAINمدير عام شركة ، غريانيعادل ال

 BIOPROTECTIONمدير عام شركة ، هشام عون هللا

 BAYERمدير عام سابق شركة ، ناصر شويخ

 ، رئيس الجمعية التونسية لوقاية النباتمحرز شبيل

 مدير تقني لشركة مبروكة ،مختار مشيشي

 ، المعهد الوطني للبحوث الزراعيةنجارأسماء 

 

 البرنامج العام للمؤتمر

 يشمل البرنامج العام للمؤتمر ما يلي: 

 وصول وتسجيل. -2020نوفمبر/تشرين الثاني  1يوم األحد 



 تسجيل ثم إفتتاح وحلقة علمية صباحاً وجلستين إللقاء بحوث بعد الظهر. -2020نوفمبر/تشرين الثاني 2يوم اإلثنين 

حلقة علمية وجلسة إلقاء بحوث صباحاً وجلستين إلقاء بحوث بعد الظهر يليه إجتماع  -2020نوفمبر/تشرين الثاني 3يوم الثالثاء 

 الهيئة العامة للجمعية العربية لوقاية النبات مساًء. 

 رحلة سياحية زراعية ليوم واحد تحدد تفاصيلها الحقاً. -2020نوفمبر/تشرين الثاني  4يوم األربعاء 

                                              حلقة علمية وجلسة إلقاء بحوث صباحاً وجلستين إلقاء بحوث بعد الظهر،                                                              -2020نوفمبر/تشرين الثاني 5يوم الخميس 

 ء الختامي للمؤتمر مساًء.يليها جلسة إلنتخاب الهيئة اإلدارية الجديدة للجمعية العربية لوقاية النبات ثم العشا

 حلقة علمية وجلسة إلقاء بحوث صباحاً وجلستين إلقاء بحوث بعد الظهر. -2020نوفمبر/تشرين الثاني 6يوم الجمعة 

 .2020نوفمبر/تشرين الثاني  3-2يومي اإلثنين والثالثاء  -العرض األول للبوسترات/الملصقات

 .2020نوفمبر/تشرين الثاني  5-4س والجمعة يومي الخمي -العرض الثاني للبوسترات/الملصقات

وسيتم وضع البرنامج المفصل على هذه الصفحة بما فيه الحلقات العلمية عندما يصبح جاهزاً وذلك في حدود أوائل 

 2020أغسطس آب/

 

 لغةالمؤتمر

 

(بالنسبة للحلقات العلميةالعربية )اللغة الرسمية(، اإلنجليزية )  
 

 (الفنادق تشمل)ال التسجيل رسوم
 

المشاركون من خارج 

 تونس

 )بالدوالر األمريكي(

 

شاركون من تونسالم  

(دينار التونسي)بال  

 

 

 نوع المشاركة

 

 

200 

 

300 

 

 

 مشارك عادي )مع ملخص واحد أو بدون ملخص(

 

 ملخص إضافي()لكل رسم نشر  100 50

 علياالدراسات الطلبة  200 150

   

مطبوعات الحصول على أفراد مصاحبون )بدون  150 100

 المؤتمر(

E-Posters for $100 

1. The amount charged for E-Posters is to print and display the E-Posters  
2. The abstract will be published in conference proceeding book 
3. The presenter is not required to be present in person at the conference 

 



 جبات الغداء، المشروبات أثناء تغطى رسوم التسجيل المشاركة فى المؤتمر، مطبوعات المؤتمر، و

 .، حفل العشاء الختامي  ،الزراعية–اإلستراحات الصباحية وبعد الظهر، الرحلة السياحية

  فى الدراسات العليا بأحد   تسجيلهم تفيديلتزم طلبة الدراسات العليا المشاركون فى المؤتمر بتقديم شهادة

 الجهات المعتمدة.

 حفل العشاء الختامي الزراعية،،–السياحية الرحلة مصاحبون أفراد التسجيلرسوم  تغطى 

 

 هامة تواريخ

 

 2019، آذار/مارس  1 بداية التسجيل
 آخر موعد للتسجيل 

 آخر موعد لتقديم الملخصات

 2020سبتمبر/ايلول،  1

 2020، مارسآذار/ 1

 2020مايو/أيار،  1 اإلفادة بقبول الملخصات

 2019كتوبر/تشرين األول أ 1 اإلعالن الثاني للمؤتمر بمزيد من التفاصيل

 2020يوليو/تموز  1 اإلعالن الثالث واألخير للمؤتمر

 2020أيلول /سبتمبر 30 في الفنادق آخر موعد لطلب حجوزات اإلقامة

 

 

 المراسالت

 
 (ACPP2020) النبات وقاية لعلوم عشرلث الثا المؤتمرالعربي سكرتارية

  البريد اإللكتروني:

 :هاتف
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 ارشاداتالتسجيل
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