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انغُخ
2004

انزخظض
صساػخ/رظُُف اشغبس

 يبعغزُش

1983

صساػخ/رظُُف اشغبس

 ثكبنىسَىط

1979

صساػخ /غبثبد

انغهخ انًبَحخ
انضساػخ وانغبثبد  ،عبيؼخ انًىطم،
انؼشاق
انضساػخ وانغبثبد  ،عبيؼخ انًىطم،
انؼشاق
انضساػخ وانغبثبد  ،عبيؼخ انًىطم،
انؼشاق

األنمبة انؼهًُخ
 يذسط يغبػذ
 يذسط
 اعزبر يغبػذ

1984
1994
2006

انخجشاد انؼهًُخ واإلداسَخ
 يمشس لغى
 يمشس لغى
 سئُظ لغى

1985-1989
2005-2007
2016-2018

لغى ػهىو انحُبح  /كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ/عبيؼخ انًىطم
لغى ػهىو انحُبح  /كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ/عبيؼخ انًىطم
لغى ػهىو انحُبح  /كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ/عبيؼخ انًىطم

األَشطخ انزذسَغُخ





رظُُف انُجبربد انضهشَخ ،انضبَُخ  ،ػهىو انحُبح  ،كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ
رظُُف انُجبربد انضهشَخ ،انضبَُخ  ،ػهىو انحُبح  ،كهُخ انزشثُخ نهجُبد
رظُُف َجبد يزمذو  ،دساعبد ػهُب  ،ػهىو انحُبح ،كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ
اخزُبسٌ رششَح َجبد يمبسٌ  ،دساعبد ػهُب  ،ػهىو انحُبح ،كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ

اإلششاف ػهً طهجخ انذساعبد انؼهُب
 انًبعغزُش
 انذكزىساِ

4
4

انجحىس انًُشىسح تسلسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
 ثحش  1دساعخ رششَحُخ نخشت اشغبس انظفظبف يٍ َىع اكًىفُال واالثُض انُبيُبٌ فٍ انؼشاق  ،يغهخ صاَكى ،
يغهذ  4ػذد  3عُخ . 1986
 ثحش  2دساعخ رظُُفُخ نهظفظبف االثُض واكًىفُال انُبيٍُُ فٍ انؼشاق  ،يغهخ صساػخ انشافذٍَ  ،يغهذ  20انؼذد
 1عُخ . 1988
 ثحش  3انضهىس ثبنشطبص فٍ اشغبس ورشة غبثخ انحذثبء انًُىرعُخ فٍ يذَُخ انًىطم انُبرظ يٍ ػىادو انغُبساد ،
يغهخ انزشثُخ وانؼهى  ،انؼذد  1عُخ 1990
 ثحش  4دساعخ يمبويخ اطُبف انحُطخ انًضسوػخ فٍ انؼشاق نؼُظش االنًُُىو ثبعزؼًبل انظفبد انًىسفىنىعُخ
وانزششَحُخ نهجبدساد  ،يغهخ انزشثُخ وانؼهىو  ،انؼذد  6عُخ 1991
 ثحش  5رًُُض ثؼض اطُبف انشؼُش انًضسوػخ فٍ انؼشاق ثبعزؼًبل ثؼض انطشق انكًُُبئُخ وانًىسفىنىعُخ نهجزوس
يغهخ صساػخ انشافذٍَ ،يغهذ  ، 4انؼذد  ، 1عُخ 1992
 ثحش  6دساعخ رظُُفُخ نجؼض اطُبف انشؼُش ثبعزؼًبل انظفبد انًىسفىنىعُخ وانزششَحُخ نهُجبد  ،يغهخ انشافذٍَ
 ،يغهذ ، 26انؼذد  ، 3عُخ 1994
 ثحش  7انذساعخ انجُئُخ وانزىصَغ انغغشافٍ نغُظ انضػشوس  Crataequs L.فٍ انؼشاق يغهخ انزشثُخ وانؼهىو ،
يغهذ  ، 15انؼذد  4-2عُخ 2003
 ثحش  8دساعخ رششَحُخ نخشت اَىاع انغُظ  Prunus L.فٍ انؼشاق يغهخ انزشثُخ وانؼهىو  ،يغهذ  ، 17عُخ
2005
 ثحش  8انفبفُُىَذاد واهًُزهب انزظُُفُخ فٍ االَىاع انزبثؼخ نغُظ Populus L.يغهخ ػهىو انشافذٍَ  ،انًغهذ 17
 ،انؼذد  9عُخ 2006
 ثحش  10دساعخ رظُُفُخ نغُظ انغًبق  Rhus L.فٍ انؼشاق يغهخ ػهىو انشافذٍَ  ،يغهذ  ، 18ػذد  10عُخ
2006












