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 التنمية المستدامة دوره فى ول عن التنوع الحيوى والمؤتمر الدولي األ

First International Conference on Biodiversity and its Role in Sustainable Development 

 جامعة حلوان  –كلية العلوم  – والميكروبيولوجى في رحاب قسم النبات

 تحت رعاية 

رئيس جامعة حلوان   -األستاذ الدكتور/ ياسر صقر   

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث -األستاذ الدكتور/ ماجد نجم 

عميد كلية العلوم  -األستاذ الدكتور/ محمد السيد مهدى   

 رئيس المؤتمر 

 محمد بدر األستاذ الدكتور / عبدالفتاح بدر

 أستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجى

 المؤتمر  رئيس شرف

 ماهر حلمى هاللتاذ الدكتور / األس

 وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث

 مقرر المؤتمر

 حمادعبدالغنى األستاذة الدكتورة / إبتسام 

 رئيس قسم النبات والميكروبيولوجى

 منسق المؤتمر

 حسناألستاذ الدكتور / شحاتة السباعى  

 وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطالب 

 نة التنفيذيةرئيس اللج

 أحمداألستاذ الدكتور محمد سليمان 

 أستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجى

 اللجنة العلمية ارئيس

  حسن  األستاذ الدكتور / لطفى محسن

 ىأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوج

 منى عبدالرحمن عثمان ةالدكتور ةاألستاذ

 رئيس قسم علم الحيوان والحشرات

 1438من المحرم  15و 14الموافق  16/10/2016-15: السبت واألحد  ؤتمرانعقاد المتاريخ 

 كلية العلوم حلوان وجامعة حرم باعة األستاذ الدكتور حسن حسنى كان انعقاد المؤتمر: قم

 مع جامعة حلوان المؤتمر هرعا

 ئون البيئةـجهاز ش أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

 مؤسسة الكسندر فون همبولدت قافيالهيئة األلمانية للتبادل الث
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 محاور وموضوعات المؤتمر

ع الحيوى للكائنات الدقيقةوالتن  التنوع الحيوى للنباتات االقتصادية 

 التنوع الحيوى للحيوانات والحشرات التنوع الحيوى للنظم البيئية والجماعات

 مؤشرات تهديد التنوع الحيوي دواعي الحفاظ على التنوع الحيوى

ر التقنيات الحيوية في حفظ التنوع الحيوىدو  الجهود الدولية والوطنية  لحماية التنوع الحيوي 

  التى تقدمهاخدمات والتكوين النظم البيئية  التغيرات المناخية وآثارها على التنوع الحيوى

ستدام للتنوع الحيوى المحميات الطبيعية واالستخدام الم استعادة النظم البيئية الهشة وإدارة النقاط الساخنة  

 دور المعشبات والحدائق النباتية فى حماية التنوع الحيوى  مكافحة تلوث البيئة وطرق تحقيق صحة البيئية

 أهداف المؤتمر 

 فاي مجااالت ودوره فاى دعام التنمياة الميتداماة العلماء والبااحيين المهتماين ردراساة وصاوت التناوع الحياوى  دعوة

  لتبادل الخبراتوالعلوم ذات الصلة لحشرات اولوجى والحيوات وعلوم النبات والميكروري

  دراسة التنوع الحيوى وصوت الطبيعة فى مناقشة إيجاريات وسلبيات التطبيقات المستحدثة 

  صاايانتها وطاارق إلرتقاااء ردراسااات حمايااة البيئااة والتنااوع الحيااوى االتوصاال لتوصاايات علميااة رناااءة ماان  جاال

 مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من  جل مستقبل اإلنساتلتنمية المستدامة تحقيق اواستخدامها من  جل 

  يشمل برنامج المؤتمر

  محاضرات إفتتاحية عن موضوعات المؤتمر 

  إلقاء األرحاث العلمية المقبولة للعرض 

 عرص الملصقات المقبولة للعرض 

  المستدامةيئة والتنمية بفى حماية الوالهيئات التفيذية مناقشة دور العلماء 

 مناقشة دور الهيئات التفيذية والتشريعية واالعالم فى حماية البيئة والتنمية المستدامة 

  فاى تطاوير رارامع تعليمياة ورحيياة للنهاوض رمساتوى والجامعات والهيئاات ومرازاا البحاوث مناقشة دور العلماء

 وليةاسترشادا رخبرات ددراسات ورحوث التنوع الحيوى فى جمهورية مصر العررية 

 ملخصات البحوث  إرسال

   biodconf.helwan@gmail.com إرسال ملخصات البحوث عبر البريد اإللكترونى للمؤتمريتم  

    abdelfattahbadr@yahoo.com   و إلى البريد االلكترونى لألستاذ الدزتور رئيس المؤتمر

  30/9/2016ما بأن أخر موعد إلستالم الملخصات هو عل

 اللجنة العلمية 

حلوات وغيرها من الجامعات ومرازا البحوث جامعة علوم زلية الالدراسات البيئية من الحياة و ساتذة علوم نخبة من 

 وغيرها  فى جمهورية مصر العررية

 اللجنة التنظيمية 

 زلية العلوم جامعة حلوات رقسم النبات والميكروريولوجى والمدرسين المساعدين والمعيدين هيئة التدريس عضاء   

 قيمة اإلشتراك بفعاليات المؤتمر 

 غير المصريين  المصريين  المشاركون

   مريكى دوالر 400  ه مصرىجني 1000  مع نشر البحث المشارك ربحث

 دوالر  مريكى 200 جنيه مصرى 400 مشارك ربحث ردوت نشر 

  دوالر  مريكى 100 جنيه مصرى 200 مستمع 

 دوالر  مريكى 100 جنيه مصرى 200 بالط 

 عن طريق التحويل البنكى إلى حساب مرزا الخدمات والدراسات العلمية ركلية العلوم جامعة حلوات تسدد قيمة اإلشتراك

