
                   

 ٢٠١٤نيسان  ١٤-١٣المؤتمر الدولي الثاني لقسم البستنة وھندسة الحدائق 

 

  

  برنـــــــــامج

  البستنة لعلومالمؤتمر الدولي الثاني 

  ينظمــــــــه

  كلية الزراعة والغابات / البستنة وھندسة الحدائققسم 

  جامعة الموصل

  تحت شعار

  

  ٢٠١٤نيسان   ١٤ -١٣للفترة 

  إعداد
  

    
  

  
  

  

  

  

  

 التقانات الحديثة في تطوير الحاصالت البستنية

 

زھير عز الدين داود  .أ. د
 

د. عالء ھاشم الطائي  
  

 العالفأ.م . اياد ھاني 



                   

 ٢٠١٤نيسان  ١٤-١٣المؤتمر الدولي الثاني لقسم البستنة وھندسة الحدائق 

 

  جامعة الموصل

  قكلية الزراعة والغابات / قسم البستنة وھندسة الحدائ

  

    

  برعاية

  معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم

  وبحضور السيد رئيس جامعة الموصل المحترم

  األستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي

  

  وتحت شعار
  

  

  

  يم قسم البستنة وھندسة الحدائقيق

  البستنة  لعلومالمؤتمر الدولي الثاني 

  ٢٠١٤نيسان  -١٤ -١٣للفترة من 

  

  

  

  

 برنامج المؤتمر الدولي الثاني لقسم البستنة وھندسة الحدائق

 التقانات الحديثة في تطوير الحاصالت البستنية



                   

 ٢٠١٤نيسان  ١٤-١٣المؤتمر الدولي الثاني لقسم البستنة وھندسة الحدائق 

 

  اللجنة التحضيرية للمؤتمر
 عميد كلية الزراعة والغابات  رئيساً                 د. ناھل محمد علي     . أ
 معاون العميد العلمي عضواً              عمار عمر االطرقجي   د.  . أ
 رئيس قسم البستنة وھندسة الحدائق   عضواً               هللا عمر   خالدة عبدد.  . أ
 قسم البستنة وھندسة الحدائق/  تدريسي   عضواً            الدين داؤد    زھير عزد.   أ . 
 تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق  عضواً               د. طالل محمود الجلبي       
 تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق   عضواً           د. عالء ھاشم الطائي            
 تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق  عضواً                      رم حسين جواد محد.  
  تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق   عضواً           د. فاضل فتحي رجب             

 عضواً          تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق                د.كمال بنيامين ايشو
  تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق  عضواً                       عالفاياد ھاني ال أ.م. 
  تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق   عضواً          السيد احمد عبد الرحيم محمد    

 السيد عبدهللا محمد سالم            عضواً          تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق

  لمؤتمراللجنة العلمية ل
 رئيسا        رئيس قسم البستنة وھندسة الحدائق      هللا عمر      أ . د. خالدة عبد 

 ممثل مجلة زراعة الرافدين    عضواً      ابراھيم حسن السعيدي     أ. د. 
 تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق  عضواً           ماجد خليف الكمر        أ. د. 

  تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائقعضواً                     ب فاضلنمير نجي. د. أ
 تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائقعضواً                عبد الجبار الحبيطي أ.. د. 

 عضواً        تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق     أ. د. بشار زكي امين          
 عضواً        تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق          أ. د. جاسم محمد علوان 

  تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق عضواً            أ. د. عبد الرحيم سلطان       
  تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق   عضواً          هللا بشير         د. عصام عبد

  تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق   عضواً       د. محمد داؤد الصواف           
  تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق   عضواً            السالم    د. محمد طالل عبد

  تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق   عضواً         د. نبيل محمد امين االمام       
  تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق     عضواً       د. شامل يونس الحمداني       

  د. ھالة عبد الرحمن عبدالقادر    عضواً          تدريسي / قسم البستنة وھندسة الحدائق
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  ٢٠١٤ نيسان ١٣ األحد

  افتتاح المؤتمر

  جلسة افتتاح المؤتمر في قاعة الشھيد أ. د. فارس يونس عبد الرحمن

  الفعالية  التوقيت

  جيل المشاركين في المؤتمرتس  ١٠:٠٠-٩:٠٠

  االفتتاح بتالوة من الذكر الحكيم  ١٠:١٠-١٠:٠٠

 كلمة السيد عميد كلية الزراعة والغابات  ١٠:٣٠-١٠:١٠

  كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر  ١٠:٤٥ -١٠:٣٠

١١:١٥ -١٠:٤٥   

  

