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 األوراق العلمية المنشورة في مؤتمرات عالمية وإقليمية ومحلية

 وكاُ املؤمتس تازيذ املؤمتس/عٍواُ عٍواُ الوزقة ً
تازيذ قبوه 

 الٍصس

1 

 Apis melliferaدزاضات عمى حنن العطن الطكطسي 

jemenitica 

 اليىَ -بوادي حضسووت 

املؤمتس الدولي الطادس الحتاد 

 الٍخالني العسب 

 ِـ 1331/ 3/ 02-00

املىمكة العسبية  _أبّا 

 الطعودية 
 

0 
دزاضة دوز حنن العطن يف تمكيح أشِاز الكصبسة 

Coriander sativum 

املؤمتس الدولي الطادس الحتاد 

 الٍخالني العسب 

 ِـ 1331/ 3/ 02-00

املىمكة العسبية  _أبّا 

 الطعودية
 

3 
اضتدداً العطن اليىين لعالج خساجات يف الجدي 

 افواألزد

املؤمتس الدولي الطادس الحتاد 

 الٍخالني العسب 

 ِـ 1331/ 3/ 02-00

املىمكة العسبية  _أبّا 

 الطعودية
 

3 
 Philanthusدزاضة بيئية عمى حصسة ذئب الٍخن

abdelkader 

املؤمتس الدولي الطادس الحتاد 

 الٍخالني العسب 

 ِـ 1331/ 3/ 02-00

املىمكة العسبية  _أبّا 

 الطعودية
 

5 
مية بعض الصيوت العطسية فى وكافخة فساشات فاع

 الصىع

املؤمتس الدولي الطادس الحتاد 

 الٍخالني العسب 

 ِـ 1331/ 3/ 02-00

املىمكة العسبية  _أبّا 

 الطعودية
 

6 
 تأثري عىس املمكة عٍد اإلدخاه عمى قبوه املمكة وبداية

 وضع البيض يف الٍخن املصسي  

املؤمتس الدولي الطادس الحتاد 

 ٍخالني العسب ال

 ِـ 1331/ 3/ 02-00

املىمكة العسبية  _أبّا 

 الطعودية
 

 وكاووة حنن العطن لألوساض واآلفات 7

املؤمتس الدولي الطادس الحتاد 

/ 3/ 00-02الٍخالني العسب 

 ِـ 1331

املىمكة العسبية  _أبّا 

 الطعودية
 

8 
تأثري التغرية الصتوية مبكىالت حبوب المكاح عمى 

 الٍخن يف ووضي السبيع أٌصطة طوائف

املؤمتس الدولي الطادس الحتاد 

 الٍخالني العسب 

 ِـ 1331/ 3/ 02-00

املىمكة العسبية  _أبّا 

 الطعودية
 

9 
تأثري بعض األغرية البديمة خلبص الٍخن يف حتفيص 

 لٍخن العطن ةبعض األٌصطة البيولوجي

املؤمتس الدولي الطادس الحتاد 

 الٍخالني العسب 

 ِـ 1331/ 3/ 02-00

املىمكة العسبية  _أبّا 

 الطعودية
 

12 

كسضي املٍّدس عبداهلل بكصاُ ألحباث الٍخن 

وتطويس  أضاليب تسبية الٍخن وتٍفير املصسوعات 

 البخجية يف املىمكة العسبية الطعودية

املٍتدى الدولي لمٍخالني املصسيني 

ديطىرب  32-08يف الفرتة وَ 

0229ً 

مجّوزية وصس  –طٍطا 

 العسبية

08/10/

0229 

11 
اضتدداً أزبعة شيوت طبيعية خلفض وطتوي 

 اإلصابة بطفين الفازوا يف طوائف حنن العطن

املؤمتس العمىي األوه لطالب 

 وطالبات التعميي العالي يف الفرتة 

ِـ        15-18/3/1331   

املىمكة  –السياض 

 العسبية الطعودية

15/0/

0212ً 
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3/3/0212ً-0املوافل   

10 

العائد املالي الضتغاله حنن العطن يف تمكيح أشِاز 

 بعض احملاصين يف املىمكة العسبية الطعودية 

 

 

التكاون "الٍدوة الدولية املصرتكة

الطعودي اليىين لالضتغاله االوجن 

 "لمجسوة الٍخمية يف البمديَ

ِـ 1331مجادي األوىل  05 – 03

 ً 0212وايو  9 – 8املوافل 

 –حضسووت -تسيي

 وزية اليىٍيةاجلىّ

وايو  1

0212 ً 

 

13 

 

دزاضة الطموك الصخي لمٍخن البمدي والطكطسي 

 واهلحني

 

التكاون "الٍدوة الدولية املصرتكة

الطعودي اليىين لالضتغاله االوجن 

 "لمجسوة الٍخميةيف البمديَ

ِـ 1331مجادي األوىل  05 – 03

 ً 0212وايو  9 – 8املوافل 

 –حضسووت -تسيي

 يةاجلىّوزية اليىٍ

وايو   1

0212 ً 

13 
دزاضات عمى ومكات الٍخن الطكطسي حتت ظسوف 

 وٍطكيت السياض  ووادي حضسووت

التكاون "الٍدوة الدولية املصرتكة

الطعودي اليىين لالضتغاله األوجن 

 "لمجسوة الٍخمية يف البمديَ

ِـ 1331مجادي األوىل  05 – 03

 ً 0212وايو  9 – 8املوافل 

 –حضسووت -تسيي

 ية اليىٍيةاجلىّوز

وايو   1

0212 ً 

15 
دزاضة لمٍصعة الدفاعية لمٍخن الطكطسي ووكازٌتّا 

 بالٍخن البمدي واهلحني 

التكاون "الٍدوة الدولية املصرتكة

الطعودي اليىين لالضتغاله األوجن 

 "لمجسوة الٍخمية يف البمديَ

ِـ 1331مجادي األوىل  05 – 03

 ً 0212وايو  9 – 8املوافل 

 –حضسووت -تسيي

 اجلىّوزية اليىٍية

وايو   1

0212 ً 

16 

 Apis mellifera  تأثري تغرية طوائف حنن العطن

carnica 

ببدائن حبوب المكاح عمى تسبية احلضٍة صيفا 

 مبٍطكة السياض باملىمكة العسبية الطعودية

التكاون "الٍدوة الدولية املصرتكة

الطعودي اليىين لالضتغاله األوجن 

 "بمديَلمجسوة الٍخمية يف ال

ِـ 1331مجادي األوىل  05 – 03

 ً 0212وايو  9 – 8املوافل 

 –حضسووت -تسيي

 اجلىّوزية اليىٍية

 ً 0212وايو 

 

 

 

 

 

 


