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 The conference will be held at the Cairo 
University Conference Center. Saturday 
21/2/2015 

Participants are requested to register and 
submit   abstracts of not more than 200 words 
to E-mail:conference@egyseb.org 

Deadline for registration and sending abstracts 
15/1/2015. 

Submitted abstracts will be refereed and the 
presented. Accepted papers will be published in 
“The Egyptian Journal of Experimental Biology” 

Workshop At Hurghada (4 nights) 

Registration fees (for members) 

Participant with paper + workshop  (Hurghada)  2500 L.E. 

Participant with paper without workshop 1500 L.E. 

Participant without paper+ workshop  (Hurghada) 1500 L.E. 

Audient 300 L.E. 

Accompany 

 

1500 L.E. 

Membership For ESEB = 30 L.E.    

Fees include:  
- Coffee break, lunch, and transportation from 

and to ESEB location. 

- Conference reprints and publication (17 text 
pages + 3 plates). 

- Work shop & social tour to Hurghada (All 
inclusive) for participants (22 -26 February). 

Cheques to be made payable to: 

الجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبية ـ حساب رقم 

83900000000983 

 .ش الجيش طنطا 88فرع ، بنك مصر 
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 جامعة ،المؤتمرات مركز في هللا بإذن المؤتمر سيعقد *

 . 21/2/2025 يوم السبت الموافق ةقاهرال

التقدم بملخص باللغة التسجيل و المؤتمربعلى المشترك * 

 :على البريد اإللكترونى اإلنجليزية
E-mail:conference@egyseb.org 

 ).1051 /51/5)وذلك قبل 

  تنشر األبحاث المقبولة في المجلة الدورية للجمعية  

“The Egyptian Journal of Experimental Biology” 

 

 (ليال 4) الغردقةورشة العمل ستنعقد بمدينة 

 :)لألعضاء( المؤتمر في االشتراك قيمة
  جنيه 2500 الغردقة عمل ورشة + ببحث مشترك

  جنيه 2500 الغردقة عمل ورشة + بحث بدون مشترك

  جنيه  2500 الغردقة العمل ورشة بدون ببحث مشترك

  جنيه  000 مستمع

  جنيه 2500 للغردقة المرافق

 مصري جنيه 00 = السنوي االشتراك + عضوية رسم

 :المؤتمر في االشتراكيشمل 
 .مقر الجمعيةلى اء، االنتقاالت من وإدـ اإلفطار، الغ

 ـ مطبوعات المؤتمر، نشر البحث بالمجلة العلمية
(17 text pages + 3 plates). 

 راغبينلل الغردقةمدينة ب مع ورشة عمل رحلة علميةـ 
 (All inclusive Hotels)  فبراير 26إلى  22من.  

ً بمقر الجمعية أو  التسجيل للمؤتمر بعد ـ يتم الدفع نقدا
جمعية المصرية للبيولوجيا بشيك مصرفي باسم ال

   رقم بحساب مصر بنك في باإليداع أو، التجريبية

03900200002983 
 .طنطا الجيش، ش 80 فرع مصر بنك

                     
 لالتصال

 0408408040:وفاكست ،201006695750+ محمول:

 سكرتير الجمعية            ا.فيليب ابيب
 

+201018011899 

 
 للمؤتمر اللجنة التنظيمية

 أ.د. إبراهيم بكر هالل            
 دار  اإلنائب رئيس مجلس 

 أ.د. سهام بيومي سالم
 أمين عام الجمعية

 أ.د. عبد النعيم إبراهيم األسيوطي 
   الجمعية أمين صندوق

 أ.د. سمير محمد علي
 ةعيالمسئول اإلعالمي للجم

 أ.د. محمد أكمل عبد الرحيم الغر
   ةالجمعي عضو مجلس إدار 

 مجدي محمد مراد أ.د.
 ةالجمعي عضو مجلس إدار 

 سكرتارية المؤتمر
 د. أحمد محمد البوصيرى
 مدير الشبكة االلكترونية للجمعية  

 اللجنة العلمية للمؤتمر 
 والتشريح المقارن، علوم عين شمس  أستاذ األجنة أ.د. فوزي إبراهيم عامر

 شمس وكيمياء األنسجة، علوم عين  ةأستاذ األنسج الدين الجنزورىعز على منيرأ.د. 

 ، علوم الزقازيقأستاذ علم الحيوان التجريبي أ.د. األحمدي شفيق الذهبي

 م حلوانأستاذ الوراثة والتصنيف الحيوي، علو أ.د. عبد الفتاح بدر

 ، علوم طنطاأستاذ فسيولوجيا النبات أ.د. محمد األنور حسين عثمان

 ، زراعة كفر الشيخيمياء المبيداتأستاذ ك أ.د. أحمد حافظ مسعود

 الحيوان، علوم القاهرةأستاذ فسيولوجيا  أ.د. محمد محمد مرزوق 

 أستاذ األجنة  والتشريح المقارن، تربية عين شمس أ.د. محمد عبد الحميد شاهين

 

 من مقر الجمعية بطنطاصباحاً  8تتحرك أتوبيسات المؤتمر الساعة  *

 

 

 

 حادي عشرال لدوليالسنوي ا المؤتمر

 وورشة عمل

ة ي ب ري ج ت ل ا ا ي وج ل و ي ب ل ة ل ري ص م ل ة ا ي ع م ج ل  ل

  

ت   را م ت ؤ م ل ز ا رك م لبب ة ا ع م ا ر ج ه ا  ةق 
 

 

 رئيس المؤتمر

 أ.د. فؤاد عفيفي أبوزيـــد
 رئيس الجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبية

 

 1025 فبراير 12ـ  12

                           
 


