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 المحاضرة الرئيسة في جلسة اإلفتتاح وبرنامج الحلقات العلمية

 ، الحمامات، تونس2020نوفمبر/تشرين ثاني  6-1المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات، 

 

 )جلسة اإلفتتاح( 2022 ،أولتشرين /أكتوبر  17اإلثنين 

والعشرين: معرفة وأساليب جديدة. الدكتور   الحاديرؤية الصحة النباتية للقرن محاضرة رئيسة: 

 سفيان كمون، مختبر سانسبري، نورويتش، المملكة المتحدة. 

 

 الحلقة العلمية األولى: الصحة النباتية من أجل غذاء سليم وآمن  

: المخاطر والتحديات. الدكتور أنطونيو لوجريكو،  آمنين . السموم الفطرية كتهديد خفي لغذاء وعلف 1

   ني للبحوث، باري، إيطاليا.المعهد الوط

. الدكتور نيكو  وزيادة األمن الغذائيالدولية للصحة النباتية للبذور والنباتات  باللوائح االلتزام. أهمية 2

   لوقاية النباتات، باريس، فرنسا. والمتوسطية هورن،  المنظمة األوروبية 

لآلفات الحشرية   النباتات مقاومة   وصونها لتعزيزالمصادر الوراثية النباتية في العالم ستخدام ا. 3

 واألمراض. الدكتور أحمد عمري، إيكاردا، الرباط، المغرب. 

 

 2022 أول تشرين / أكتوبر 18الثالثاء، 

 إدارة اآلفات: التقدم في علوم وقاية النباتات الجزيئية وتطبيقاتها في نيةالحلقة العلمية الثا

، نظام تفاعل معقد لفهم نظام  Phytophthora nicotianae - تريكودرما- نبات الطماطم/البندورة. 1

 الدفاع النباتي. الدكتورة سانتا أولغا كاسيوال، قسم الزراعة والغذاء والبيئة،  جامعة كاتانيا، إيطاليا. 

رار في الحمضيات. الدكتور نبيل  إلدارة مرض اإلخض   األيضيطرق مبنية على التمثيل استخدام . 2

 .  كيليني، جامعة فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية 

- . تقنيات جزيئية لدراسة خصائص الحلم واستخداماتها في المكافحة الحيوية لآلفات. الدكتورة ماري3

 سطفان تيكسيا، سوبأجرو مونبليه، فرنسا.   ا

 

 



 

 

 2022أكتوبر/تشرين أول،  19األربعاء، 

 زراعية   - رحلة سياحية 

 

 2022، أولتشرين /أكتوبر  20الخميس، 

 نباتات  للمن أجل وقاية مستدامة  بتكار ث واالو: البح لثةالحلقة العلمية الثا

. تحديات العد اآللي وتحديد مخاطر اآلفات الحشرية باستخدام التقنيات الذكية. الدكتور جايمس بل،  1

 محطة بحوث روثامستد، المملكة المتحدة.  

الدكتور  2 بالتعايش.  المحمية  المن  لحشرات  الحيوية  المكافحة  يحسن  للمتطفالت  المسبق  التكيف   .

السوي الفيدرالي  المعهد  فوربرجر،  الحياة  كريستوف  علوم  ومعهد  والتكنولوجيا  المائية  للعلوم  سري 

 .التكاملي، سويسرا

. كيفية التعامل مع مقاومة الحشرات للمبيدات لتحسين اإلدارة المتكاملة لآلفات. الدكتور إيمانيوال  3

 مازوني، معهد األمراض والحشرات النباتية، الجامعة الكاثوليكية للروح القدس، إيطاليا. 

 

 2022، أولتشرين  /أكتوبر  21الجمعة، 

وسائل المكافحة المبنية على سلوكيات الحشرة كوسيلة فعالة في  ستخدام االحلقة العلمية الرابعة: 

 إدارة اآلفات

شاكر الزيدي،  . الدكتور  الحشرية  اآلفات  مع تعامل للللكيماويات السلوكية  . استخدام تقنيات جديدة1

   . المملكة المتحدة ، راسل أي بي أم

: تطبيقات عملية في المكافحة المتكاملة  النباتية . السيطرة على سلوك إيجاد العائل النباتي لآلفات 2

 ، نيروبي، كينيا. )إيسيبي( المركز الدولي لفيزيولوجيا وبيئة الحشرات لآلفات. الدكتور بولدوين تورتو، 

 

 


