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المؤتمر االقليمي لقسم الجغرافيا-كلية
اآلداب – جامعة القاهرة
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من  11 - 9جمادي األخر  1438هـ

تحت رعاية
أ.د /جابر جاد نصار
رئيس جامعة القاهرة

رئيس المؤتمر
أ.د /معتز سيد عبد هللا
عميد كلية اآلداب

مقرر المؤتمر
أ.د /متولي عبد الصمد عبد العزيز
أستاذ الجغرافيا الطبيعية بآداب القاهرة

رئيس مجلس قسم الجغرافيا
أ.د /شحاتة سيد أحمد طلبه

مكان انعقاد المؤتمر
قاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة

تمممم المممموطن

 -1دعممممف يل الممممن العامممماير الا ممممم الار مممم
لعرسلخ قلف العكامن يالوحدة الار لة.
 -2رصممد يلي لممن الم ممكغر الة راتلممة الع م
ي هدها الوطن الار يميايلمة ييةماد ح مو
ع ملة لها.
 -3ي ممممراس ال مممممار الة راتلممممة يال لاسمممملة
الم ممعر ة جيةمماد مممول مممن العكامممن يالعامماير
لن دي الوطن الار .
 -4لاظممملف العاممماير الا مممم ياي ممماديم ممملن
ق مممف الة راتلممما -جامامممة الرممماهرة ياألق ممما
الا ملة الةاماار الار لة.
 -5صمملا ة رةيممة ج راتلممة م ممعري لة ليالممة
الزخف ال لاس الع يمر ها يطننا الار .

محاور المؤتمر:
 -1اليلئة الطيلالة يأثرها تم لكموين ال
الار لة.
 -2المممموارد يالعنملمممة الم مممعدامة تممم الممموطن
الار .
 -3الم ممممكغر اليلئلممممة يللثلرهمممما ع مممم المممموطن
الار .
 -4يشمممكاللار الملممماه يأثرهممما ع ممم العنملمممة تممم
الوطن الار .
 -5يشكاللار ال كار ت الوطن الار .
ملة

 -6يشممممكاللار الامممممرار يالع طممممل
الار .
 -7يشكاللار ال ناعة ت الوطن الار .
 -8يشممممكاللار الة راتلمممما ال لاسمممملة تمممم المممموطن
الار .
 -9اسع دا العرنلار اليديثة ت ع ف الة راتلا.

رحلة المؤتمر:
لمممنظف يدارة المممم لمر رح مممة ع ملمممة لمن ضممم
ال لممو ييادي الريممار ال مميراب ال ر لممة .تمم
يمممو ال ممممل  9ممممارس  2017المواتممم 11
جمادي األخر  1438هـ ،يع ممن ير مف تم
حضور الرح ة منب اسعمارة ايشعراك ت اللو
األي ل مممممم لمر ،يل مممممديد مي ممممم  300جنلمممممة
م ري أي ما يرا هما المديير األمريكم (.يوجمد
ل لض لط ية الةاماار الم رية )

شروط االشتراك في المؤتمر:
 -1يرسما سمملرة ياللممة مموجزة ل م ممارك اجضمماتة
يل صورة جواس ال ر ل لر الم ريلن.
 -2أر ينممدرم موضممول الييممأ ليمما أحممد ميمماير
الم لمر المرترة مع ال طاب.
 -3أي يكمممممور قمممممد سمممممي م مممممر الييمممممأ أي

الم ار ة ه ت أحد الم عرلار الا ملة.
 -4لرين األ ياث ال علن (الار لة – اجمة لزية).
-5يرسممن م مما الييممأ ع مم اليريممد اجلكعريممم
ل م لمر
 geog.conf2017@gmail.comأي
 mitwalli@cu.edu.egخممغ ال عممرة مممن 1

يوللممممو –  30سمممميعمير  ،– 2016يلممممأ ي
لزيد عدد مار الم ا ع  250مة+.
ال لرة الذاللة
 -6سنواتلكف المواترة ع الم ا من عدمه ت
موعد أق اه  31أ عو ر 2016
 -7لرسممن األ يمماث المريولممة ام ممة يماممدة ل ن ممر
خممممممغ ال عممممممرة مممممممن  1ممممممموتمير –  30ممممممموتمير
،2016المواتممم  29يي اليةمممة –  1ر لمممع األي
 1438هـ ييلك ع اليريد اجلكعريم ل م لمر.
 -8ليكف األ ياث ييرسن الرد ريو الييأ أي
قيوله مع

يجمممراب امممض العامممديغر خمممغ موعمممد أق ممماه 31
دي مممير  2016المواتمم  2ر لممع األخممر 1438
هـ.
 -9آخر موعمد لع رم الامريل العرديملمة Power
 Pointيو  10تيرايمر  2017المواتم  14جممادي
األيل  1438هـ.
 -10يمكن العواصن أيضا من خغ ص يعنا ال ل
مموك (م م لمر "دير الة راتلمما ت م يشممكاللار يطننمما
الار ").

رسو الم ار ة الم لمر:
 -1رس مو الم ممار ة ييممأ ل م ممريلن  400جنلممه
م ري ،ل من رسو الم مار ة يليكملف الييمأ
يالي مممو ع ممم حرليمممة المممم لمر يمطيوعالمممه
ي عاب أ ياث الم لمر .
 -2رسمو الم مار ة ييمأ لطمغب الدراسمار الا لمما
الةاماار الم رية  200جنلها م ريا
 -3رسمو الم ممار ة ييممأ ل لممر الم ممريلن 500
ديير أمريك  ،ل ممن رسمو الم مار ة يليكملف
الييممممممأ يالي ممممممو ع مممممم حرليممممممة الممممممم لمر
يمطيوعاله ي عاب أ ياث الم لمر .
 -4رسممو الع ممةلن ل م م لمر ل لممر الم ممريلن مممن
لر الم ار لن ييوث  200ديير أمريك  ،ل من
خطمممماب الم ممممار ة ي ممممالم لمر يحرليممممة الممممم لمر
يمطيوعاله ي عاب أ ياث الم لمر .
 -5لي مممن ايشمممعرا ار تممم اللمممو األي ل مممم لمر
ك لة اآلداب جاماة الراهرة.
 -6ي لعيمن يدارة الم لمر م اريف ال ر يالعنرن
ياجقامة.

لة اآلداب

مؤتمر
دور الجغرافيا في إشكاليات وطننا
العربي
"The Role of Geography in the Problematics
"of the Arab World

(جامعة القاهرة :من  9 – 7مارس – 2017
من  9إلى  11جمادي األخر  1438هـ)
معلومات االتصال
أ.د /متولي عبد الصمد عبد العزيز

(مقرر المؤتمر)

الهاتف المحمول +201117056711 :
البريد االلكتروني geog.conf2017@gmail.com :
mitwalli@cu.edu.eg
يمكن التواصل أيضا من خالل صفحتنا بالفيس بوك (مؤتمر "دور
الجغرافيا في إشكاليات وطننا العربي ")