  محاضرة االفتتاح
في بيئة النباتات وأثرهاالحتباس الحراري  

  يرهللا بش د.عصام عبد

١٢:٠٠ - ١١:١٥  
  

  استراحة

 برنامــج اليــــوم األول



                   

 ٢٠١٤نيسان  ١٤-١٣المؤتمر الدولي الثاني لقسم البستنة وھندسة الحدائق 

 

  

  البستنة وھندسة الحدائق) قسم ١قاعة (

   د.محمد طالل عبد السالم:  مقرر الجلسة        عمر     عبد هللاأ.د.خالدة :  رئيس الجلسة

  عنوان البحث  اسم الباحث  التوقيت

١٢:١٥ – ١٢:٠٠ 

كمال بنيامين أيشو    
جالدت محمد صالح 

  جبرائل     
  ف الكمرماجد خلي 

 DNAاالستقرار الوراثي في البزاليا باستخدام المؤشرات الـ 

١٢:٣٠- ١٢:١٥  
بنان محمد وجيه خليل  
على حسن على     
  شيماء عارف سرحان

تأثير الصنف والرش بمستخلصات النباتات البحرية في صفات النمو 
الخضري والحاصل الكمي والنوعي ألربعة أصناف من البطاطا 

)Solanum tuberosum L.(  

١٢:٤٥ - ١٢:٣٠  

محمد طالل عبد السالم 
  الحبار   

حسين جواد محرم 
  البياتي    

فاضل فتحي رجب 
  ابراھيم

دراسة إمكانية استخدام حامض الھيومك كتعويض عن إضافة 
  األسمدة الكيميائية في البطاطا

١:٠٠- ١٢:٤٥  

أركان محمد أمين صديق 
حسين حامد أحمد    

  عايدأبراھيم محمود 

اختبار تقنية أنابيب التحكم البيئي في البيوت البالستيكية بداللة 
بعض  المؤشرات وأثرھا في الصفات اإلنتاجية والنمو لمحصول 

  الخيار

١:١٥-١:٠٠  
إسراء ذنون يونس 

  فتحي      
  على حسن على محمد

ة  تأثير الغمر في الماء الحار وكلوريد الكالسيوم في الصفات الخزني
  طماطة صنف (أيجن)لثمار ال

 عبد المنعم سعد هللا خليل  ١:٣٠-١:١٥
تأثير الري بالتنقيط والري السيحي والتسميد الكيميائي والعضوي 

 Solanumفي نمو وحاصل العروة الخريفية للبطاطا (
tuberosum L. (  

١:٤٥-١:٣٠  
موفق يونس سلطان    
  ھشام سعد الدين يونس

وي ( ميد الحي أثير التس ) Rhizobia , Mycorrhizeaت
ة ( ز العناصر الغذائي  ,N, P, K, Feوالفوسفاتي في حاصل وتركي

Zn) في الباقالء (Vicia faba(  

٢:٣٠-١:٤٥  
  
  االســـــتراحـــــــةفتـــــــــــــــــــــــــــرة 
  

 

 : بحوث الخضراوات األولىالجلسة 
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  البستنة وھندسة الحدائققسم  )٢قاعة (

  د. عالء ھاشم الطائي:  مقرر الجلسة           عمار عمر االطرقجي أ. د. : رئيس الجلسة

  عنوان البحث  اسم الباحث  التوقيت

١٢:١٥ – ١٢:٠٠ 
مثنى محمد ابراھيم 

  المھداوي   
  عمار عمر األطرقجي

ل  ات القرنف البورون لنبات رش ب ي وال ميد البوتاس اثير التس ت
)Dianthus caryophyllus L.  ار ر المزھري لألزھ ي العم ) ف

 بعد القطف

١٢:٣٠- ١٢:١٥  

  
  عمر مظفر عمر

عمار زكي قصاب باشي 
  اظم ذنون سعيدن

ور  ومي للح اعف الكروموس تحداث التض ي اس زالين ف أثير االوري ت
  ) باستخدام تقانة الزراعة النسيجية .Populus nigra Lاألسود (

