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المؤتمر الدولى الخامس لمنتدى العمماء العرب  
حـــــول 

" البحث العممى والتنمية المستدامة فى الوطن العربى ومواجية التحديات"
شرم الشيخ 

 م 2016 ابريل  16 -19 في الفترة
www.icsceit.byethost13.com 

 
                                  

تحت رعاية 
و البحث العممى  وزير  التعميم العالى

وزير البيئة 
وزير الكيرباء والطاقة 
 وزير الموارد المائية والرى

وزير التجارة والصناعة
 (رئيس شرف منتدى العمماء العرب)محافظ جنوب سيناء 

http://www.icsceit.byethost13.com/


  شرف المؤتمرارئيس
 د أحمد شعبان.أ

 مصر –نائب رئيس المركز القومي لمبحوث 
محود حسين . د.أ

نائب رئيس الييئة القومية لالستشعار عن بعد وعموم الفضاء 
رئيس  المؤتمر 

 امــــوحيد محمود إم. د. أ
أستاذ البيئة بعموم عين شمس 

رئيس انجمؼيت األكبديميت انمصريت نتىميت انبيئت 

 أمين عام ومؤسس منتدى العمماء العرب

 

مقررا المؤتمر 
الصادق شمعى ىبانى /الستاذ الدكتورا

كهيت انزراػت جبمؼت أو درمبن االسالميت انسودان 

  واالمين العام المساعدمؤسس منتدى العمماء العرب

 

رضوان الشيبانى /االستاذ الدكتور
 مؤسس منتدى العمماء العرب-جامعة عدن

 

  أمين عام المؤتمر
صفوت شاكر / االستاذ الدكتور

 جامعة تكساس الواليات المتحدة



 
 

 

 

   انبحج انؼهمي وتوفير بذائم نهطبقً  .1

   تكىونوجيب االوتبج االوظف في انصىبػت .2

   انتقىيبث انحذيثً في مجبالث انزراػً واالوتبج انحيواوي .3

  االستشؼبر ػه بؼذ وانتىميت في انوطه انؼربي .4

   تكىونوجيب تصىيغ انذواء وانتىميت .5

 .انصىبػبث انغذائيت وانتؼبئت وانتغهيف واوتبج االسمذة وانكيمبويبث .6

   تكىونوجيب استخراج وتصىيغ انمؼبدن  وانبترول .7

   انبحج انؼهمي وحم مشكالث انموارد انمبئيً في انوطه انؼربي .8

 انبحج انؼهمي ومكبفحت انتهوث انبيئي - 10

  انبحج انؼهمي ومكبفحت انتصحر في انوطه انؼربي -11

 .انبحج انؼهمي وانؼمبري وانمذن انخضراء -12

 .االقتصبد االخضر وانتىميت في انوطه انؼربي -13

 .انتغيراث انمىبخيت وانتىميت في انذول انؼربيت  -14

 .إدارة انثرواث انطبيؼيت واألراضي انرطبت وانبحيراث   -15

  . واألستزراع انمبئي في انوطه انؼربي تكىونوجيب انمصبيذ -16

وانمقبومت انحيويت  (...انفيروسبث -انطفيهيبث-انبكتريب) مسبببث االمراض  -17

 .نألفبث 

 .تكىونوجيب تذويرانمخهفبث انصهبت وانسبئهت  -18

 . انسيبحت انبيئيت في انوطه انؼربي  -19

 انذراسبث االجتمبػيت وانفىون وانتىميت انبيئيت -20

محـــــبور انمؤتمـــــر  
 



 
 

كمية العموم -جامعة عين شمس
           عمية مرزوق                        / األستاذ الدكتور 
 نادية فريد رمضان/األستاذ الدكتور 
                              مجدى توفيق/ االستاذ الدكتور

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

 صالح عبد الوىاب/ األستاذ الدكتور 

 
  كمية البنات-جامعة عين شمس
 منى احمد صادق/ االستاذة الدكتورة 

 
  كمية الزراعة- جامعة عين شمس

 محمد الشريف/ األستاذ الدكتور 

 عادل البسيونى        /  االستاذ الدكنور

 
جامعة عين شمس 

                                    معيد الدراسات والبحوث البيئية

محمد غريب المالكي / األستاذ الدكتور
 

كمية الزراعة -جامعة عين شمس
محمد السعيد الشريف /االستاذ الدكتور
عادل  البسيونى /االستاذ الدكتور

