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 المؤتمرمكان انعقاد  
 قاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة

 أهداف المؤتمر: 
دعممو فعيل ممت اونلممعفم اولعرممل اولمميم و  مم    مم و  -1

 .اونكعمت فاووحدة اوليب ة

رصممد فيع ممت ات ممكرا اة يايت ممة اومم    مم د ع  -2
 اووطن اوليم فحمعفوة إجيعد حعول ععر ة هلع.

إبممممميام اوامممممرعا اة يايت مممممة فاوا ع ممممم ة ات مممممم  ة  -3
دفل اومممموطن  إلجيممممعد ممممموك مممممن اونكعمممممت فاونلممممعفم بممممن

 .اوليم
علظممممم و اونلمممممعفم اولعرمممممل فا  مممممعد ل بمممممن  امممممو  -4

جعملة اوقع ية فاأل امع  اولعر مة اةعملمعا  -اة يايت ع
 اوليب ة.

مامممممنقحلع ة اعومممممة اوممممم  و ج يايت مممممة صممممم عية ر  مممممة  -5
 .فطننع اوليمع هب  ياوا ع ل او  

 محاور المؤتمر:
 . ة اوليب ةاوحل ئة اوطحل ل ة فأثي ع يف عكو ن او خص -1
  .اتوارد فاوننر ة اتاندامة  يف اووطن اوليم -2
 .ات كرا اوحل ئ ة فأتثري ع ععى اووطن اوليم -3
 .إشكعو عا ات عه فأثي ع ععى اوننر ة يف اووطن اوليم -4

 .إشكعو عا اواكعم  يف اووطن اوليم -5
 

 .إشكعو عا اولريام فاونخط ط  يف اووطن اوليم -6 

 .إشكعو عا اوصنععة يف اووطن اوليم -7
 .إشكعو عا اة يايت ع اوا ع  ة يف اووطن اوليم -8
 . ا نخدا  اونقن عا ااد ثة يف ععو اة يايت ع -9

 رحلة المؤتمر:
اوي ممو  ففاد   تنخيضممل رحعممة ععر ممةعممنظو إدارة اتمم  ي 

ممممممعر   10يف  مممممو  اةرلمممممة . اوممممميصم اوصمممممييا  او يب مممممة
، فععمممى  مممم 1438مجمممعد  األ مممي  12اتوايتممم   2017

ا ممنرعرة ا شمم ا  يف  اويحعممة مممت  مممن  ييممح يف حضممور
جن ممة مصممي   300او ممو  األفل وعرمم  ي، فعاممد د محلعمم  
طعحلمممة و) وجمممد ضيممم   .أف ممممع  قعبع مممع اومممدف ر األمي كمممل

 ( ةعملعا اتصي ةا

 



 شروط االشتراك في المؤتمر:
اإلضممعيتة إص صممورة إر ممعل  ممرية ةاع ممة ممموج ة وعر ممعر   -1

 اتصي ن.جوام اوايي و ري 
أم  نممممدرض موضمممموك اوحليممممر يمممم  أحممممد حمممممعفر اتمممم  ي  -2 

 اتييتقة مع اخلطعب.
يف  بم  وحلير أف ات معر ةم ي ا أ   كوم  د  حل  -3

 .اولعر ة أحد اتعنق عا
 اإلجنع   ة(. –)اوليب ة  اوع ننعقحلت األحبعث  -4
 ععى اورب د اإلوك فين وعر  يمعخص اوحلير   ي ت-5

geog.conf2017@gmail.com   أف 
 mitwalli@cu.edu.eg  1 مممممممرل اويممممممم ة ممممممممن 

ع  مد عمدد   ، حب مر  – 2016  محلنررب 30 –  وو و
 ذاع ةاوارية او+  عرة.  250 عرعا اتعخص ععى 

 ممنوايت كو اتوايتقممة ععممى اتعخممص مممن عدممم  يف موعممد  -6
   2016 أ نوبي 31أ صعه 

 مرل اويم ة فملمدة وعن مي عي ت األحبعث اتقحلووة  عمعة  -7
ة  ااجة  29،اتوايت  2016مويتررب  30 – مويتررب 1من 
فةومممل ععمممى اورب مممد اإلوكممم فين   مممم 1438رب مممع األفل  1 –

 .وعر  ي
 يكو األحبعث ف ي ت اويد بقحلول اوحلير أف  حلوو  مع  -8

د امممررب  31إجممميا  بلممم  اونلمممد را  مممرل موعمممد أ صمممعه  
 . م 1438رب ع األ ي  2اتوايت     2016

 Power Pointآ ي موعد ونعقل اوليفض اونقد  مة  -9
 . م 1438مجعد  األفص  14اتوايت   2017يتربا ي  10 و  
 كممن اونواصممت أ ضممع مممن  ممرل صممييننع اويمم   بممو   -10
 (".دفر اة يايت ع يف إشكعو عا فطننع اوليم"م  ي )
 

 ر و  ات عر ة ات  ي:
جن ممم  مصمممي ،  400وعرصمممي ن بحليمممر و  ات مممعر ة ر ممم -1

ع مممرت ر مممو  ات مممعر ة فيكممم و اوحليمممر فااصمممول ععمممى 
 . ف نعب أحبعث ات  ي ات  ي فمطحلوععع  حق حلة

اةعملعا  وطرب اودرا عا اولع عبحلير ر و  ات عر ة  -2
  جن  ع مصيص 200 اتصي ة

دف ر  500و ممري اتصممي ن بحليممر و  ات ممعر ة ر مم  -3
صمول أمي كل، ع رت ر و  ات عر ة فيك و اوحلير فاا

 ف نعب أحبعث ات  ي .ععى حق حلة ات  ي فمطحلوععع  
من يري ات عر ن  ر و  اوناج ت وعر  ي  و ري اتصي ن -4

دف ر أمي كممممممل، ع ممممممرت  طممممممعب ات ممممممعر ة  200 بحليمممممموث
 ف نعب أحبعث ات  ي . فحق حلة ات  ي  فمطحلوععع  فات  ي

يف او و  األفل وعر  ي بكع مة ادداب  ا ش ا عايصت  -5
 جعملة اوقع ية.

   عنيرت إدارة ات  ي مصعر ف اوايي فاوننقت فاإل عمة. -6
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