لحساب المؤتمر الدولى األول للتنوع الحيوى،  و رشيك ربنك مصر فرع جامعة حلوات  0/88723/450/9رقم 

 مصرفى لحساب المؤتمر  و الدفع نقدا مقارل ايصال من مرزا الخدمات والدراسات ركلية العلوم 

المشروبات تناول وجبات الغذاء وضور فعاليات المؤتمر وشنطة المؤتمر ومطبوعاته كاملة ح :تشمل قيمة اإلشتراك

لمبيت ليلة واحدة فى دار ضيافة الجامعة ا،  باللغة اإلنجليزية أو العربيةهادة حضور المؤتمر ش، خالل اإلستراحات 

 المحميات الطبيعية القريبة من القاهرة أو جولة لزيارة معالم القاهرة  أحدرحلة إلى  ، للقادمين من خارج القاهرة

mailto:biodconf.helwan@gmail.com
mailto:abdelfattahbadr@yahoo.com
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 حمد سليمان أحمد : رئيس اللجنة: أ.د. مبجامعة حلوان   اللجنة التنظيمية للمؤتمر

 د. عماد عبدالمنعم فرحات د. طارق محمد جالل

 د.  لفت معتمد عبدالحميد د.  مانى  رو النصر عواد

 الباز ريهام مصطفىد.  د. جيهات منير زغلول

 د. ياسمين محمد السبع د. إلهام رياض سليمات

 د. زينب عاشور فرج د. هبة السيد عوض 

 محمد توفيق خاعلم/  م م/ إيمات ززريا صالح

 م/ محمد عبدهللا دخيل م م/ مها محمد ماجد

 م/ ميادة مهدى الكيالنى م/ اسراء محمد العاب

 رئيس األكاديميةلألستاذ الدكتور كتب الفنى مال:  مى عالم ./أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا: د منسق المؤتمر مع

 اللجنة العلمية للمؤتمر

 أ.د. منى عبدالرحمن عثمان       لطفى محسن حسن أ.د.  : رئيسا اللجنة

 )جامعة حلوات( سيد جبرى .د. محمد  )جامعة حلوات( السيد عيمات .د. محمد 

  .د. عال حسن الهارط )جامعة حلوات(  .د. صفية محمد غازى )جامعة حلوات(

 ت( .د. نبيل  حمد اليمانى )جامعة حلوا  .د. هدى حامد الهنداوى )جامعة حلوات(

  .د.  حمد سالم االريارى )جامعة حلوات(  .د.  م زليوم حسن خطاب )جامعة حلوات(

  .د. فؤاد عفيفى  روزيد )جامعة طنطا(  .د. إرراهيم محمد زيد )جامعة حلوات(

  .د. فتحى عبدالغفار )جامعة القاهرة(  .د.  حمد عبدالحكيم البكرى )جامعة حلوات(

  .د. محمد رجائى الشين )المرزا القومى للبحوث( وات( .د. فاطمة غريب )جامعة حل

  .د. مجدى توفيق خليل )جامعة عين شمس( ( سيوط جامعة) عبدالعال حسن مباشر .د. 

 )مرزا رحوث الصحراء(.د. إسماعيل عبد الجليل   العريش( جامعة .د. عادل حامد الجاار )

 لى إرراهيم رلتاجى )مستشار وزير البيئة( .د. ع  .د. هنية األتررى )البنك القومى للجينات(

  ..د. مختار ارراهيم يوسف )جامعة االسكندرية(  .د. فوزى محمود سالمة )جامعة  سيوط(

  .د.  حمد زامل حجازى )جامعة القاهرة( (طنطا .د. زمال حسين شلتوت )جامعة 

 األرحاث ررج العرب( .د. ياسر رفعت عبدالفتاح )مدينة  (طنطا)جامعة  محمد حسن منا .د. 

  .د. نعيم مصيلحى )مرزا رحوث الصحراء(  .د. حسناء  حمد حسنى )جامعة القاهرة(

 )جامعة عين شمس( .د. هناء حجازى الشاذلى   .د. جمال محمد فهمى )جامعة القاهرة(

 يخ(.د. سليمات عبدالفتاح هاروت )جامعة زفر الش  سماعيل عبده )جامعة االسكندرية(ا.د. محمد  

 )جامعة عين شمس( .د. محمد السيد طنطاوى  .د. سليم زيدات هنيدى )جامعة االسكندرية( 

  .د.  حمد الخطيب )جامعة سوهاج( .د. إرراهيم مشالى )جامعة المنصورة( 

 )جامعة سوهاج( عبدالرحيم .د.  حمد  )جامعة المنصورة( . ياسين العيوطى.د 

  .د. ممدوح سراج )جامعة دمياط( طنطا(.د. عالء مصطفى  رو زيد )جامعة  

 )جامعة عين شمس( حسنى مسلم .د.  .د. وفاء محمد عامر )جامعة القاهرة( 

 (المنيا)جامعة  ناصر ررزات .د.   .د. ززى عبدالحميد ترزى )جامعة المنوفية(

 )جامعة  سوات( .د. محمد جبر شديد  (قناة السويس)جامعة  عبدالرؤوف مصطفى .د. 

 د. البيلى حطب )جهاز شئوت البيئة( . عبدالحميد خضر )جامعة دمياط( .د

 
 


