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 برنامج مؤتمر البحوث الحادي عشر

  22/5/2016األحد       :الیوم األول

  تسجیل المشاركین والحضور :8.30-9.00

  حفل افتتاح المؤتمر :10.30 -9.00

  . استراحة في المكان تودیع الضیوف :10.45 -10.30

  .أوراق عمل بعض الجهات المشاركة :11.45 -10.45

  استراحة :12.15 -11.45

  

  14.30 -12.15الجلسة األولى    22/5/2016الیوم األول 

  القاعة  المدرج

  الموارد الطبیعیة جلسة مخصصة إللقاء بحوث  المحاصیل جلسة مخصصة إللقاء بحوث

  سعود شهاب. د: رئیس الجلسة

  سلطان یحیى. د: مقرر الجلسة

  محمد منهل الزعبي. د: رئیس الجلسة

  بشرى خزام. د: مقرر الجلسة

  )1( العرض              12.30 -12.15

عبد اهللا الیوسف و  أحمد شمس الدین شعبان:الباحثون

  أحمد حاج سلیمانو 

نــتح وٕانتاجیــة القمـــح -التنبــؤ لقـــیم التبخــر :عنــوان البحــث

البعـــــــــل فـــــــــي منـــــــــاطق اســـــــــتقرار متباینـــــــــة وفـــــــــق 

ســــیناریوهات متعــــددة باســــتخدام نمــــوذج المحاكــــاة 

PGSGC  

  )8( العرض                 12.30 -12.15

وأریج الخضر وأوادیس  إبراهیم السلیمان :الباحثون

  أرسالن  

ــوان البحــث دراســة مــدى اســتجابة بعــض المحاصــیل  :عن

للنمـــــو فـــــي ظـــــل ظـــــروف ملحیـــــة ) الـــــدخن(العلفیـــــة 

  .)ماء+ تربة (مختلفة 

  )2( العرض             12.45 -12.30

عمران و  المحاسنةحسین و  منال عثمان :الباحثون

  یوسف

ــوان البحــث تقیــیم دور الزراعــة الحافظــة فــي تحســین  :عن

  العـــــــــــــــــدسالكفـــــــــــــــــاءة اإلنتاجیـــــــــــــــــة لمحصـــــــــــــــــول 

(Lens culinaris Medik.)  

  )9( العرض                 12.45 -12.30

وهند جریرة  وفاتن الصفدي سعود سربوخ: الباحثون

وحسام أبو الفضل وخلود العقباني وعبد السالم 

  .الحسین

أثر الري الناقص في أهم الخصائص : عنوان البحث

  اإلنتاجیة للبندورة

  )3( العرض             13.00 -12.45

وأحمــد فهـــد الراعــي وأحمـــد  انتصـــار الجبــاوي :البــاحثون

  العلي

ــــــــــــوان البحــــــــــــث   اســــــــــــتجابة الشــــــــــــوندر الســــــــــــكري  :عن

)Beta vugaris L. ( لموعـد الزراعــة الصــیفیة

  .القلع في محافظة حماهوعدد األیام حتى 

  )10( عرضال               13.00 -12.45

  بدر الدین جلب :الباحثون

  

تــــأثیر إضــــافة مســـــتویات مختلفــــة مـــــن : عنــــوان البحـــــث

ـــــــة  النتـــــــروجین والفوســـــــفور والبوتاســـــــیومفي إنتاجی

  .ونوعیة القطن

  )4( العرض               13.15 -13.00

خیتـي وأحمـد حـاج ومـأمون  عبدالرزاق اسـعود :الباحثون

  سلیمان وفادي أبو ركبة وسناء السلیمان

تقــــیم أداء أصــــناف مــــن القمــــح القاســــي  :عنــــوان البحــــث

  لتحمل اإلجهاد المائي

  )11( العرض                  13.15 -13.00

ومصطفى بدا وعیسى فریـد  حسام حاج حسین :الباحثون

  وعبیر كربوجعلي وابراهیم زغتیتي 

هیدرولوجیـــــة ورصـــــد لمصـــــادر دراســـــة : عنـــــوان البحـــــث

  التلوث في حوض نهر الكبیر الشمالي
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  )5( العرض              13.30 -13.15