١٢:٤٥ - ١٢:٣٠  
  ايسر محمد المعماري
 بشار زكي قصاب باشي
  اياد جاجان الداؤودي

القلويدات في النموات الخضرية لنبات عين البزون تقدير بعض 
Catharantus roseus L. خارج الجسم الحي  

١:٠٠ - ١٢:٤٥   

ليلى شعبان محمد 
ألمزوري           
  روفائيل شليمون توما

ين  ة ب ات مختلف داوؤدي لتوليف ات ال دقيق لنب ار ال تجابة اإلكث اس
 السايتوكاينينات واالوكسينات خارج الجسم الحي

١:١٥ -١:٠٠  

أياد عاصي عبيد      
وسام مالك داؤد      

د عبيد مرجاء مح
  التميمي

وء  ي نش ي ف يض المغناطيس ة الف و وكثاف ات النم ض منظم ر بع أث
ة  ات الحب وت لنب ض الزي ات وبع ن الھرمون واه م الس ومحت الك

  السوداء

١:٣٠-١:١٥    
يوسف حسن حمو     
  تارا  فائق محمد صالح

أثير ا و ت ى النم رط عل ة ، والق اط الزراع ي ، أوس ميد النتروجين لتس
ر  ات العط ار لنب ت الطي ري والزي  Pelargoniumالخض

graveolens  

١:٤٥-١:٣٠  
ھبة نواف أحمد العكيدي 
  بشار زكي قصاب باشي

 Freesia xتضاعف وتجذير أجزاء نباتية مختلفة لنبات الفريزيا 
hybrida Bailey  خارج الجسم الحي  

٢:٣٠-١:٤٥  
  
  االســـــتراحـــــــةفتـــــــــــــــــــــــــــرة 
  

  

ةالنباتي األنسجةالجلسة االولى : بحوث الزينة وزراعة 
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  البستنة وھندسة الحدائق) قسم ٣قاعة (

   اإلمامد. نبيل  : مقرر الجلسة                 ا.د.نمير نجيب فاضل:  رئيس الجلسة

  عنوان البحث  اسم الباحث  التوقيت

١٢:١٥ – ١٢:٠٠  

جاسم محمد علوان 
       األعرجي 

 أياد ھاني العالف     
  أياد طارق شيال العلم

في  Excellentتأثير الرش الورقي بخليط العناصر الصغرى 
  White Adriaticنمو شتالت التين صنفي أسود ديالى و 

  ساھر الباكير  ١٢:٣٠- ١٢:١٥
دراسة مقارنة للتمييز بين أصناف وطرز من الزيتون في 

  سورية باستخدام تقنيات مختلفة

١٢:٤٥ - ١٢:٣٠  
أبراھيم عبد العاطي أبو 

  عامر

  

ى تيسر الفوسفور والبوتاسيوم  نط عل تأثير الري بالماء الممغ
  ألشجار الخوخ النامية في ألراضي المستصلحة حديثا

١:٠٠- ١٢:٤٥  
زھير عز الدين داوود    

  نور دريد السعدون

  
ة وال رارة المنخفض درجات الح تالت ل ريض الش أثير تع رش ت

ي بعض صفات  امكس ) ف ة (الج اب البحري تخلص األعش بمس
  التزھير والحاصل لنبات الشليك 

١:١٥-١:٠٠  

 

أمجد عبيد محمد 
البرواري           

جاسم محمد علوان 
  االعرجي

ائل  . وي الس ماد العض أثير الس امض  Matrix 15ت وح
اح صنف  ار التف  Goldenاألسكوربيك في بعض صفات ثم

Delicios  

١:٣٠-١:١٥  

 محمد مصطفىشوكت 
االتروشي           

حسن حمو سليمان 
  بيرجلي

تأثير الرش الورقي لبعض االسمدة العضوية على بعض 
 Vitis viniferaالصفات الكيميائية للعنب صنف رش ميو 

L.    تحت ظروف الزراعة الديمية  

١:٤٥-١:٣٠  

 قاسم عبد الرحمن حمدي

  نمير نجيب فاضل

ي ر ف ي  دور الغم ة ف د والتعبئ اليك والمبي امض الساليس ح
اح صنف  ار التف ة لثم ة الخزني األكياس ومدة الخزن في القابلي

Starking  

  االســـــتراحـــــــةفتـــــــــــــــــــــــــــرة   ٢:٣٠ – ١:٤٥

  

  

 : بحوث الفاكھة األولىالجلسة 
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 برنامــج اليــــوم الثاني