 
كمية التربية -جامعة عين شمس

 خمف اهلل صابر احمد/ االستاذ الدكتور
                             كمية الزراعة-جامعة الفاىرة

منير الحسينى / االستاذ الدكتور
 

جامعة حموان 
                             كمية العموم

 شحاتة السباعي                               / االستاذ الدكتور 

                             كمية التمريض
ممدوح محمود ميدى / االستاذ الدكتور

                             كمية الفنون الجميمة
صفية القبانى / االستاذة الدكتورة

 
كمية الطب البيطري  -جامعة أسيوط

أحمد عبدالراضي محمود محمد 
 

كمية الطب -جامعة أسيوط
 محمد الصالحي/ االستاذ الدكتور

 
                                        كمية العموم-جامعة الزقازيق

  عمى مرسى / األستاذ الدكتور 
 

 كمية التمريض-جامعة الزقازيق
 سناء عمي منصور/ االستاذ الدكتور

 
 كمية العموم-جامعة سوىاج
فوزي البرعي                                    / األستاذ الدكتور

 
  كمية العموم-جامعة بنيا

                                 ىانى عبد السالم/ األستاذ الدكتور 

 

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

 

 كمية االداب-جامعة طنطا

محمد الغمبان / األستاذ الدكتور 
 

كمية الزراعة -جامعة قناة السويس
صالح السماحى / االستاذ الدكتور

 

جامعة السويس 
كمية ىندسة البترول والتعدين 

                                        عمى عباس/ األستاذ الدكتور 

 

كمية العموم -جامعة المنيا
                                        ناصر بركات/ األستاذ الدكتور 

 
 المركزالقومى لمبحوث

سيير أبو العال                                  / االستاذ الدكتور
 

المركز القومى لبحوث المياه 
معيد المساحة 
مجدى حسنى  /االستاذ الدكتور

 المعيد القومى لعموم البحار
خالد المصيمحي                       / األستاذ الدكتور
 شوقى ذكى سبع                     / األستاذ الدكتور

ا 
لمعيد القومى لمبحوث الفمكية 

حموان - والجيوفيزيقية 
 أبو العال أمين محمد/ األستاذ الدكتور
 عوض السيد حسوب/ األستاذ الدكتور
 حمد السيد غيطاسأ/ األستاذ الدكتور

مركز البحوث الزراعية 
مرسى   قدرى مصطفى / االستاذ الدكتور

 
 السعودية- جامعة الجوف

صالح رابح                           /األستاذ الدكتور
 ليبيا  –جامعة طرابمس  

 كمية الزراعة
صالح الطاير                                     / االستاذ الدكتور
-  العراق–جامعة الكوفة 

  كمية التربية لمبنات
عمي صاحب                                    / االستاذ الدكتور 

انؼهميت انهجىت 

 مؤسسي مىتذى انؼهمبء انؼرة



 
  
 

 
المركز الدولي لمخدمات واإلستشارات البيئية  

 وتكنولوجيا المعمومات
رجاء محمد حسن                        / الدكتورة 
  والء المغربي/ األستاذة 
 مئاب وحيد                             / االستاذة

 
    الجمعية االكاديمية المصرية لتنمية البيئة

وئام المغربي / الدكتورة 
محمد وحيد                              /الدكتور

 
معيد أمراض النبات –مركز البحوث الزراعية 

سحر عبده محمود زيان / الدكتورة
 

كمية الزراعة  - جامعة المنوفية
فتحى سميمان    محمود/ الدكتور

 

كمية اليندسة - جامعة المنوفية
فاطمة عبد المحيي عجرمة  / الدكتورة

 
كمية الفنون التطبيقية  - جامعة حموان

رحاب محمود اليبيرى /الدكتورة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 السعودية- جامعة الممك عبد العزيز

