الجمعية األكاديمية المصرية
لتنمية البيئة

المركز الدولي للخدمات واالستشارات
البيئية وتكنولوجيا المعلومات

الجمعية االفريقية
للتنمية المستدامة

المؤتمر الدولى الثالث عشر

حـــــىل
االفبق المستقبليت للتنميت البيئيت المستدامت فى الدول العربيت واالفريقيت
ومىاجهت التحديبث
شرم الشيخ
في الفترة  21-18ديسمبر  2016م
www.icsceit.byethost13.com

تحت رعاية

وزير البيئة

وزير الموارد المائية والرى
وزير الصناعة والتجارة

وزير الكيرباء والطاقة

وزير البترول والثروة المعدنية
االستاذ الدكتور /أحمد شعبان

محافظ جنوب سيناء

رئيس شرف المؤتمر
ا

نائب رئيس المركز القومي لمبحوث – مصر

االستاذ الدكتور /محمود حسين

نائب الييئة القومية لالستشعارعن بعد وعموم الفضاء

رئيس المؤتمر

االستاذ الدكتور /وحيد محمود إمــــام
أستاذ البيئة بعموم عين شمس

رئيس الجمعية األكاديمية المصرية لتنمية البيئة -مؤسس منتدى العمماء العرب

أمين عام المؤتمر

االستاذ الدكتور/رضوان الشيبانى
جبمعت عذن-مؤصش مىتذى انعهمبء انعزة

مقرر المؤتمر

االستاذ الدكتور/صفوت شاكر
جبمعت تكضبس انواليبث انمتحذة االمزيكيت

محـــــبور المؤتمـــــر

 )1االفبق انمضتقبهيت الصتخذامبث انطبقت انجذيذة وانمتجذدة في انوطه انعزبي
وانذول االفزيقيت .
 )2انتقىيبث انحذيثت الصتخذامبث االصتشعبر عه بعذ في انتىميت انبيئيت
 )3انتقىيبث انحذيثً في مجبالث انزراعً واالوتبج انحيواوي
 )4االدارة انبيئت انمتكبمهت في مشزوعبث انصىبعبث انغذائيت وانتعبئت وانتغهيف
واوتبج االصمذة وانكيمبويبث.
 )5تكىونوجيب اصتخزاج وتصىيع انمعبدن وانبتزول
 )6تقىيبث انحفبظ عهي انموارد انمبئيً في انذول انعزبيت واالفزيقيت
 )7انمعبنجت انحيويت نهمهوثبث في انبيئت انمبئيت وانتزبت
 )8مكبفحت انتصحز في انذول انعزبيت واالفزيقيت
 )9مضتقبم انعمبري وانمذن انخضزاء في انذول انعزبيت واالفزيقيت
 )10االقتصبد االخضز وانتىميت انبيئت في انذول انعزبيت واالفزيقيت
 )11انتغيزاث انمىبخيت وانتىميت في انذول انعزبيت واالفزيقيت
 )12تكىونوجيب إدارة انثزواث انطبيعيت واألراضي انزطبت وانبحيزاث .
 )13تكىونوجيب انمصبيذ واألصتزراع انمبئي في انوطه انعزبي .
 )14مضبببث االمزاض (انبكتزيب-انطفيهيبث-انفيزوصبث  )...وانمقبومت انحيويت
نألفبث .
 )15تكىونوجيب تذويزانمخهفبث انصهبت وانضبئهت .
 )16انضيبحت انبيئيت في انذول انعزبيت واالفزيقيت
 )17انذراصبث االجتمبعيت وانفىون وانتىميت انبيئيت
 )18انتىميت انبيئيت وصحت االوضبن

التسجيل و االشتراك
رسىم االشتراك :
 oللببحثين:
 المصريين  2000جنيياً مصرياً ببحث  1700جنييا مصريا بدون بحث . -األخوة العرب  700دوالر أمريكي ببحث و 600دوالر أمريكي بدون بحث .

 oالشركبث والمصبنع :
 5000جنيياً مصرياً نظير المشاركة بدون ورقة عمل

 6000جنيياً مصرياً نظير المشاركة بورقة عمل
_______________________________________________________

 يراعي أال يزيد عدد صفحات البحث عن  15صفحة متضمنة الصور في صفحتين وما يزيد
عن ذلك يحاسب عميو الباحث.
 ترسل ممخصات البحوث حتى  25أكتوبر  2016والبحوث الكاممة حتى  25نوفمبر.2016
_____________________________________________________________________
رسوم االشتراك تشمل نشر االبحاث بعد تحكيميا والقائيا فى المؤتمر الى جانب المطبوعات واالنتقاالت من
القاىرة الى شرم الشيخ والعودة فى اتوبيسات مكيفة واالقامة ثالثة ليالى فى فندق دريمز فاكيشن فى غرفة
مزدوجة.

 فى حالة الرغبة فى االقامة فى غرفة منفردة يتم تسديد مبمغ

 900جنييا أو

 150دوالر أضافة عمى رسوم أشتراك المؤتمر.
_____________________________________________________________________
 من داخل مصر :تدفع رسوم االشتراك نقداً أو بشيك باسم المركز الدولي لمخدمات
واالستشارات البيئية وتكنولوجيا المعمومات حساب جاري رقم  123166971001بنك

االسكندرية -فرع حدائق القبة – مصر.
 من خارج مصر :تحول الرسوم لحساب د.وحيد محمود امام  ،حساب جاري رقم
 123173359002بنك االسكندرية -فرع حدائق القبة -مصر.
ويرجى استخدام السويفت كود االتىALEX-EG-CXXXX :
_____________________________________________________________________
 اإلقامة بفندق دريمز فاكيشن شرم الشيخ ثالثة ليالي بنظام ال  All / Inclusive Softيشمل
األتى :




بوفيو افطار من الساعو  7.00صباحا وحتى  10.00صباحا
بوفيو غذاء من الساعو  1.00ظي ار وحتى  3.00ظي ار



بوفيو عشاء من الساعو  7.00مساءا وحتى  10.00مساءا



عدد  2وجبو خفيفو األولى من الساعو  4.30عص ار وحتى الساعو  6.00مساءا والثانيو

من الساعو  11.30مساءه وحتى الساعو  1.00صباحا .