ولیـــد و  محمـــود الشـــباكو  عبـــودجـــالل شـــعبان  :البـــاحثون

  العك

  

دراسـة وراثّیـة للغلّـة الحبیـة وصـفات أخـرى : عنوان البحث

  فــــــــــــــــي هجینــــــــــــــــین مــــــــــــــــن القمــــــــــــــــح الطــــــــــــــــري 

)Triticum aestivum L.(  

  )12( العرض                  13.30 -13.15

وملهم محمود وأمجد بـدران وأحمـد  مازن أشرم :الباحثون

صــــارم وعلــــي محمــــود ومخلــــص ســــلمان وقصــــي 

الرحیـــــة وحســـــان درغـــــام وشـــــفیقة مخـــــیص ومهـــــا 

  حلیبیة

تـأثیر بیئـات اإلنبـات علـى إنتاجیـة وسـرعة :عنـوان البحـث

ودورهــــــا فــــــي ) المحــــــاري(نمـــــو الفطــــــر الزراعــــــي 

  خواص التربةتحسین 

  )6( العرض              13.45 -13.30

  الجباوي وانتصار محمود سیدوو  فادي عباس:الباحثون

  

دور عملیـــة قطـــع الشـــماریخ الزهریـــة فـــي : عنـــوان البحـــث

  الشوندر السكري في الحد من آثارها السلبیة

  )13( العرض                  13.45 -13.30

وعبـد الكـریم الجـردي  وبشرى خـزام بسام عودة :الباحثون

  وطالل العبدو

تـــأثیر اســـتخدام طرائـــق ري مختلفـــة علـــى :عنـــوان البحـــث

كفـــــــاءة اســـــــتخدام میـــــــاه الـــــــري لمحصـــــــول الـــــــذرة 

  محافظة حمصالصفراء التكثیفیة ب

  )7( العرض               14.00 -13.45

وزهــور خمــیس وســامي عثمــان  عــال مصــطفى :البــاحثون

العبـــوش وحســـین شـــكري وجمیـــل ملكـــي وبســـام 

  . وهدى خلف شورشحسینوعادل محي الدین و 

تجربــة أثــر مواعیــد الزراعــة فــي إنتاجیــة محصــول : عنــوان البحــث

  .الحمص الشتوي في منطقة االستقرار األولى

  )14( العرض                  14.00 -13.45

  و لیندا دروبي عاطف عبد العال :الباحثون

 حصـاد مـن التكمیلـي والـري المیـاه حصـاد :عنوان البحـث

  .الجافة المناطق ظروف في المیاه

  )رئیس الجلسة یطرح األسئلة التي ترده مكتوبة( البحوثمناقشة                     14.30 -14.00

  

  11.15 -9.00الجلسة األولى     23/5/2016الیوم الثاني 

  القاعة  المدرج

  وقایة النبات بحوثجلسة مخصصة إللقاء   الموارد جلسة مخصصة إللقاء بحوث

  أحمد زلیطة. د: رئیس الجلسة

  ابراهیم شیحة. م: مقرر الجلسة

  نبیل األحمد بك. د: رئیس الجلسة

  ماجدة مفلح. د: مقرر الجلسة

  )15( العرض                  9.15 -9.00

 مـازن دوغـوظو  محمد الحایـكو  ال الجوني نض:الباحثون

  .وأحمد زلیطة وأیمن حجازي ومریم قسیس

ــوان البحــث بحــث دراســة تــأثیر الــري النــاقص ضــمن  :عن

نســـــب مئویــــــة مختلفــــــة علـــــى إنتاجّیــــــة أشــــــجار 

الزیتــون تحــت نظــام الــري بــالتنقیط فــي حــوض 

  .الیرموك المائي

  )22( العرض                 9.15 -9.00

أحمـد  بیاعة وسـعید بسامو  حسین نعیم الحسین:الباحثون

  یبرق موفق باوم ومحمد ومایكل

التنوع الجزیئي لعزالت من الفطر المسـبب  :البحثعنوان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبول الوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي    لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض ال