  بر�امج
  اليوم الثا�ي  

 ٢٠١٤ �يسان ١٤االثنني    
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  البستنة وھندسة الحدائققسم ) ١قاعة (

  هللا بشير عصام عبدد.:  مقرر الجلسة             ماجد خليف الكمرأ.د.:  رئيس الجلسة

  عنوان البحث  اسم الباحث  التوقيت

  طه زبير سرحان ١٠:١٥ – ١٠:٠٠

  

ا و  أثير كاينوبتري ة  EM1ت ل الطماط و وحاص ي النم ف
)Lycopersicon esculentum Mill( 

١٠:٣٠- ١٠:١٥  
حسين جواد محرم 

البياتي            
  تارة جنان كامل

  

ين ا ل باتحس و والحاص ن ضلنم نفين م وية لص مدة العض افة االس
وي  ار االنث ت  .Cucumis sativus Lالخي ت البي امي تح الن

  البالستيكي غير المدفأ

١٠:٤٥ - ١٠:٣٠  

صبيح عبد الوھاب 
الحمداني           

محمد سلمان محمد 
  الجواري

 

رولين و  ة (الب اض االميني رش باألحم ري وال اه ال ة مي أثير ملوح ت
درنات ا دد ال ة وع احة الورقي يقان والمس دد الس ي ع ين) ف الرجن

  .Solanum tuberosum Lوحاصل النبات الواحد للبطاطا 

١١:٠٠- ١٠:٤٥   

عبد الجبار إسماعيل 
  الحبيطي

وليد بدر الدين الليلة    
  محمد سالم سليمان

 Shadiتأثير الرش بالزنك والحديد في نمو وحاصل الخيار صنف (
F1وع تحت ظروف البيت البالستيكي غير المدفأ) المزر 

١١:١٥ - ١١:٠٠  
  عبد هللا محمد سالم
  زھير عز الدين داؤود

أثير و ت فات النم ض ص ي بع ا ف رش باليوري نط وال اء الممغ  الم
    NFTالخضري لصنفين من الخس بنظام الزراعة المائية 

١١:٣٠- ١١:١٥  
فالح حسن عيسى     

  رحمة وداد شنون

و اليكسين تأثير الري  ورقي االمين نط والرش بالسماد ال اء الممغ بم
ار  ات الخي ل لنب و والحاص فات النم ض ص ي بع  Cucumusف

sativus L.  المزروع داخل البيوت البالستيكية 

١١:٤٥- ١١:٣٠  
  نوفل عيسى

  محمد طالل عبدالسالم

اج  تأثير ظروف تشغيل العازقة الميكانيكية وعدد مرات العزق في إنت

  ميا في محافظة نينوىالبا محصول

١٢:٠٠- ١١:٤٥  
  
  االســـــتراحـــــــةفتـــــــــــــــــــــــــــرة 
  

  

 الجلسة االولى : بحوث الخضراوات



                   

 ٢٠١٤نيسان  ١٤-١٣المؤتمر الدولي الثاني لقسم البستنة وھندسة الحدائق 

 

  
  

  البستنة وھندسة الحدائق) قسم ٢قاعة (
  د.محمد داؤد الصواف : مقرر الجلسة         أ.د.بشار زكي امين:  رئيس الجلسة

  عنوان البحث  اسم الباحث  التوقيت

١٠:١٥ – ١٠:٠٠ 
سماعيل أحمد   أبتسام أ

  عمار عمر األطرقجي

دور حامض الھيوميك والباكلوبترازول في العمر المزھري وصفات 
را   Gerbera jamesonii Bolusأزھار ثالثة أصناف من الجربي

ex. Hook  

١٠:٣٠- ١٠:١٥  

عمار عمر األطرقجي   
ھالة عبد الرحمن عبد 

  القادر      
  عبلة أحمد خطاب

أثير التس ك ت امض الجبرلي رش بح ي وال ميد النتروجين
ريللس  يالت األم و بص ي نم اكلوبترازول ف  Hippeastrumوالب

hybrids  

١٠:٤٥ - ١٠:٣٠  

نديم أحمد رمضان     
نبيل عزيز قاسم      
  خالد محمود البرزنجي

ات في محافظة  التحري عن اإلصابات الفيروسية في أشجار اللوزي
  اربيل

١١:٠٠- ١٠:٤٥   
على كريم محمد الطائي  

  أمينة إبراھيم صالح 
 مرض العقدة الدرنية على الزيتون ومكافحته

١١:١٥ - ١١:٠٠  
غسان عبد هللا       

  عبد الكريم بركات
استجابة بعض أنواع اللوز البري لإلكثار الخضري الدقيق باستخدام 

 تقنيات زراعة األنسجة

١١:٣٠- ١١:١٥  
دي  غيداء عبد هللا الراش

  عمار عمر االطرقجي

  