المشروبات من الساعو  10.00صباحا حتى الواحده صباحا ( مشروبات خفيفو تشمل األتى :
شاي – نسكافيو – مشروبات غازيو – عصائر تانج )

اللجنت العلميت
جامعة عين شمس

جامعة االزىر-كمية العموم

جامعة سوىاج-كمية العموم

كمية العموم

األستاذ الدكتور  /أحمد عزب

األستاذ الدكتور /أحمد عزيز

األستاذ الدكتور  /ىانى عبد السالم

جامعة أسيوط-كمية الطب

األستاذ الدكتور  /عبد هلل ابراىيم

األستاذة الدكتورة /نادية البيو

األستاذة الدكتورة  /عمية مرزوق
األستاذة الدكتورة /نادية فريد رمضان

األستاذ الدكتور  /عبد الحميم عبده سعد
األستاذ الدكتور  /محمد عبد المرضي
األستاذ الدكتور  /عبد المنعم عثمان

األستاذ الدكتور  /صالح عبد الوىاب

كمية البنات

االستاذة الدكتورة  /منى احمد صادق

كمية الزراعة

األستاذ الدكتور  /محمد الشريف
معيد البحوث والدراسات البيئية

األستاذ الدكتور /محمد غريب المالكي
جامعة القاىرة-كمية الزراعة

االستاذ الدكتور /منير الحسينى

جامعة حموان-كمية العموم

االستاذ الدكتور  /شحاتة السباعي
كمية الفنون الجميمة

االستاذة الدكتورة /صفية القبانى
كمية الطب

االستاذ الدكتور /ممدوح محمود ميدى

جامعة بنيا-كمية العموم

جامعة المنوفية-كمية العموم
االستاذ الدكتور /جماالت عثمان
االستاذ الدكتور /منصور جالل
جامعة طنطا-كمية االداب

األستاذ الدكتور  /محمد الغمبان

جامعة قناة السويس-كمية الزراعة
االستاذ الدكتور /صالح السماحى

كمية ىندسة البترول والتعدين

األستاذ الدكتور  /عمى عباس

جامعة المنيا-كمية العموم

األستاذ الدكتور  /ناصر بركات

المركزالقومى لمبحوث

االستاذ الدكتورة /سيير أبو العال

االستاذ الدكتور /أحمد مميجى
المركز القومى لبحوث المياه

معيد بحوث المساحة

ا.د .مجدى حسنى

المعيد القومى لعموم البحار

األستاذ الدكتور /خالد المصيمحي
األستاذ الدكتور /شوقى ذكى سبع
األستاذ الدكتور /جمال الشبراوى

االستاذ الدكتور /محمد الصالحي

جامعة دمياط-كمية العموم

االستاذ الدكتور /ممدوح سراج

جامعة الجوف -السعودية

األستاذ الدكتور/صالح رابح

جامعة الممك عبد العزيز -السعودية
االستاذ الدكتور/زكريا الشربينى

جامعة طرابمس – ليبيا -كمية الزراعة

االستاذ الدكتور /صالح الطاير

االستاذ الدكتور /مصطفى حودة
جامعة الكوفة – العراق
كمية التربية لمبنات

االستاذ الدكتور  /عمي صاحب

جامعة كربالء – العراق-كمية العموم

االستاذ الدكتور /خضير ميدي صالح

جامعة تكساس– الواليات المتحدة االمريكية

االستاذ الدكتور  /صفوت شاكر

اللجنت التنظيميـــت
المركز الدولي لمخدمات واإلستشارات البيئية

وتكنولوجيا المعمومات

جامعة الممك عبد العزيز -السعودية-كمية العموم

الدكتورة  /رجاء محمد حسن

الدكتور /خالد الغانم

االستاذة /مآب وحيد

كمية عموم البحار والبيئة –جامعة الحديدة

األستاذة  /والء المغربي

الجمعية االكاديمية المصرية لتنمية البيئة

االستاذة  /وئام المغربي

الدكتور /محمد وحيد

الدكتور /محمد طاىر معجم
جامعة جامعة تسية – الجزائر-كمية اليندسة

الدكتور /عمي مصباحية

االستاذ /محمد عبد السالم

جامعة الزيتونة -ليبيا

الييئة القومية لالستشعار عن بعد وعموم الفضاء

االستاذ /عمى بركات

الجامعة المستنصرية-بغداد

جامعة جامعة كربالء – العراق

الدكتور /سامح بكر الكفراوى
الدكتورة /مروة ابراىيم

الدكتورة  /ايمان ابراىيم عوض

لالتصبل :ا.د .وحيد امبم
www.icsceit.byethost13.com
e-mail : icsceit_emam@yahoo.com
Waheed.emam@yahoo.com

فبكش 00202-24346898 :
ث 00202- 22581865:
محمول00201005469617 :
انعىوان 2 :عمبراث أعضبء ٌيئت انتذريش -جبمعت عيه شمش خهف مضتشفي انذمزداط-انعببصيت-
انقبٌزة -مصز