 كمية العموم
 خالد الغانم                            / الدكتور

 
كمية العموم - اليمن–جامعة عدن 

رضوان الشيبانى                       / الدكتور
 

جامعة الحديدة –كمية عموم البحار والبيئة 
محمد طاىر معجم / الدكتور

 
الجزائر - جامعة جامعة تسية 

 كمية اليندسة
عمي مصابحية                              / الدكتور 

 
الجزائر - جامعة جامعة المدية 
 كمية العموم االقتصادية

 يوسف حميدى/ الدكتور 

 غريبى أحمد                             /الدكتور
 

الغيران ليبيا -المعيد العالى لمتقنيات الزراعية
نورى مسعود البى                                                      / الدكتور

 
كمية العموم الطبيية التطبيقية -جامعة جامعة كربالء 

ايمان ابراىيم عوض                                   : / الدكتور
 
 

                                  

 

 

انهجىت انتىظيميـــت 

مؤسسي انمىتذى 

 

 



 

 

 

 :رسوو االشتراك
o نهببحثيه: 

 . جنييا مصريا بدون بحث 1700 جنييًا مصريًا  ببحث  2000 المصريين  -

 . دوالر أمريكي بدون بحث 600 دوالر أمريكي ببحث و700األخوة العرب  -

o انشركبث وانمصبوغ:  

  جنييًا مصريًا نظير المشاركة بدون ورقة عمل5000  

 جنييًا مصريًا نظير المشاركة بورقة عمل 6000
_______________________________________________________ 

  صفحة متضمنة الصور في صفحتين وما يزيد عن ذلك يحاسب 15يراعي أال يزيد عدد صفحات البحث عن 
 . عميو الباحث

  2016ابريل  5 والبحوث الكاممة حتى  2016 مارس 15ترسل ممخصات البحوث حتى. 

________________________________________________________________________ 

  رسوم االشتراك تشمل نشر االبحاث بعد تحكيميا والقائيا فى المؤتمر الى جانب المطبوعات واالنتقاالت من
فى غرفة  فى فندق دريمز فاكيشن  ثالثة ليالىالقاىرة الى شرم الشيخ والعودة فى اتوبيسات مكيفة واالقامة 

 . مزدوجة

  أضافة  دوالر 150 جنييا أو 900مبمغ فى حالة الرغبة فى االقامة فى غرفة منفردة يتم تسديد
 .عمى رسوم أشتراك المؤتمر

________________________________________________________________________ 

 تدفع رسوم االشتراك نقدًا أو بشيك باسم المركز الدولي لمخدمات واالستشارات البيئية  : من داخل مصر
 .فرع حدائق القبة-  بنك االسكندرية123166971001وتكنولوجيا المعمومات  حساب جاري رقم 

 فرع حدائق القبة- بنك االسكندرية 123173359002رقم دوالرى حساب : من خارج مصر  

 .بأسم وحيد محمود امام

 ALEX-EG-CXXXX: ويرجى استخدام السويفت كود االتى

_________________________________________________________________________ 

  اإلقامة بفندق دريمز فاكيشن شرم الشيخ ثالثة ليالي  بنظام الAll / Inclusive Soft  يشمل األتى  : 
 صباحا10.00 صباحا وحتى 7.00        بوفيو افطار من الساعو  

 ظيرا 3.00 ظيرا وحتى 1.00        بوفيو غذاء من الساعو 
 مساءا 10.00 مساءا وحتى 7.00        بوفيو عشاء من الساعو 
 مساءا والثانيو من الساعو 6.00 عصرا وحتى الساعو 4.30 وجبو خفيفو األولى من الساعو 2        عدد 

.  صباحا 1.00 مساءه وحتى الساعو 11.30
 نسكافيو – شاي : مشروبات خفيفو تشمل األتى  ) صباحا حتى الواحده صباحا 10.00   المشروبات من الساعو –

 .(عصائر تانج – مشروبات غازيو  
وحيذ امبو . د.ا: نالتصبل

www.icsceit.byethost13.com  

e-mail : icsceit_emam@yahoo.com           Waheed.emam@yahoo.com  

 00201005469617:   محمول00202-24346898:                 فبكس  00202- 22581865:ث 

 مصر- انقبٌرة- انؼببسيت-جبمؼت ػيه شمس خهف مستشفي انذمرداش-  ػمبراث أػضبء ٌيئت انتذريس2: انؼىوان

  و االشتراكانتسجيم
 

http://www.icsceit.byethost13.com/
mailto:icsceit_emam@yahoo.com

