
 جامعة طنطا

 الدراسات العليا والبحوثقطاع 

 

  (6102)المؤتمر الرابع لدعم البحث العلمي   

The 4
th

 Conference for Enhancing Scientific 

Research (ESR2016) 

 بعنوان

متيز، إبتكار، تنمية : البحث العلمي

 مستدامة

 

 5102يوليو    57   - 52

 جامعة طنطا -مركز املؤمترات

 

 رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثنائب 
 إبراهيم عبدالوهاب سالم/ األستاذ الدكتور

 

 النشرة األولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البحث العلمي قاطرة اإلصالح، والمدخل الحقيقي للنهضة 

ية المجتمعية االقتصادية، والركيزة األساسية إلدارة التنم

 ، ترتقي بالمجتمع وحياة اإلنسانالشاملة والمستدامة

 . ورفاهته

تحقيقاً فى اطار الدور المجتمعى لجامعة طنطا وو

رسالتها التى تتخذ من البحث العلمى قاطرة لالصالح ل

 والتنمية الشاملة، ومدخل حقيقى للنهضة االقتصادية

تشرف الجامعة بعقد مؤتمرها الرابع لدعم البحث العلمى 

 :تحت عنوان

 "دامةمتيز، إبتكار، تنمية مست: البحث العلمي "  

والذي يستهدف تعزيز قيم اإلبداع واالبتكار بين أعضاء 

هيئة التدريس والباحثين من الجامعات ومختلف المراكز 

والمؤسسات البحثية، من خالل تبادل األفكار والخبرات 

في مجاالت البحث العلمي المختلفة، وعرض اإلنتاج 

المتميز الذي يسهم في التصدي والفكري العلمي 

 .لمجتمعية ودعم التنمية الشاملة والمستدامةللتحديات ا

 

 :ويتناول املؤمتر احملاور البحثية التالية

 علوم األراضي والمياه  (0)

 الطاقة الجديدة والمستدامة،   (6)

 إكتشاف العقاقيرو الطب التجريبي والعالجي  (3)

 علوم وتكنولوجيا النانو وهندسة المواد  (4)

 ، والثقافة اإلعالمالتعليم و (5)

 اإلنتاج الزراعي ومصادر الغذاء،  (2)

 التنمية البشرية المستدامة  (7)

 الرياضة والصحة،   (8)

 االقتصاديات والمجتمعات الرقمية   (9)

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  (01)

 

 

 

 

 



 

 :فعاليات املؤمتر

نخبة من خبراء عالميين في  بمشاركةندوات  .0
، تخصصات العلوم الحديثة والمستقبلية

 تستضيفهم الجامعة
ض األوراق البحثية المقدمة في محاور وعر .6

 المؤتمر
عرض نتائج ومخرجات المشروعات البحثية  .3

البحوث بجامعة طنطا  قالممولة من صندو
 (مشروع بحثي 52)

لنتائج أفضل رسائل دكتوراه ( بوستر)عرض  .4
لباحثين من جامعة طنطا خالل العام المنصرم 

 والحالي
  هموابتكاراتالبحثية الطالب إلنجازات معرض  .5

 

 املشاركة

 فيما ال يزيد عن  -تقديم مستخلص أو ملخص للبحث
موعد  في .صفحة واحدة، باللغة العربية أو اإلنجليزية

 6102مايو  0 غايته

  يتم مراجعة المستخلصات من اللجنة العلمية
للمؤتمر وأساتذة التخصص، ويخاطب الباحث بقبول 

من عدمه في  للعرض في جلسات المؤتمر، البحث
  6102مايو  8موعد أقصاه 

 (لمن يرغب ) نسخ من الورقة البحثية كاملة  3تقديم
يونيو  05مع اسطوانة مدمجة  في موعد أقصاه 

 لنشرها في كتاب المؤتمر 6102

 ِبل اللجنة العلمية تخضع األبحاث للتحكيم من ق
يتم الرد علي المشاركين ، والتخصصللمؤتمر وأساتذة 

  6102يونيو  65بقبول البحث في موعد غايته 

  يلتزم الباحث الرئيسي أو أحد المشاركين بعرض
 من خالل شفهيا أومؤتمر، الورقة البحثية في جلسات ال

 .بوستر
 

 النشر

  جميع األوراق التي ستقبل للمؤتمر سيتم تضمينها
 Conference Proceedings   كتاب المؤتمر   

 بحث إمكانية التنسيق مع للجنة المؤتمر  تسعي
التخصصات التي بعض المجالت العلمية الدولية في 

تتضمنها محاور المؤتمر لتسهيل نشر البحوث 
 .لقواعد النشر في هذه المجالت المتميزة وفقاً 

 
 

*************************************** 

 

 

 االشرتاكرسم  

 جنيهاً ، تشمل 75: طالب الدراسات العليا :

حضور الجلسات ،مطبوعات المؤتمر ،النشرات 

 .، كتاب المؤتمر وشهادة حضور

 حضور : جنيهاً ، تشمل 051: االشتراك بدون بحث

الجلسات ، الندوات، االستضافة، المطبوعات، كتاب 

 وشهادة الحضور المؤتمر،

   جنيه، تشمل حضور  651االشتراك ببحث
، المطبوعات، كتاب الجلسات والندوات، االستضافة

 .مشاركة في  المؤتمرالمؤتمر، وشهادة ال

  دوالر، تشمل  311االشتراك ببحث من خارج مصر
بمقر )حضور الجلسات والندوات، االستضافة 

، المطبوعات، كتاب المؤتمر، وشهادة (المؤتمر
اإلعالن في النشرة الثانية  يتمسوف و. )مشاركةال

الفنادق أو دار للمؤتمر عن شروط ورسوم اإلقامة ب
 (.الضيافة للجامعة

 
 

 ملراسالتا

 

 مقررا المؤتمر
 يوسف الحسيني اإلمام . د.أ

youssif.elemam@edu.tanta.edu.eg   
dr.yelemam@gmail.com                        
Mob. +201277313451                             

 مصطفي محمد الشيخ. د.أ

mostafaelsheekh@yahoo.com          

Mob.  +201224106666                         

 

 ليكتروني للمؤتمرالبريد اإل

ESR_2016@unv.tanta.edu.eg 

 

 ليكتروني للمؤتمر الموقع اإل

http://esr.tanta.edu.eg/ 

 
البريد اإلليكتروني لقطاع الدراسات العليا والبحوث 
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