
 
 

 
 

ادس لإلحتاد العربى للتنمية املستدامة والبيئة املؤمتر الدوىل الس

 بالتعاون مع معهد الدراسات والبحوث البيئية جبامعة عني مشس

 بعنوان

 التنمية املستدامة واألمن اإلقتصادي العربي

 برعاية

  جامعة الدول العربية 

 ورئاسة

 د/أشرف عبدالعزيز منصور

املستدامة األمني العام لالحتاد العربي للتنمية

 صأ.د/هشام القصا

  عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية

 وذلك خالل الفرتة

  اجللسة اإلفتتاحية
  صباحا  10الساعة  2016مايو  8األحد      

 مبقر جامعة الدول العربية

وقائع املؤمتر
  2016مايو  10ـ  9الثالثاء يومي اإلثنني و

 جامعة عني مشس ،دار الضيافة، بقاعة املؤمترات
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 عام املؤمتر امقرر املؤمتر رئيسا

  

 جلنة التنسيق العلمي سكرتريا عام املؤمتر

  

 رئيس اللجنة اإلعالمية
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 التنمية املستدامة واحمليط احليوياألول: احملور 

  التنمية املستدامة واإلدارة البيئية .1

  التنمية املستدامة واالقتصاد األخضر .2

 التنمية املستدامة وآلية التخطيط البيئي  .3

  أساليب الوعى البيئى واإلعالم والتنمية املستدامة .4

 التنمية املستدامة واحمليط التكنولوجيالثاني: احملور 

 إقتصاديات اإلستفاده من املخلفات كثروة قومية عربية .1

 التنمية املستدامة والطاقة .2

 التنمية املستدامة و احمليط اإلجتماعيالثالث: احملور 

  األبعاد اإلجتماعية والثقافية للتنمية املستدامة .1

  التكامل اإلقتصادى ودعم األمن العربى .2

  تنمية الثروات واملوارد الطبيعية بكافة أشكاهلا وإدارتها .3

القطاااا اصاااحل واحلكومااات العربيااة فااى إنتاااع متااروعات لاادعم األماان     دور .4

 العربى وحتقيق التكامل االقتصادى

األمااان  –التحاااديات التاااى تواجاااق األمااان اإلقتصاااادى العرباااى : األمااان املاااا ى   .5

   ووسا ل حتقيقق دأمن املوار –أمن الطاقة  –الغذا ى 

  دور التتريعات فى محاية األمن اإلقتصادى العربى  .6

  األزمات والكوارث التى تهدد األمن اإلقتصادى العربى .7

  دوراملؤسسات والبنوك فى دعم اإلقتصاد العربى .8

 –التهدياادات التااى تااؤ ر علااى األماان اإلقتصااادى العربااى : الااتغ ات املناخيااة      .9

 تدهور األرض الفقر ا التصحر ا

 حماور املؤمتر

http://sdaes.ausde.org/
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 ةيئدور ا لبنوك والتركات فى تنميق الوعى البيئى ودعم االنتطق البي .11

 دور املنظمات املاحنة فى حتديث الصناعق ودعم الطاقات البديلق .11

 

 

 .والعربية املعاونني باجلامعات املصريةوالسادة أعضاع هيئة التدريس   .1

 .اجلهات اإلدارية واملؤسسات واهليئات املعنية بالتنمية املستدامة .2

 

اللغة الرمسية 

 للمؤمتر

 اللغة العربية واالجنليزية

 الرعاية

واملعرض املصاحب لق وفقًا  للمتاركة بفاعليات املؤمتر بدعوتكم نتترف

 للتاىل

 أواًل : الراعى البالتيين :

  ( 11111مقابل مبلغ ) عترة آالف جنيق مصرى 

  مرت مربع ) املوقع املتميز ( . 15مساحة عرض 

 . وضع اللوجو اصاحل مع الرعاة الرمسيون 

  دقيقة فى حفل اصتام إلستعراض األنتطة التى يقوم بها  15حماضرة ملدة

 العارض .

  لون فى كتيب املؤمتر . 3صفحة  1إعالن عدد 

 . وضع إسم التركة واللوجو فى إعالنات املؤمتر 

 .وضع لوجو وإسم التركة على مجيع مطبوعات املؤمتر 

 . وضع لوجو التركة على البانر اصاحل باحلدث 

 . وضع اللوجو على حقيبة املؤمتر 

ن للمشاركةواملدعو  

 شروط املشاركة

http://sdaes.ausde.org/
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  دعوات حلضور فعاليات املؤمتر واملعرض . 5عدد 

 ( وضع لوجو التركة على بطاقة التعريف للمؤمتر ID . ) 

  وضع لوجو وإسم التركة على أجهزة العرض فى أوقات اإلنتظار طوال فرتة

 املؤمتر .

