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 "الصحة النباتیة لغذاء آمن وسلیم"
	
	

 تنظمه
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 تونسفي وزارة الفالحة والموارد المائیة والصید البحري 
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 دعوةللمشاركة
	يالوطن	بالمعھد	ممثلة	البحري	والصید	المائیة	المواردو	لفالحةا	وزارة	مع	بالتعاون	(ASPP)	النبات	لوقایة	العربیة	الجمعیة	تتشرف

	الجامعات،و	الحكومات،	في	النبات	وقایة	علوم	بمجال	والمھتمین	واألكادیمیین	والباحثین	العلماء	بدعوة	بتونس	ةالزراعی	لبحوثل
	من	النباتات	یةوقا	مجاالت	جمیع	في	الخبرات	وتبادل	تقدیم	إلى	العربیة	المنطقة	في	والمحلیة	الدولیة	والمنظمات	البحثیة،	والمراكز
	.	ئةللبی	الصدیقة	المتكاملة	المكافحة	استراتیجیات	في	الحدیث	بالتطور	المرتبطة	خاصة	المشترك،	ھتماماإل	ذات	اآلفات

	
 محاور المؤتمر

	االقتصادیة	والحیوانیة	الحشریة	اآلفات .1
	ومكافحتھا	النبات	أمراض .2
	النبات	أمراض	وبیئیات	مسببات .3
	اآلفات	مكافحة	فى	ودورھا	الطبیعیة	األعداء .4
	ومكافحتھا	األعشاب/الحشائش .5
		المبیدات .6

	الغذاء	وسالسل	الحیویة	المبیدات •
	الحیویة	المكافحة	وعناصر	الحیویة	المبیدات	توافق •
	النباتیة	واألمراض	اآلفات	لمكافحة)	النانو(	المبیدات •
	والبیئة	النباتیة	الحیوانیة،	للكائنات	وأمانھا	الزراعیة	للكیماویات	اآلمن	االستخدام •

	الحصاد	بعد	ما	وأمراض	فاتآ .7
	الصحیة	والتدابیر	الزراعي	الحجر	أنظمة .8
	اآلفات	لمكافحة	المتكاملة	اإلدارة .9

	الطبیعیة	األعداءوالنباتیة	األمراض	اآلفات،	لبیئیةعلىا	التغیرات	تأثیر .10
	اآلفات	ومكافحة	الوراثیة	الھندسة .11
	)الحریر	ودودة	النحل(	النافعة	الحشرات .12

	
 لجان المؤتمر

 
 لجنة الشرف

	تونس	في	البحري	والصید	المائیة	المواردوالفالحة	وزیر •
	تونس	الفالحي،	العالي	والتعلیم	البحث	مؤسسة	رئیس	حمزة،	إلیاس	الدكتور •
	تونس	،الفالحي	العالي	والتعلیم	البحث	مؤسسة	عام	مدیر	سالم،	بن	ھشام	الدكتور •
	تونس	الفالحیة،	المنتجات	جودة	ومراقبة	لحمایة	العامة	اإلدارة	عام	مدیر	جامعة،	بن	حبیب	الدكتور •
	تونس	الزراعیة،	للبحوث	الوطني	للمعھد	بالنیابة	عام	مدیر	،سالم	بن	منذر	الدكتور •
		تونس	الفالحة،	وزارة	في	الدولي	التعاون	مدیر	ریانة،	بن	أنیس	الدكتور •
	العراق	النبات،	لوقایة	العربیة	الجمعیة	رئیس	الجبوري،	إبراھیم	الدكتور •
	تونس	النبات،	لوقایة	العربیة	الجمعیة	رئیس	نائب	نصراوي،	بوزید	الدكتور •
	

 ةیاللجنة التحضیرية/التنظیم
	تونس	،سالم	بن	منذر	تونس	،جامعة	بن	حبیب	تونس	،)الرئیس(	نجار	أسماء
	تونس	،عالقي	بشیر	تونس	،عمري	نورة	تونس	،بوھاشم	نیةس

	تونس	،غانم	بن	ھاجر	تونس	،الشایب	إقبال	تونس	،محفوظي	نعیمة
	تونس	،القابسي	ریاض	تونس	،الدعمي	ماجدة	تونس	،السویسي	ثریا
		تونس	،ریانة	بن	أنیس	تونس	،قریسة	اللبدي	كوثر
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 اللجنة العلمیة
	تونس	،)رمقر(	الدعمي	ماجدة

	
 حشرات ومكافحة متكاملة

	تونس	،مدیوني	جودة	تونس	،الفقیھ	ابتسام	تونس	،بوھاشم	سنیة
		تونس	،بولحیة	سندة		تونس	،بشروش	ألفة		تونس	،الشایب	اقبال
	تونس	،براھم	محمد		تونس	،العریف	أسماء		تونس	،جامعة	بن	حبیب
	المغرب	،ويیلحل	سعدیة	العراق	،علي	عارف	الستار	عبد	مصر	،الھنیدي	أحمد
	السعودیة	الداوود،	الرحمن	عبد	عمان	سلطنة	الخاطري،	سالم	األردن	كاتبة،	أحمد

