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  األيام البحثية السورية اللبنانية
  ندوة

  آفات األشجار المثمرة ومكافحتها

  1997 أيلول 22-20 :  الزمان •

  آلية الزراعة ـ جامعة تشرين ـ الالذقية  :  المكان •

  المجلس األعلى للعلوم في سوريا :  تنظيم •
  المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان

  ة الزراعيةبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمي
    العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني بالتنسيق مع األمانة

  الدآتورة صالحة سنقروزيرة التعليم العالي رئيسة المجلس األعلى للعلوم  :  رعاية •

  1997 أيلول 20برنامــج 
  :االفتتــاح

  صالحة سنقر. د   في سوريا التعليم العالية وزيرةآلمة السيد •
    على السوري اللبناني آلمة المجلس األ •
    آلمة المجلس األعلى للعلوم في سوريا •
    آلمة المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان •
    آلمة جامعة تشرين •

  حشرات وأآاروسات الحمضيات: الجلسة األولى

   حافظ قبيسي.  د  في لبنانالمجلس الوطني للبحوث العلميةأمين عام   :الرئيس
  سمير طباش. د  في سوريا النبات بجامعة تشرينقسم وقايةمن   :المقرر

  دراسة ديناميكية ذبابة البحر األبيض المتوسط في بساتين الحمضيات في لبنان  •
  )لبنان مصلحة األبحاث العلمية اللبنانية، محطة الفنار، فرع وقاية النبات، (سلمى آيالني حيدر      

  نهااألآاروسات الضارة بالحمضيات وأهمية الوقاية م •
  )آلية الزراعة، جامعة تشرين، قسم وقاية النبات، سوريا(إبراهيم عزيز صقر . د    

  دراسة ديناميكية تطور المجتمع الحشري للحشرة القشرية الحمراء في الساحل السوري •
  )مديرية مكتب الحمضيات في طرطوس، سوريا الزراعة، وزارة( وجيه المرعي. محمود شعبان، م. م    

  1996اق الحمضيات، الوضع الحالي في لبنان حفار أور •
       مصلحة األبحاث العلمية اللبنانية، محطة الفنار، فرع وقاية النبات، (سلمى آيالني حيدر، هالة إبراهيم    

  )لبنان

ة • صيب    دراس ي ت دقيقي الت ضيات ال ق الحم شرة ب دى ح ة ل ة الوراثي رات البيولوجي م المؤش يم أه د ق  وتحدي
  ضيات في الساحل السوريأشجار الحم

  )آلية الزراعة، جامعة تشرين، قسم وقاية النبات، سوريا (لؤي أصالن. د    
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   فعالية الطفيليات لحافرة األنفاق على الحمضيات في سوريادراسة •
  )وزارة الزراعة، مديرية مكتب الحمضيات في طرطوس، سوريا (صالح علي. م    

  يرات الكثافة، سلوك اإلصابة واالنتشار أوراق الحمضيات في سوريا، تغحفار •
  )آلية الزراعة، جامعة تشرين، قسم وقاية النبات، سوريا(محمد أحمد أحمد . د    

  ."مينيو"ديناميكية المجتمع الحشري للذبابة البيضاء  •
  )وزارة الزراعة، مديرية مكتب الحمضيات في طرطوس، سوريا(سهيل الشيخ . م    

  افحة الحيوية والكيميائية والمتكاملة في بساتين الحمضياتالمك: الجلسة الثانية

   باسل القاعي.  د  سوريا فيقسم وقاية النبات بجامعة حلبمن   :الرئيس
  علي بيان. دآلية العلوم في الجامعة اللبنانية من   :المقرر

  ph. Citrella المنتخبة على حفارة أوراق الحمضيات ةفاعلية بعض المبيدات الحشري •
  )آلية العلوم الزراعية والغذائية، الجامعة األميرآية، بيروت، لبنان(عفت أبو فخر حماد . د      

  دراسة األعداء الحيوية في بساتين الحمضيات السورية •
  )، قسم وقاية النبات، سوريادمشقآلية الزراعة، جامعة ( خالد رويشدي. د    

ة  والمكافح  A. Floccosusالذبابة البيضاء الصوفية  • ل   ة الحيوي في   C. Noadcki 1992-1993باستخدام الطفي
  مرآز زراعي فديو

  )، سورياة المتكاملةكافحالم قسم، مرآز زراعي فديو الزراعة، وزارة( هاؤ الخطيب وزماليةناد. م    

  A. Floccosusتأثير الطفيل آالس نواآي على الذبابة البيضاء الصوفية  •
   وقاية النبات، فرع صلحة األبحاث العلمية اللبنانية، محطة الفنار،م (سلمى آيالني حيدر، نجال خوري 

  )لبنان

  أهمية مكننة عمليات الخدمة األرضية ودورها في المكافحة المتكاملة لبساتين الحمضيات •
  )، سورياالهندسة الريفيةآلية الزراعة، جامعة تشرين، قسم ( محمد غانم. د    

  1997 أيلول 21برنامــج 
  حشرات الزيتون والصنوبر المثمر ومكافحتها حيويًا وآيميائيًا واألعشاب الضارة: ة الثالثةالجلس

   إبراهيم عزيز صقر.  د سوريا فيس قسم وقاية النبات بجامعة تشرينرئي  :الرئيس
  عفت أبو فخر حماد. د لبنان  في والغذائية في الجامعة األميرآيةآلية العلوم الزراعيةمن   :المقرر

  1996 برنامج المكافحة المتكاملة لحشرات الزيتون في سوريا حتى عام واقع •
  )آلية الزراعة، جامعة حلب، مديرية مكتب الزيتون، إدلب، سوريا(عدنان بابي، زآريا قواس . د    

   في لبنان ودراستهاP.Pimeaتحديد آفات وحشرات الصنوبر المثمر  •
  )األميرآية، بيروت، لبنانجامعة ال،  والغذائيةةيراعالز العلوم آلية( نصري قعوار وزمالؤه .د    

  فعالية األعداء الحيوية الحشرية في بساتين الزيتون السورية •
  )، قسم وقاية النبات، سوريادمشقآلية الزراعة، جامعة ( خالد رويشدي. د    

  ية ذبابة ثمار الزيتون وأعدائها الطبيع جذبدراسة آفاءة أمالح فوسفات األمونياك في •
  ) اللبنانية، لبنانجامعةالآلية الزراعة،  (عبد اهللا طرابلسي وزمالؤه. د    

دعيبلي في   D. Oleaeالنتائج األولية الستخدام الرش الجزئي في مكافحة ذبابة ثمار الزيتون  •  على الصنف ال
  1996الساحل السوري لعام 

  )آلية الزراعة، سورياحلب، مديرية مكتب الزيتون، إدلب و جامعة  (أيمن براني وزمالؤه    
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  ا في شمال سوريP. Oleaeحصر وديناميكية طفيليات يرقات عثة الزيتون  •
  )آلية الزراعة، جامعة حلب، قسم وقاية النبات، سوريا (موسى سمارة. رضوان ياقتي، د. د    

  إزالة األعشاب الضارة من األشجار المثمرة في لبنان •
  )معة األميرآية، بيروت، لبنانالجا (عبد الرحمن الصغير. د    

  المكافحة الكيميائية لألعشاب الضارة في بساتين الحمضيات في منطقة الالذقية •
  )، قسم وقاية النبات، سورياتشرينآلية الزراعة، جامعة ( سمير طباش. د    

  أمراض األشجار المثمرة: الجلسة الرابعة

    الرحمن الصغيرعبد.  د لبنانفي الجامعة األميرآية من   :الرئيس
  مجد جمال. د سوريا  فيقسم وقاية النبات بجامعة دمشقمن   :المقرر

   ودورته الحياتية في لبنانS. Oleagina مرض تبقع أوراق الزيتون بيولوجية •
  )آلية العلوم الزراعية والغذائية، الجامعة األميرآية، بيروت، لبنان(أديب سعد . د    

د • اطق القطر   تحدي ي بعض من ا ف ضادة معه ا المت اجي وبعض البكتري درن الت سببة لمرض الت ا الم  البكتري
  .العربي السوري

  )آلية الزراعة، جامعة حلب، قسم وقاية النبات، سوريا(بكري محمد دبس . د    

  أهم أمراض جنس فيتوفنتورا على أشجار الحمضيات والتفاح في سوريا •
  )آلية الزراعة، جامعة حلب، قسم وقاية النبات، سوريا (وزمالؤهعبد الرحمن خفته . د    

  ير درجة حموضة الوسط المغذي والتربة في نمو وتطور الفطر المسبب لمرض ذبول الزيتونثتأ •
  )آلية الزراعة، جامعة حلب، قسم وقاية النبات، سوريا (محمد أبو شعر. د    

   التفاح في المنطقة الساحلية وإدلبدراسة أولية لظاهرة الجفاف السريع على أشجار •
  )، قسم وقاية النبات، سورياتشرينآلية الزراعة، جامعة ( محمد طويل. صباح المغربي، د. د    

ة القصير،                    • اح في منطق تأثير بعض العوامل الحيوية والالحيوية على ظهور وتطور مرض تقشب ثمار التف
  حمص، سوريا 

  )آلية الزراعة، جامعة حلب، قسم وقاية النبات، سوريا( ابيديمحمود لب. محمد أبو شعر، د. د    
  دور مرآبات النحاس في ظاهرة القشب على ثمار التفاح •

ة        ، قسم وقاية النبات   تشرينآلية الزراعة، جامعة    ( محمد طويل وزمالؤه  . د       ساتين ومرآز بحوث جبل ،  والب
  )سوريا

   G. Diliciousالتفاح ور القشب على ثمار دور خالئط المبيدات في ظه •
نبات والبساتين ومرآز بحوث جبلة، آلية الزراعة، جامعة تشرين، قسم وقاية ال(  وزمالؤهمنذر حلوم. د    

  )سوريا

  الوراثة والمقاومة، تقنيات المكافحة واألعداء الحيوية على الحمضيات: الجلسة الخامسة

   خالد رويشدي. د سوريا  فيقسم وقاية النبات بجامعة دمشقمن   :الرئيس
  نصري قعوار.  دلبنان في آلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة األميرآيةمن   :المقرر