  انيًا : الراعى الذهبى :

  ( 5111مقابل مبلغ . ) مخسة آالف جنيق مصرى 

  مرت مربع ) املوقع املتميز ( . 11مساحة عرض 

 . وضع اللوجو اصاحل مع الرعاة الرمسيون 

  لون فى كتيب املؤمتر . 2صفحة  1إعالن عدد 

 . وضع إسم التركة واللوجو فى إعالنات املؤمتر 

 سم التركة على مجيع مطبوعات املؤمتر .وضع لوجو وإ 

 . وضع لوجو التركة على البانر اصاحل باحلدث 

  دعوة حلضور فعاليات املؤمتر واملعرض . 3عدد 

 : ي الثًا : الراعى الفض 

  ( 3111مقابل مبلغ ) ال ة آالف جنيق مصرى  

  مرت مربع ) املوقع املتميز ( . 5مساحة عرض 

 مع الرعاة الرمسيون . وضع اللوجو اصاحل 

  لون فى كتيب املؤمتر . 1صفحة  1إعالن عدد 

 . وضع إسم التركة واللوجو فى إعالنات املؤمتر 

 . وضع لوجو وأسم التركة على مجيع مطبوعات املؤمتر 

  دعوة حلضور فعاليات املؤمتر واملعرض . 1عدد 

     research@ausde.org                               كللتواصل واإلشرتا

http://sdaes.ausde.org/
mailto:research@ausde.org
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للمتاركة 

 باألحباث

 2116/  4/ 11موعد غايتق يف                                          األحباث مستخلصات 

  كلمة باإلضافة إىل  211تقدم مستخلصات األحباث فيما ال يزيد عن

 على ملف بصيغق وورد .  Keywords الدالة الكلمات

 ي التالي:لكرتونالعلى الربيد ا ر يس اللجنة اإلعالميةترسل إىل و 

dr.rehab.yousef@art.bsu.edu.eg  

drrehaby@gmail.com  

 2116/  4/  31 فى موعد غايتق                                  البحث الكامل املقبول 

  صفحة على ورق مقاس 15تقدم األحباث الكاملة حبد أقصى B5 17.5  سم

            صفحة يتم احملاسبة بواقع 15وفى حالة زيادة عدد الصفحات عن سم  25× 

 .جنيق لكل صفحة زيادة 31

  ويكون النتر يف جملة العلوم البيئية يف عدد خاحل يصدر عن معهد

 الدراسات والبحوث البيئية جبامعة عني مشس

Journal of Environmental Sciences issued by the 

Institute of Environmental Studies and Research 

 : الرسوم ال تتضمن اآلتى

 15اإلقامة واإلنتقاالت وطباعة الصور وكذلك التتمل الصفحات الزياده عن الا 

 صفحق املسموح بنترها

 : رسوم التسجيل شاملة

 حضور فعاليات املؤمتر مع متروب الرتحاب عند اإلفتتاح + قرحل مدمج (CD) 

يتضمن جملد أحباث املؤمتر الكاملة باالضافق إىل شهادة حبضور املؤمتر + 

  (Coffee break) كتاب ملخصات األحباث + متروب اسرتاحة يومي

http://sdaes.ausde.org/
mailto:dr.rehab.yousef@art.bsu.edu.eg%20&
mailto:drrehaby@gmail.com
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  ررسوم اإلشرتاك باملؤمت

  جنيق 711االشرتاك ببحث للمصريني 

  جنيق351االشرتاك بدون حبث للمصريني 

  حبد أقصى ستة أفراد 2111اشرتاك اجملموعات() 

  دوالر 411اشرتاك غ  املصريني 

  السداد يف احلساب اجلاري لإلحتاد العربي للتنمية املستدامة والبيئة

 القاهرة –فرا هيئة اإلستثمار  –بنك اإلسكندرية  – 144134147111 رقم 

  11165536464لإلستعالم اإلتصال على األرقام - research@ausde.org   

للمتاركة 

 فى املعرض

 واملعرض املصاحب لق للمتاركة بفاعليات املؤمتر بدعوتكم نتترف

 وفقًا للتاىل

 منوذج أول : 

  جنيها لليوم الواحد ( . 3111مرت مربع )  15مساحة عرض 

  دعوة حلضور فعاليات املؤمتر واملعرض . 3عدد 

 منوذج  انى : 

  جنيها لليوم الواحد( . 2111مرت مربع ) 11مساحة عرض   

  دعوة حلضور فعاليات املؤمتر واملعرض  2عدد. 

 منوذج  الث : 

  جنيها لليوم الواحد( . 1111مرت مربع ) 5مساحة عرض   

  دعوة حلضور فعاليات املؤمتر واملعرض . 1عدد 

 لإلستعالم اإلتصال باألستاذ الدكتور / أشرف عبد العزيز منصور 

01065536464  

 

http://sdaes.ausde.org/