	
 حلم وأكاروسات

	العراق	،الجبوري	ابراھیم	تونس	،قلیدة	حبیبة	تونس	،قریسة	اللبدي	كوثر
	

 أمراض فطرية وبكتیرية
	تونس	،عمري	نورة	تونس	،رحیم	عزة	تونس	،نصراوي	بوزید
		تونس	،قرقوري	سامیة		تونس	،موقو	أمیرة	تونس	،العالقي	بشیر
	تونس	،بوغالب	نعیمة	تونس	،تریكي	علي	محمد		تونس	،الدعمي	ماجدة
	تونس	،الرویسي	وفاء	تونس	،معشیة	بن	سھام	تونس	،البحري	بشرى
	الجزائر	،بورغدة	ھدى	العراق	،المعروف	عماد	سوریة	،بیاعة	بسام
	المغرب	رمضاني،	الحمید	عبد
	

	أمراض فیروسیة
	تونس	،حمدي	إیمان	تونس	،محفوظي	نعیمة	تونس	،نجار	أسماء
	لبنان	،شویري	إیلیا	سوریة	،قمري	صفاء	لبنان	،مكوك	خالد
	سوریة	قبع،	أبو	رائد	ایطالیا	جلواح،	خالد	ایطالیا	یاسین،	ثائر
	

 نیماتودا
	مصر	،دوابة	أحمد	تونس	،قالل	الدین	صدر	تونس	،رواني	نجاة

	
 أعشاب ومكافحتھا

	األردن	،رمیلة	أبو	بركات	تونس	،شعبان	حنان	تونس	،سویسي	ثریا
	الجزائر	،زرمان	نجیة	لبنان	،حیدر	مصطفى

	
 مبیدات
	مصر	الزمیتي،	السعید	محمد	تونس	المكي،	منیر

	
 ومكافحة اآلفات الھندسة الوراثیة

	تونس	،الخراط	محمد	تونس	،عمار	كریم	تونس	،جمالي	أحمد
	وریةس	،حمویة	الدین	عالء	تونس	،غانم	بن	ھاجر	مصر	،فرج	حسام

	
 لجنة الترتیبات المحلیة

	تونس	،)مقرر(	غانم	بن	ھاجر
	تونس	،شمام	نادیة	تونس	،خلیف	حافظ	تونس	،عمر	راضیة
	تونس	،مغندف	سامیة	تونس	،الرویسي	وفاء	تونس	،العیر	منال
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 لجنة اإلعالم والدعاية 
		تونس	،)مقرر(	وھاشمب	یةنس

		تونس	،الشایب	اقبال	تونس	،عمري	نورة
	تونس	،الدین	خیر	ھیفاء	تونس	،قرقوري	سامیة

 
 لجنة التمويل

	تونس	،)مقرر(والنبات	للبذور	النقابیة	الغرفة	رئیس	قابسي،ال	ریاض
	تونس	،COTUGRAIN	شركة	عام	مدیر	غریاني،ال	عادل
	تونس	،BIOPROTECTION	شركة	عام	مدیر	هللا،	عون	ھشام
	تونس	،LAND	AGRONOMIC	شركة	عام	مدیر	شویخ،	ناصر
	النبات	لوقایة	التونسیة	الجمعیة	رئیس	،شبیل	محرز
	تونس	،مبروكة	لشركة	تقني	مدیر	مشیشي،	مختار
	بتونس	الزراعیة	للبحوث	الوطني	المعھد	نجار،	أسماء

	
	

 البرنامج العام للمؤتمر
	:	یلي	ما	للمؤتمر	العام	البرنامج	یشمل

	
	األحد	یوم
	2020	الثاني	تشرین/نوفمبر	1

	.وتسجیل	وصول •

	اإلثنین	یوم
				2020الثاني	تشرین/نوفمبر	2

ً 	علمیة	وحلقة	افتتاح	ثم	تسجیل • 	بعد	حوثب	إللقاء	وجلستین	صباحا
	.الظھر

	,الملصقات/للبوسترات	األول	العرض •
	الثالثاء	ومی
	2020الثاني	تشرین/نوفمبر	3

ً 	بحوث	إلقاء	وجلسة	علمیة	حلقة • 	بعد	بحوث	إلقاء	وجلستین	صباحا
	باتالن	لوقایة	العربیة	للجمعیة	العامة	الھیئة	إجتماع	یلیھ	الظھر
	.مساءً 