Fusarium oxysporum f. sp. Lentis 

  .سوریةفي  على العدس

  )16( العرض                   9.30 -9.15

  .كندة حمادي المحمد :الباحثون

  

 االســـــتجابة الفســـــیولوجیة لنبـــــات القطـــــن:عنـــــوان البحـــــث

بكتریــا للمعاملــة بالمیثــانول و   )22صــنف دیــر (

PPFM  مستویات الريو  

  )23( العرض                 9.30 -9.15

وغســـان شـــورى ورامـــا عزیـــز وعبـــد علـــي زیـــاك:البـــاحثون

 النبي بشیر

تــــأثیر التثبیطــــي لــــبعض مستخلصــــات ال:عنــــوان البحــــث

علــــــــــــــى بعــــــــــــــض Anthemisscariosaنبــــــــــــــات

  الفطریات الممرضة للنبات



3 
 

  )17( العرض                   9.45 -9.30

  عاطف عبد العالو لیندا ندیم دروبي:الباحثون

  

حصـــــاد المیـــــاه باســـــتخدام نظـــــام الحفـــــر :عنـــــوان البحـــــث

الصـغیرة  لتنمیــة المراعـي فــي ظـروف المنــاطق 

  .الجافة

  )24( العرض                 9.45 -9.30

وعبــــداهللا محمـــد شــــفیق حكــــیم وأحمـــد األحمــــد  :البــــاحثون

  رویمان جبو  الیوسف

تحدیـد السـالالت الفیزیولوجیـة لفطـر صـدأ : عنوان البحـث

فــي بعــض  (Puccinia triticina)أوراق القمــح 

  .حقول محافظة الالذقیة

  )18( العرض                  9.45-10.00

وهـالل غـایرلي ومحمـد خیـر سـعدون  رامي كبا :الباحثون

 وشیرزاد یوسف  ومحمد حمو

ــوان أثــر إضــافة مــادة الزیولیــت الطبیعــي فــي  :البحــث عن

ــــــة بعــــــض المحاصــــــیل تحــــــت الظــــــروف  إنتاجی

منطقــة االســتقرار األولــى وعلــى بعــض /المطریــة

  .الخصائص الخصوبیة للتربة

  )25( العرض                9.45-10.00

  وعبد النبي بشیر ولؤي أصالن نسرین دیاب :الباحثون

  

تقصــــي المــــتطفالت الحشــــریة المرافقــــة  :عنــــوان البحــــث

 Parthenolecaniumلحشـرة الفواكـه القشـریة 

corni B.(Coccidae: Homoptera) علــى

  .سوریة -اللوز في محافظة القنیطرة

  )19( العرض                10.15 -10.00

  مصطفى بداو  وابراهیم نیصافي عیسى كبیبو:الباحثون

  

النباتیة المنتشـرة علـى مقدرة بعض األنواع  :عنوان البحث

جــــــانبي نهــــــر الرمیلــــــة فــــــي جبلــــــة علــــــى مراكمــــــة 

 عنصري النحاس والكادمیوم

  )26( العرض             10.15 -10.00

البغــــــدادي وصــــــفیة  ورغــــــدة لینــــــا المطــــــرود :البــــــاحثون

  .المصري عرفة وعبد اللطیف الغزاوي

ــوان البحــث تــأثیر مركــب أســتیل سالســیلیك أســید فــي  :عن

ــــات أبــــواغ بعــــض الفطریــــات الممرضــــة علــــى  إنب

، وتقــــــدیر كفاءتــــــه فــــــي مكافحــــــة PDAمســــــتنبت 

 Cladosporium(مـرض تعفـن أوراق البنـدورة 

fulvum (تحت ظروف البیت الزجاجي.  