ثحش  11انزظُُف انؼذدٌ نغُظ انضػشوس  Crataequs L.فٍ شًبل انؼشاق  ،يغهذ ػهىو انشافذٍَ  ،يغهذ ، 18
ػذد  1عُخ 2007
ثحش  12دساعخ رظُُفُخ يظهشَخ وكًُُبئُخ نجؼض اطُبف انضَزىٌ انُبيُخ فٍ يحبفظخ َُُىي  ،انًؤرًش انؼهًٍ
،انغبدط كهُخ انزشثُخ ،عبيؼخ ركشَذ عُخ 2009
ثحش  13دساعخ يظهشَخ الطُبف انفغزك انًضوػخ فٍ يحبفظخ َُُىي  ،انًؤرًش انؼهًٍ االول  ،كهُخ انؼهىو ،
عبيؼخ ركشَذ عُخ 2009
ثحش  14دساعخ يمبسَخ نهظفبد انكًُُبئُخ الطُبف انفغزك انًغزضسػخ فٍ يحبفظخ َُُىي انًؤرًش انذونٍ االول ،
نهجغزُخ  ،كهُخ انضساػخ وانغبثبد  ،عبيؼخ انًىطم  ،يغهذ صساػخ انشافذٍَ ،يغهذ  38انؼذد يهحك عُخ 2010
ثحش  15دساعخ يمبسَخ نهظفبد انًظهشَخ وانكًُُبئُخ نجؼض اطُبف انؼُت  Vitis vera L.انًضسوػخ فٍ يحبفظ
َُُىي انًؤرًش انؼهًٍ انغبثغ كهُخ انزشثُخ  ،نهؼهىو انظشافخ  ،عبيؼخ ركشَذ عُخ 2012
ثحش  16رشخُض ثؼض انزشاكُت انىساصُخ الطُبف انحُطخ ثبعزخذاو انظفبد انًظهشَخ وانزششَحُخ نهُجبربد
وانحجىة يغهخ ركشَذ  ،نهؼهىو انظشفخ  ،انؼذد  4عُخ 2013
َحش  17دساعخ يظهشَخ يمبسَخ الطُبف انجظم  Allium cepa L.انًغزىسدح وانًحهُخ انًزضسػخ فٍ يحبفظخ
َُُىي يغهخ انزشثُخ وانؼهىو  ،انؼذد  4عُخ 2013
ثحش  18دساعخ رظُُفُخ كًُُبئُخ الطُبف انجظم Allium cepa L.انًغزىسدح وانًحهُخ انًزضسػخ فٍ يحبفظخ
َُُىي ،انًؤرًش انؼهًٍ انذونٍ انضبيٍ  ،كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ  ،عبيؼخ ركشَذ عُخ 2014
ثحش  19انزبصُش االنُهىثبصٍ نهًخهفبد انُجبرُخ نجؼض انًحبطُم فٍ اَجبد وًَى اسثؼخ اَىاع يٍ االدغبل  ،يغبح ػهىو
انشافذٍَ  ،يغهذ ، 27انؼذد  1عُخ 2018
ثحش  20ربصُش انًخهفبد انُجبرُخ نجؼض انًحبطُم فٍ انظفبد انًظهشَخ وانزششَحُخ السثؼخ اَىاع يٍ االدغبل
(انكهغبٌ  ،انحُُطخ  ،انذخٍ  ،او انحهُت ) يغهذ صساػخ انشافذٍَ  ،يغهذ  ، 46انؼذد  4عُخ 2018

انكزت انًؤنفخ
 كزبة  1اطهظ انؼشاق انزؼهًٍُ فظم خشائظ رىصَغ انُجبربد انطجُؼُخ فٍ انؼشاق كهُخ انزشثُخ  ،عبيؼخ انًىطم
انًؤرًشاد وانُذواد انؼهًُخ تسلسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة
 يؤرًشانؼهًٍ االول نؼهىو انحُبح  ،كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ عبيؼخ انًىطم 2007،
 يؤرًشانؼهًٍ انغبدط نؼهىو انحُبح  ،كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ عبيؼخ ركشَذ 2009 ،
 انًؤرًش انؼهًٍ االول كهُخ انؼهىو ،عبيؼخ ركشَذ 2009،
 انًؤرًش انذونٍ االول نهجغزُخ  ،كهُخ انضساػخ وانغبثبد عبيؼخ انًىطم 2010،
 انًؤرًش انؼهًٍ انغبثغ ن ،كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ عبيؼخ ركشَذ 2012،
 انًؤرًش انؼهًٍ انذونٍ انضبيٍ  ،كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ عبيؼخ ركشَذ2014 ،

انُشبطبد انؼهًُخ األخشي
 دوسح طشائك انزذسَظ  ،كهُخ انزشثُخ عبيؼخ انًىطم
 دوسح انحبعجخ االنكزشوَُخ ،يشكض انحبعجخ االنكزشوَُخ عبيؼخ انًىطم
 دوسح فٍ طُغ ًَبرط انغجغُخ وانشًؼُخ ورظًُى ثُئخ االحُبء  ،يزحف انزبسَخ انطجُؼٍ عبيؼخ ثغذاد

ػضىَخ انغًؼُبد
/

كزت انشكش
 نذٌ اكضش يٍ  25كزبة شكش ورمذَش طبدس يٍ وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ وسئبعخ عبيؼخ انًىطم وػًبدح

كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ .

