
   

 
 

 جمعية الفيرولوجي المصرية

 

السادسالمؤتمر الدولي   
 

ةالتحديات البيئيو  يةالفيروسالتهديدات   
 

 "دور المنظمات المحلية و الدولية"

 

6902ديسمبر  9-92 نوفمبر  

مصر.، الغردقة ،ديزرت روز منتجع  

 

 رئيس المؤتمر
 / محمد عبد الحميد سليمان شلبي.أ.د

قسم  -رئيس جمعية الفيرولوجي المصرية، أستاذ الفيرولوجي

 جامعة القاهرة -كلية الطب البيطري -الفيروسات

 

 نائبا رئيس المؤتمر
 / خالد عبدالفتاح الدجدج.أ.د

 قسم الميكروبيولوجي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس. 

 

 زكيمحمد علي / .أ.د

 جامعة عين شمس –كلية الطب  -أستاذ الميكروبيولوجي

 سكرتير عام المؤتمر
 / أبو العطا النادي أبو العطا.أ.د

 الجيزة -مركز البحوث الزراعية -أستاذ الفيرولوجي

 

 المؤتمرعام  مقرر
 / أحمد عبد الغني السنوسي.أ.د

 القاهرةجامعة  -كلية الطب البيطري -أستاذ الفيرولوجي

 للمشاركة دعوة
، تتشرف جمعية الفيرولوجي المصرية بدعوة السادة الزمالء

من العاملين بالصناعات المرتبطة والمهتمين  ،المتخصصينو

 .هاللمشاركة في فعاليات مؤتمر الفيروساتبعلم 

 أهداف المؤتمر
تأثير اإلحتباس الحراري على إنتشار ووبائية  توضيح

 واحدة، عالم واحدصحة مبادرة "الفيروسات في إطار 

 "، مع التركيز على:

   فيروسات الفالفي الناشئة.عدوى 

 .إنتشار فيروسات األسماك 

  ،وضع الفيروسات التي تنتقل عن طريق الغذاء

 .وأحدث طرق السيطرة عليها

 ارات في مجال اللقاحات و تطبيقهااإلبتك. 

  تشخيص الفيروسات.ل المستحدثةالتقنيات 

 و الدولية )منظمة الصحة  دور  المنظمات اإلقليمية

، منظمة لمية للصحة الحيوانيةاالمنظمة الع، ةالعالمي

نظمة العربية للتنمية مال، الزراعة الدوليةاألغذية و

لمركز العربي لدراسات المناطق الجافة ا، الزراعية

في وضع إستراتيجيات  واألراضي القاحلة(

 السيطرة العدوى الفيروسية.

 محاور المؤتمر
 ت التي تنتقل عن طريق الغذاءالفيروسا. 

 .اإلبتكارات في تصميم اللقاحات وإيصالها 

 عدوى فيروسات الفالفي الناشئة. 

 ة إنتشار النواقل كياإلحتباس الحراري ودينامي

 والتغير في وبائية الفيروسات.

 رتباطه وأإنتشار فيروسات األسماك  التغير في

 .بتغير حرارة المحيطات

  الفيروسات: المفاهيم الحالية العالج بمضادات

 والممارسات.

 اللجنة المنظمة
 سيد أحمد حسن سالم.أ.د / 

 عبد الصمد. / أحمد كمال.د 

 الديب هانئ / أيمن.د. 

 .د./ عالم عرفات مجاهد 

 الحميد.عبد محمد باسم  /.د 

 اللجنة العلمية
 مصطفي أحمد القاضي./ .أ.د 

 .أ.د./ بدوي عثمان 

 أحمد الكفراوي./ .أ.د 

 أ.د/ سهام الزيدي. 

 منصور هاشم.أ.د /. 

 .أ.د./ حسين على حسين 

 عطية. أ.د/ أسامة عبد الرؤوف يوسف 

 .د./ أحمد عبد الواحد أبو النصر 

 

 الرئيسية المحاضرات
وبريطانيا، والواليات المتحدة،  من ألمانيا،يقوم علماء 

 بعض المنظمات الدوليةومسؤولون من  مصر،و، ناوالياب

 النقاشات بالمؤتمر.ة و قيادة يبإلقاء المحاضرات الرئيس

 رسوم المؤتمر
غير  الرسوم

 المصريين

المصريين 

 )أعضاء(

المصريين )غير 

 عضاء(األ

حضور 

 المؤتمر

دوالر -500

 أمريكي.

 جنيه 1400

 مصري.

 جنيه 1500

 مصري

 طرق الدفع
 هاتف أمين الصندوقحمد كمال، ألدكتور ل -نقدا( .

 2373-660-0100 محمول:.

 الفيرولوجي المصرية.باسم جمعية  -بشيك 

 لحساب جمعية الفيرولوجي المصرية.  -تحويل بنكي

(. رمز السويفت للتحويل 01040500626رقم حساب)

(NBEGEGCXA110) 

 لغير المصريين فقط. - نقدا في المؤتمر  

 

 النهائية المواعيد
 2016: اول اكتوبر    دفع إشتراك المؤتمر 

 2016: أول  اكتوبر  إرسال الملخصات 

 الدعوة لتقديم الملخصات العلمية
يدعى المشاركون إلرسال ملخصات ما سيقومون بعرضه في 

محاور المؤتمر. ويرجى منهم توضيح طريقة العرض إحدى 

المفضلة لديهم )محاضرة أم ملصق جداري(. وسوف تقوم 

اللجنة العلمية بإختيار طريقة العرض المتاحة للمشاركين بعد 

وتقييم المتاح من زمن المؤتمر  في اإلعتبار، أخذ رغباتهم

السادة الذين تم وسوف يتم إبالغ  .المحاضرات وقاعات

قرار للجنة العلمية في إختيار أبحاثهم للعرض في المؤتمر ب

 .ول من توفمبرموعد أقصاه األ

 المراسالت

 

 ( للبحوث البيطرية:1

الطب / أحمد عبد الغني السنوسي، قسم الفيروسات، كلية .أ.د

 البيطري، جامعة القاهرة.

 ;sanousi@link.netبريد إلكتروني:

sanousi@cu.edu.eg 

 01331212200002موبايل: 

 

 :( للبحوث الطبية3

/ أحمد عثمان الكفراوي، قسم الميكروبيولوجي، كلية .أ.د

 الطب )بنين(، جامعة األزهر.

 a_kafrawy@yahoo.comبريد إلكتروني:

 00301002102015موبايل: 

 

 :( للبحوث الزراعية2

/ خالد عبدالفتاح الدجدج، قسم الميكروبيولوجي، كلية .أ.د

 الزراعة، جامعة عين شمس.

 drdougdoug@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 00301005301215موبايل: 

 

 

للمزيد من المعلومات: يرجى زيارة موقع جمعية الفيرولوجي 

 المصرية:

www.esveg.org 

 

mailto:sanousi@link.net
mailto:sanousi@cu.edu.eg
mailto:sanousi@cu.edu.eg
mailto:a_kafrawy@yahoo.com
mailto:drdougdoug@yahoo.com


 

 

Invitation 

The ESV invites colleagues, specialized professionals, 

and industry members to participate in the Sixth 

International Conference of Virology. 
 

Conference Objectives 
Highlight the impact of global warming on virus 

spread and viral epidemiology within the “One 

Health Concept”, with special reference to: 

- Emerging flavivirus infections. 

- Marine virus spread. 

- The global situation of food-borne viruses, and the 

latest in control of these viruses. 

- Innovation in vaccines and vaccine application to 

control viral infections. 

- Novel diagnostic tools in emergency preparedness. 

- The role of international and regional 

organizations (FAO, OIE, WHO, IAEA, ACSAD, 

and AOAD) in setting up strategies for control of 

viral infections. 
 

Conference Topics 
- Food-borne viruses. 

- Innovative vaccine design and delivery systems. 

- Novel diagnostic tools in emergency preparedness. 

- Emerging flavivirus infections. 

- Global warming, vector spread dynamics, and viral 

epidemiology. 

- Change in marine virus spread characteristics in 

relation to oceans temperature. 

- The economic impact of viral disease outbreaks 

-Antiviral therapy: current concepts and practices 
 

Organizing Committee 
- Prof. Dr. Sayed Ahmad Hasan Salem 

- Dr. Ahmed Kamal Abdelsamad 

- Dr. Ayman Hani El-Deeb 

- Dr. Allam Arafat Megahed 

- Dr. Basem Mohamad Abdel-Hamid. 