  )20( العرض                 10.30 -10.15

  اورامي كبو  سعید الشاطرو  طالل فارس :الباحثون

 تـــــأثیر مســـــتویات مختلفـــــة مـــــن التســـــمید:عنـــــوان البحـــــث

علـــى إنتاجیـــة القمـــح القاســـي المعـــدني والعضـــوي 

  .في ثالث أنواع من الترب السوریة

  )27( العرض              10.30 -10.15

  وسلیم خوجةو السید محمود :الباحثون

عزل وتعریـف بعـض الممرضـات االبكتیریـة :عنوان البحث

المریضــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــدودة ورق الیرقـــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن 

  Spodoptera  littoralis (Boisd)القطــن

  .وٕاختبار قدرتها اإلمراضیة

  )21( العرض              10.45 -10.30

وجابر عزاوي ومحمـد سـالم  حسام حاج حسین :الباحثون

  موسى

كربونـــات الجـــبس و وانتشـــار تـــوزع دراســـة  :عنـــوان البحـــث

  .الرقة-ترب مشروع بئر الهشمفي الكالسیوم 

  )28( العرض               10.45 -10.30

 وعمر حمودي وقصي الرحیة علي صبیح :الباحثون

 Spilocaeaالمكافحــة الحیویــة لفطــر  :عنــوان البحــث

oleagina  المسبب لمرض عـین الطـاووس علـى

  .الزیتون

  )رئیس الجلسة یطرح األسئلة التي ترده مكتوبة( مناقشة البحوث                11.15 -10.45

  

  11.45 -11.15:  استراحة
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  14.15 -11.45الجلسة الثانیة  23/5/2016الیوم الثاني 

  + وقایة النبات  جلسة مخصصة إللقاء بحوث

  التقانات الحیویة

تكنولوجیا  جلسة مخصصة إللقاء بحوث

بحوث الدراسات االقتصادیة + األغذیة

  واالجتماعیة

  وسیم محسن. د: رئیس الجلسة

  هیثم كحیل. د: مقرر الجلسة

  فاتن حامد . د: رئیس الجلسة

  معمر دیوب. د: مقرر الجلسة

  )29( العرض                 12.00 -11.45

  وماهر حسناحمد یوسف احمد:الباحثون

 Stubbornتأثیر اإلصابة بمرض العنـاد :عنوان البحث

  .new hallفي نمو وٕانتاج البرتقال أبو صرة 

  )36( العرض        12.00 -11.45

  بیان مزهرو  رنجوى الحجا :الباحثون

ــوث ثمــــار طــــرز  :عنــــوان البحــــث الكشــــف عــــن مــــدى تلــ

ــــــة مــــــن ات األفالتوكســــــینب الفســــــتق الحلبــــــي مختلف

باســـــــتخدام جهـــــــاز الــــــــ ماء  -بطریقـــــــة المیتـــــــانول

HPLC.  

  )30( العرض                   12.15 -12.00

ردینـــة میمونـــه المصـــري و و  صـــبحیة العربـــي: البـــاحثون

  .فیصل الفرواتي ومریم البصلةالبكا و 

فــــي الحیویــــة الفطریــــات  بعــــضكفــــاءة  :عنــــوان البحــــث

ــــــة المحــــــیط  ضــــــمن مكافحــــــة النیمــــــاتودا المتطفل

  .لسودانياالجذري لنباتات الفول 

  )37( العرض         12.15 -12.00

  بسام أحمد العقلةو  هاله یحیى خالد :الباحثون

 

دراســــــــــة بعــــــــــض الخصــــــــــائص :عنــــــــــوان البحــــــــــث

الفیزیاكیمیائیــــــة والنشــــــاط المضــــــاد للألكســــــدة 

  .لثمار شجرة القطلب وبعض منتجاتها

  )31( العرض                  12.30 -12.15

  رندة أبو طارةو  قسیس وجیهو  بسام عودة :الباحثون

دراســــــــة جزیئیــــــــة لحشــــــــرات بســــــــیال  :عنــــــــوان البحــــــــث