ري  ر المزھ ي العم ك ف امض الجبرلي يوم وح د الكالس أثير كلوري ت
ولس  ورات الكالدي نف   Gladiolus x hortulanusلن ص

Priscilla  

١١:٤٥- ١١:٣٠  
هللا أرديني    سعاد عبد

  محمد سعيد ميرزا

  

وي للفطر  أثير الحي ات العم  Beauvera bassianaالت ر في يرق
ة  ار أوراق الطماط رة حف ع لحش  Tuta absolutaالراب

(Meyrick)  

١٢:٠٠- ١١:٤٥  
  
  االســـــتراحـــــــةفتـــــــــــــــــــــــــــرة 

  

  

النباتية األنسجةالجلسة االولى : بحوث الزينة وزراعة 



                   

 ٢٠١٤نيسان  ١٤-١٣المؤتمر الدولي الثاني لقسم البستنة وھندسة الحدائق 

 

  
  البستنة وھندسة الحدائق) قسم ٣قاعة (

  أ.د.عمار زكي امين : مقرر الجلسة        ا.د.جاسم محمد علوان:  رئيس الجلسة

  عنوان البحث  ثاسم الباح  التوقيت

١٠:١٥ – ١٠:٠٠ 

نبيل محمد أمين عبد هللا 
اإلمام             

لمى بشير حسين 
  العباسي

  

اينتين في  GA3تأثير الرش بالزنك المخلبي وحامض الجبرليك  والك
النمو الخضري والمحتوى الكاربوھيدراتي لشتالت المشمش صنف 

  .Prunus armeniaca Lزاغينيا 

١٠:٣٠- ١٠:١٥  
سان فاضل صالح أح

  الدوري

  

ة  ة والكيميائي تأثير طبيعة الحمل وموقع الثمرة في الصفات الفيزيائي
  لثمار الرمان صنف سليمي

١٠:٤٥ - ١٠:٣٠  
يوسف شاھين الشوفي  

  احمد يونس     
  عماد العيسى

  

تأثير بعض المواد الكيميائية المستخدمة كبدائل للتبخر بغاز ثاني 
وى صبغة النثوسيانين الكلية في ثمار أكسيد الكبريت على محت

  العنب صنف الحلواني أثناء التخزين المبرد

١١:٠٠- ١٠:٤٥   
  على حسن علي 

  محمد

  

تأثير الرش بأثنين من مستخلصات النباتات البحرية في بعض 
صفات النمو الخضري والحاصل الكمي في نبات الشليك 

)Fragaria x ananassa Duch. صنف روبيغان (Robegan  

١١:١٥ - ١١:٠٠  
أياد ھاني العالف      
  أياد طارق شيال العلم

  

تأثير إضافة السماد العضوي نيوترغرين والرش بحامض 
  السالسيليك في نمو وتطور شتالت صنفين من التين

١١:٣٠- ١١:١٥  

أنور إبراھيم         
غادة قطمة        
  مصطفى مرشد الرشيد

  

ين ( وي للت وع الحي ة Ficus caricaدراسة التن ة الحف ي منطق ) ف
  بالالذقية ، سوريا

١١:٤٥- ١١:٣٠      

١٢:٠٠- ١١:٤٥  
  
  االســـــتراحـــــــةفتـــــــــــــــــــــــــــرة 
  

  

 الجلسة االولى : بحوث الفاكھة



                   

 ٢٠١٤نيسان  ١٤-١٣المؤتمر الدولي الثاني لقسم البستنة وھندسة الحدائق 

 

  

  

في قاعة الشھيد أ. د. فارس يونس  التوصيات وتوزيع الشھاداتجلسة 
  عبد الرحمن

    التوقيت

 جلسة التوصيات  ١٢:١٥ – ١٢:٠٠

  الشھاداتزيع وت  ١٢:٣٠- ١٢:١٥
  

  

            

 

 جلسة التوصيات



                   

 ٢٠١٤نيسان  ١٤-١٣المؤتمر الدولي الثاني لقسم البستنة وھندسة الحدائق 
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