 

 
 

 

Scientific Committee 
- - Prof. Dr. Mostafa Ahmad El-Kady 

- - Prof. Dr. Badawy  Othman 

- - Prof. Dr. Ahmed El-Kafrawy 

- - Prof. Dr. Seham El-Zeedy 

- - Prof. Dr. Mansour Hashim 

- - Prof. Dr. Hussein A. Hussein 

- - Prof. Dr. Ausama Abdelraouf Yousif Attia 

- - Dr. Ahmad Abdelwahed Aboelnasr 

Keynote Lectures 
Guest speakers will present keynote lectures. 

Invited speakers are from Germany, UK, USA, 

Japan, Egypt, and representatives of several 

international organizations. 

Conference Fees 
Egyptian 

Guests 
Egyptian 
Members 

Non 

Egyptians 
Fees 

1500  

LE. 
1400  

L.E. 
500 USD Participation* 

*Fees cover conference bag and printed 

material (Conference participants only), two- 

way bus trip to Hurghada from Cairo, and all-

inclusive accommodation in a 5 Star resort for 

three nights 
 

Payment Options 
 Check: payable to the Egyptian Society of 

Virology. 

 Cash: To Dr. Ahmed Kamal; 0100-660-2373 

(Conference Treasure). 

 Bank Transfer: 
- National Bank of Egypt- North Cairo Branch- 

Shoubra El Kheimah. 

- Account name: Egyptian Society of Virology 

- Account Number:  01040500626 

- Swift code:  NBEGEGCXA110. 

 Cash on Desk: 
It is possible to pay the Conference fee at the 

Conference desk for non-Egyptians only. 

 

Call for Abstracts 
Participants are encouraged to submit abstracts of 

their presentation in one of the conference 

topics, and a statement of their preferred medium 

for presentation (Oral or Poster). The scientific 

committee will make the decision on the 

presentation medium for each participant. 

Participants will be notified on November 1stof 

the decision of the Scientific Committee. 

 

Deadlines 
- Fees payment: October 1st, 2016. 

- Abstracts: October 1st, 2016. 

 

Correspondence 
For veterinary virology articles:  

Prof. Dr. Ahmed A El-Sanousi, Department of 

Virology, Faculty of Veterinary Medicine,  

Cairo University. 

Email:  sanousi@cu.edu.eg 

Tel.: +2-01227613688. 

 

For medical virology articles:  

Prof. Dr. Ahmed O. Kafrawy, Department of 

Microbiology, Faculty of Medicine,  

Al-Azhar University (Boys Branch). 

Email: a_kafrawy@yahoo.com 

Tel.: +2-01003783015 

 

For plant virology articles:  

Prof. Dr. Khalid A. El-Dougdoug, Department of 

Microbiology, Faculty of Agriculture,  

Ain Shams University. 

Email:  drdougdoug@yahoo.com , 

Tel.: +2-01005201395. 

 

For more information, visit the ESV website: 

www.esveg.org 

 

 

Egyptian Society of Virology 

 

SIXTH INTERNATIONAL 
CONFERENCE 

 

VIRAL RISKS AND  

ENVIRONMENTAL CHANGES 

The Role of National and International 

Organizations 

 
November, 29th-December, 2nd, 2016 
Desert Rose Resort, Hurghada, Egypt 

 

Conference Chairman 

Prof. Mohamed A. Shalaby 
President of the ESV, 

Virology Department, 
Faculty of Veterinary Medicine,  

Cairo University 
 

Conference Co-Chairmen 
Prof. Khalid A. El-Dougdoug 

Department of Microbiology,  
Faculty of Agriculture, 
Ain Shams-University 

 

Prof. Ali M. Zaki 
Department of Medical Microbiology, 
Faculty of Medicine, Ain Shams University 

 
 

General Secretary 

Prof. Aboul-Ata E. Aboul-Ata 
Plant Pathology Institute, ARC, Giza 

 

Conference Rapporteur General 
Prof. Ahmed A El-Sanousi 

Virology Department, 
Faculty of Veterinary Medicine,  

Cairo University 

mailto:sanousi@cu.edu.eg
mailto:a_kafrawy@yahoo.com
mailto:drdougdoug@yahoo.com