 :Psyllidae)األجــــــــــــــــــــاص

Hemiptera)Cacopsylla spp.  فـــــــي

  .المنطقتین الوسطى و الجنوبیة من سوریة

  )38( العرض         12.30 -12.15

أحمـــد و  الحســـونهـــاني ســـلیمان  :البـــاحثون

  .وائل زكي حبیباهللا و عبد 

تغیرات التكالیف واألسـعار أثر :عنوان البحث

في التركیبة المحصولیة للحبوب فـي محافظـة 

  .حماه

  )32( العرض                 12.45 -12.30

نیفـــین عبـــد الفتـــاح و  رحـــاب نزیـــه الموســـى :البـــاحثون

  أمینة حامد جمعهو رمزي جورج استینو و حسن 

 Psidium(الحفـظ فـي الزجـاج للجوافـة  :عنوان البحـث

guajava L. ( البلديصنف. 

  

  )39( العرض          12.45 -12.30

 مي لبسو  ابتسام جاسمو  سلوى المحمد.:الباحثون

  وجمال بكري وعبد الفتاح الشغريوملحم العبد الله

قیــــــــاس أداء المــــــــدارس الحقلیــــــــة  :عنــــــــوان البحــــــــث

  محافظة إدلبلمحصول القطن في 

  )33( العرض                13.00 -12.45

  وسهیل مخول وفیصل حامد قطمةغادة  :الباحثون

 زیتــون طــرز بــین الوراثیــة القرابــة دراســة :عنــوان البحــث

 منطقـــــة فـــــي مـــــزروعین وصـــــنفین منتخبـــــة بریـــــة

  ISSR تقنیة باستخدام مصیاف

  )40( العرض          13.00 -12.45

ــــاحثون ــــانو  ســــلوى المحمــــد.:الب  محمــــد طــــاهر عن

  مي لبسو ابتسام جاسمو 

لتنبـــــؤ لARIMAاســـــتخدام نمـــــاذج  :عنـــــوان البحـــــث

ـــــــة  بإنتـــــــاج محصـــــــول القطـــــــن فـــــــي الجمهوری

  .العربیة السوریة

  )34( العرض                 13.15 -13.00

  وبیان مزهر نجوى الحجار :الباحثون

الفسـتق المـذكرة مـن  الطـرزبعـض  توثیق :عنوان البحث

 المنتشــرة فــي حقــول المــزارعین P.veraالحلبــي 

  SSRباستخدام تقنیة الـ 

  )41( العرض            13.15 -13.00

ونســــرین ادریــــس ومعمــــر  ختــــام ادریــــس :البــــاحثون

  دیوب

اقتصــادیات إنتــاج الزیتــون البعــل فــي  :عنــوان البحــث

  محافظة حمص
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  )35( العرض               13.30 -13.15

  بیان مزهرو  عال الحلبي :الباحثون

وراثي للهجن الناتجة عن الصنف  تقییم :عنوان البحث

ضمن برنامج تربیة  MM106سكارجي واألصل 

  .أصول التفاح

  )42( العرض             13.30 -13.15

  شذا تركمانيو كنان كمال الدین :الباحثون

أثر المتغیرات االقتصادیة  :عنوان البحث

واالجتماعیة في ربحیة تصنیع المرأة الریفیة 

  .محافظة السویداء من سوریةلمنتجات األلبان في 

  )رئیس الجلسة یطرح األسئلة التي ترده مكتوبة( مناقشة البحوث                14.00 -13.30

  

  

  