   علم الوراثة في دراسة مقاومة آفات األشجار المثمرة للمبيداتأهمية •
  )آلية العلوم، جامعة تشرين، قسم العلوم الطبيعية، سوريا(ابتسام خليل معروف . د    

     تقنيات المكافحة بالرش في بساتين األشجار المثمرةاستخدام •
  )آلية الزراعة، جامعة تشرين، قسم الهندسة الريفية، سوريا(علي ميهوب . د    
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   الكاملة لمكافحة األشجار المثمرةالبرامج •
  )المنظمة العربية للتنمية الزراعية(عبد اللطيف وليد . د    

داءدراسة  • ى الحشرةاألع ة عل ة  الحيوي ي منطق شجرة الحمضيات ف ة ل ة الحيوي ي البيئ راء ف شرية الحم  الق
  الساحل السوري

  )آلية الزراعة، جامعة تشرين، قسم وقاية النبات، سوريا(عبد النبي بشير . د    

   على تطور أبي العيد ذات القوس في المخبرالحرارةتأثير  •
 آلية الزراعة، قسم وقاية النبات، ،ينتشرمرآز بحوث جبلة وجامعة (محمد أحمد . رفيق عبود، د. م 

   )سوريا

  1997 أيلول 22برنامــج 
  :السادسةالجلسة 

  أديب سعد.  د لبنان فيآلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة األميرآيةمن   :الرئيس
  موسى سمارة. د سوريا  فيقسم وقاية النبات بجامعة حلبمن   :المقرر

  احيات وأهمية الوقاية منها الضارة بالتفاألآاروسات •
  )آلية الزراعة، جامعة تشرين، قسم وقاية النبات، سوريا(إبراهيم عزيز صقر . د    

   تطور مجتمع حشرة من التفاح الصوفي على أشجار التفاح في السويداءدراسة •
  )، سورياسويداءالبحوث العلمية الزراعية، ال دمشق ومرآزآلية الزراعة، جامعة ( هشام الرز وزمالؤه. د    

   على التفاحيات في لبنانالحلم •
  )آلية العلوم، الجامعة اللبنانية، لبنان( علي بيان. د    

   في التفاح وفاعلية بعض المبيدات الكيميائية والحيوية وإزاءهاA. Pomi حشرة المن األخضر تأثيرات •
  )سورياآلية الزراعة، جامعة حلب، قسم وقاية النبات، (موسى سمارة . د    

  دراسة أولية على أآاروسات التفاحيات في محافظة السويداء •
 ومرآز البحوث العلمية ة، جامعة دمشق، قسم وقاية النباتآلية الزراع(د جمال، جهان العبد اهللا جم. د    

  )الزراعية، السويداء، سوريا

  مكافحة حشرات بسيال األجاص آيميائيًا في منطقة الزبداني، سوريا •
  ) وجامعة دمشق، سورياهيئة الطاقة الذرية وشرآة دبانة(انيوس داوود وزمالؤه انط    

ي         • اح الزغب ة لحشرة من التف ة الطبيعي ة ظهر       E. Lanigerumاألعداء الحيوي اح في منطق ى أشجار التف  عل
  الجبل في السويداء، سوريا

  )سوريا آلية الزراعة، جامعة دمشق،و وزارة الزراعة، مديرية الوقاية(زهير محملجي . وائل المتني، د. م    

ستعملة في   V. Indeaualisاختبار مدى مقاومة عزالت فطر   •  بسبب مرض تبقع التفاح للمبيدات الفطرية الم
  لبنان

   )، لبنانتآلية العلوم الزراعية والغذائية، الجامعة األميرآية، بيرو( حنان دياب العرب، يوسف أبو جودة    

   مداخالت مدراء المراآز والمنشآت الزراعيةمعاض فطرية وفيروسية  أمر:السابعةالجلسة 

  أحمد جلول.  د سورياعميد آلية الزراعة بجامعة تشرين في  :الرئيس
  عبد اهللا طرابلسي. د الجامعة اللبنانية من آلية الزراعة في  :المقرر
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  ة الالذقيةتحديد بعض األجناس الفطرية في ترب ومشاآل الحمضيات والتفاحيات في منطق •
  )آلية الزراعة، جامعة تشرين، قسم وقاية النبات، سوريا(صباح المغربي . د    

  Elisaالكشف عن الفيروسات في أشجار التفاحيات باستخدام اختبار اليزا المصلي  •
  )آلية الزراعة، قسم وقاية النبات، سوريا(باسل القاعي . د    

  علمية وواقع العمل فيهامداخلة حول مهام وأهداف مراآز البحوث ال •
  )مديرية البحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة، سوريا(محمد وليد الطويل . د    

  واقع زراعة الحمضيات في سوريامداخلة حول  •
  )مديرية مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة، طرطوس، سوريا(وجيه المرعي . م    

  امداخلة حول واقع زراعة الزيتون في سوري •
   )مديرية مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، إدلب، سوريا(محمد آرابيج . م    

 