	.الملصقات/للبوسترات	األول	العرض •
	األربعاء	یوم
	2020	الثاني	تشرین/نوفمبر	4

ً 	تفاصیلھا	تحدد	واحد	لیوم	زراعیة	سیاحیة	رحلة • 	.الحقا

	الخمیس	یوم
	2020	الثاني	تشرین/نوفمبر	5

ً 	بحوث	إلقاء	وجلسة	علمیة	حلقة • 	بعد	بحوث	إلقاء	وجلستین	صباحا
	للجمعیة	الجدیدة	اإلداریة	الھیئة	إلنتخاب	جلسة	یلیھا	الظھر،
	.مساءً 	للمؤتمر	الختامي	العشاء	ثم	النبات	لوقایة	العربیة

	.الملصقات/للبوسترات	الثاني	العرض •
	الجمعة	یوم
	2020	الثاني	تشرین/نوفمبر	6

ً 	بحوث	إلقاء	وجلسة	علمیة	حلقة • 	بعد	بحوث	إلقاء	وجلستین	صباحا
	.الظھر

	.الملصقات/للبوسترات	الثاني	العرض •
	
 

 لغةالمؤتمر
	)العلمیة	للحلقات	بالنسبة(	اإلنجلیزیة	،)الرسمیة	اللغة(	العربیة
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 الفنادق) ال تشملالتسجیل ( رسوم
	

المشاركون من خارج 
 تونس

 (بالدوالر األمريكي)

من  شاركونالم
 تونس

 )دينار التونسي(بال

 
 

 نوع المشاركة
200	 300	 	)ملخص	بدون	أو	ملخص	مع(	عادي	مشارك
150	 200	 	العلیا	الدراسات	طلبة
100	 150	 	)المؤتمر	مطبوعات	على	الحصول	بدون(	مصاحبون	أفراد

	بعدو	الصباحیة	االستراحات	أثناء	المشروبات	الغداء،	جباتو	المؤتمر،	مطبوعات	المؤتمر،	فى	المشاركة	التسجیل	رسوم	يتغط •
	.سنوات	ثالث	لمدة	النبات	لوقایة	العربیة	الجمعیة	في	واإلشتراك	الختامي	العشاء	حفلو	الزراعیة،–السیاحیة	الرحلة	الظھر،

	.تمدةالمع	الجھات	بأحد	لیاالع	الدراسات	في	تسجیلھم	تفید	شھادة	بتقدیم	المؤتمر	فى	المشاركون	العلیا	الدراسات	طلبة	یلتزم •
	.الختامي	العشاء	حفلو	الزراعیة،–الرحلةالسیاحیة	صاحبونالم	فرادلأل	التسجیل	رسوم	يتغط •

	
	

 المراسالت
	)ACPP2020(	النبات	وقایة	لعلوم	عشر	لثلثاا	العربي	المؤتمر	سكرتاریة
	aspp.com-info@acpp	:اإللكتروني	البرید
	58461273-00216	:أب	واتس/موبایل
	aspp.com-www.acpp:	االلكتروني	الموقع

	
	

	ھامة تواريخ
ü آخر	موعد	للتسجیل		1	سبتمبر/أیلول	2020	
ü آخر	موعد	لتقدیم	الملخصات	1	مارس/آذار	2020	
ü اإلفادة	بقبول	الملخصات	1	مایو/أیار	2020	
ü آخر	موعد	لطلب	حجوزات	اإلقامة	في	الفنادق	
ü اخر	موعد	لتقدیم	مقترحات	جلسات	البحوث	المدعوة	

	2020	سبتمبر/أیلول	30
		2019	دیسمبر/	األول	كانون	31	
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 استمارة التسجیل

	
	)ACPP2020(		النبات	وقایة	لعلوم	عشر	لثالثا	العربي	المؤتمر

	تونس	،الحمامات	،رویال	لو	فندق
	2020	نوفمبر/ثانيال	تشرین	1-6

	
www.acpp-aspp.com 

	
:	مكنم	وقت	بأسرع	كاملة	المؤتمر	سكرتاریة	إلى	التسجیل	استمارة	ارسال	یرجى	بالمؤتمر،	الخاصة	المعلومات	تصلك	حتى

aspp.com-info@acpp	
	

 *اللقب  *االسم االول

 االسم الثاني  *اسم العائلة

ومكان  تاریخ  *الجنس
 المیالد*

*العنوان  البلد *  

*رقم الجوال  *رقم التلفون  

ملصق، حضور)  ،(شفھي *نوع المشاركة  *البرید االلكتروني   

*أسماء المرافقین  *مجال البحث   

		الزامي	الحقل*
	سوف	بالمؤتمر،	خاصة	أخرى	ومعلومات	والفنادق	والملخصات	،)الفیزا(	لتونس	الدخول	بسمة	الخاصة	المعلومات	:مالحظة

ً 	تنشر 	.الثاني	اإلعالن	في	الحقا
	