  11.15 -9.00الجلسة األولى    24/5/2016الیوم الثالث 

  القاعة  المدرج

جلسة مخصصة إللقاء بحوث األصول   جلسة مخصصة إللقاء بحوث البستنة

  الثروة الحیوانیةبحوث +الوراثیة

  محمد البلیخ. د: رئیس الجلسة

  غیداء األمیر. د: مقرر الجلسة

  منصور أحمد. د: رئیس الجلسة

  عبد الناصر عمر. د: مقرر الجلسة

  )43(العرض               9.15 -9.00

وسامي  وعال الحلبي وطلعت عامرربیان مزه: الباحثون

  الحناوي

تأثیر األصل في قدرة صنف التفاح : عنوان البحث

ستارك ریمسون على امتصاص العناصر 

  في ظروف محافظة السویداء NPKالغذائیة 

  )49( العرض                  9.15 -9.00

ودیاب سالم موسى  میسون محمد صالح: الباحثون

  ونادر إبراهیم الكركي

تقییم أداء بعض الطرز الوراثیة من : عنوان البحث

المبدئي وتحلیل معاملي االرتباط والمسار القمح 

  ضمن ظروف الزراعة المطریة في الغاب وازرع

  )44( العرض            9.30 -9.15

 األیوبي نبیلمحمد و  أسامة العبد اهللا: الباحثون

  روعة الببیليو 

دراسة تأثیر جرعات مختلفة من أشعة : عنوان البحث

 الیبروديغاما في نمو وٕانتاجیة صنف الثوم 

  البلدي

  )50( العرض                 9.30 -9.15

  ودیاب سالم موسى میسون محمد صالح: الباحثون

  

تحدید األهمیة النسبیة لبعض مؤشرات  :عنوان البحث

  . لدى القمح انتخاب الغلة الحبیة

  )45( العرض            9.45 -9.30

أریج و عالء الزغیرو عال الحلبي وبیان مزهر : الباحثون

  بوصبح ونسرین نعیمو نورس القاسم

تقییم بعض أصناف الكرمة التصنیعیة : عنوان البحث

  المدخلة إلى محافظة السویداء

  )51( العرض                9.45 -9.30

  مهند منىیحیى القیسي و و فیصل حنفي: الباحثون

تأثیر استبدال الصبار األملس والرغل : عنوان البحث

علیقة حمالن العواس على بعض الملحي بجزء من 

  المؤشرات اإلنتاجیة

  )46( العرض           10.00 -9.45

 رزان العواكو  علي زیاكو  غیداء األمیر: الباحثون

تأثیر الموقع ومرحلة النمو في إنتاجیة : عنوان البحث

 Achilleaالزیت العطري لنوع القیصوم العطري 

santolina L في المنطقة الوسطى.  

  )52( لعرضا                10.00 -9.45

  وأدیب سعدو صفاء علي عبد اللطیف علي: الباحثون

 في نهر الكبیر الشماليالفونا السمكیة : عنوان البحث

  )شمال غرب سوریة(
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  )47( العرض           10.15 -10.00

وعال الحلبي وعالء الزغیر وسامر  بیان مزهر: الباحثون

  أبو حمدان و نسرین نعیم ونورس القاسم

األمثل لقطاف بعض  موعدتحدید ال: عنوان البحث

  أصناف التفاح في  ظروف محافظة السویداء

  )53(العرض              10.15 -10.00

  مهند منىو  وفیصل میاعثمان كحیل: الباحثون

النمو الحیوي  أثیر استخدام محفزت: عنوان البحث

)Emotic ( على بعض المؤشرات اإلنتاجیة

  لحمالن العواس المسمنة

  )48( العرض                 10.30 -10.15

  شعبان السلیمانو  باسمة خبازو  أیهم  أصبح: الباحثون

انتاج سالالت بطیخ رباعیة بواسطة : عنوان البحث

  الداي نیتروانیلین والكولشیسین

  )54(العرض10.30 -10.15

وجواد شرف وٕایاد الخالد ورنا  علي الهوارین: الباحثون

  وباسل رشید الشحف

) تفل التفاح( استخدام المكعبات العلفیة: عنوان البحث

جبلي واألغنام في تسمین ذكور الماعز ال

  سوریة، العواس

  )رئیس الجلسة یطرح األسئلة التي ترده مكتوبة( بحوثمناقشة ال 11.00 -10.30

  

  11.30 -11.00  :استراحة

  جلسة مخصصة للبوسترات                     11.30-12.30

 

  اختتام أعمال المؤتمرالجلسة الختامیة  13.30 -12.30

  حسین ابراهیم الزعبي. د: رئیس الجلسة

 




