
 

 

 

 
                           واالستشارات        المركز الدولي للخدماتشئون البيئة                   جهاز      منتدى العلماء العرب                                        

                      البيئية وتكنولوجيا المعلومات                                                                  لتنمية البيئةالجمعية األكاديمية المصرية 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  لمنتدى العلماء العرب الرابعالمؤتمر الدولى 
 حـــــول

 فى الوطن العربىالمستدامة البحث العلمى والتنمية 

 ومواجهة التحديات  
 شرم الشيخ

 م 1045ابريل  47-41 في الفترة
www.icsceit.byethost13.com 

                                  

 تحت رعاية
 وزير البحث العلمى
 وزير  للتعليم العالى

 وزير البيئة

 وزير الكهرباء والطاقة
 وزير الموارد المائية والرى

محافظ جنوب سيناء
 يس شرف المؤتمررئ

 د أحمد شعبان.أ
 مصر –نائب رئيس المركز القومي للبحوث 

 
 رمالمؤت  رئيس

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

 رئيس الجمعية األكاديمية المصرية لتنمية البيئة

 مؤسس منتدى العلماء العرب

 
                                المؤتمر امقرر

 الصادق شلعى هبانى/ستاذ الدكتورالا
 كلية الزراعة جامعة أم درمان االسالمية السودان

 مؤسس منتدى العلماء العرب     

 

 

 أمين عام المؤتمر

 رضوان الشيبانى/االستاذ الدكتور
 مؤسس منتدى العلماء العرب-عدنجامعة 

http://www.icsceit.byethost13.com/
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 جامعة عين شمس
 كلية العلوم

             علية مرزوق                      /  ةالدكتور  ةاألستاذ
         رمضان                      نادية فريد/ ةالدكتور  ةاألستاذ

                          م سعد عبد الحلي/ األستاذ الدكتور 
 يضمحمد عبد المر / األستاذ الدكتور 
                              عبد المنعم عثمان/ األستاذ الدكتور 

 صالح عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور 

  كلية البنات
 منى احمد صادق/  االستاذة الدكتورة

 
  كلية الزراعة

 محمد الشريف/ األستاذ الدكتور 

                          

                                    معهد البحوث والدراسات البيئية

 محمد غريب المالكي/ األستاذ الدكتور
 

                             كلية الزراعة-جامعة الفاهرة
 منير الحسينى /االستاذ الدكتور

 
 حلوانجامعة 

                             العلومكلية 
 شحاتة السباعي                               / االستاذ الدكتور 

                             الجميلة نونفكلية ال
 صفية القبانى/ ةالدكتور  ةاالستاذ

 
                             ضيالتمر كلية 

 محمود مهدى حممدو / االستاذ الدكتور
 

 

                                        مكلية العلو -جامعة الزقازيق 

   على مرسى/ األستاذ الدكتور 
   

  كلية العلوم-جامعة بنها
                                 هانى عبد السالم/ األستاذ الدكتور 

 

 كلية العلوم-جامعة المنوفية
 جماالت عثمان/ االستاذ الدكتور
                                   منصور جالل        / االستاذ الدكتور

 

 جامعة طنطا
 االدابكلية 

  محمد الغلبان/ األستاذ الدكتور 
 

 جامعة قناة السويس
 كلية الزراعة

 صالح السماحى/ االستاذ الدكتور
 

 والتعدين البترولهندسة كلية 
                                        على عباس/ األستاذ الدكتور 

 

 كلية العلوم-لمنياجامعة ا
                                        ناصر بركات/ األستاذ الدكتور 

 القومى للبحوثركز الم
                                 سهير أبو العال / ةاالستاذ الدكتور 

 المعهد القومى لعلوم البحار
  د المصيلحي                     خال/ األستاذ الدكتور

 شوقى ذكى سبع                     / تاذ الدكتوراألس
 
 

 
 جامعة سوهاج

 كلية العلوم
     فوزي البرعي                               / األستاذ الدكتور

 
 أسيوطة جامع

 كلية الطب
 محمد الصالحي  /الدكتوراالستاذ 

 
 السعودية -الجوفجامعة 

                           صالح رابح/األستاذ الدكتور
 
 ليبيا  –جامعة طرابلس  

 كلية الزراعة
 صالح الطاير                                    / االستاذ الدكتور
 مصطفى حودة  /االستاذ الدكتور

 
 العراق –جامعة الكوفة 

  التربية للبناتكلية 
 علي صاحب                       / االستاذ الدكتور 

 
 قاالعر  –جامعة كربالء 

 كلية العلوم
                   خضير مهدي صالح         / االستاذ الدكتور

 
 الواليات المتحدة االمريكية –ساجامعة تكس

     صفوت شاكر                                  / االستاذ الدكتور 
 

 العلميةاللجنة 

 مؤسسى منتدى العلماء العرب



 
  
 

 المركز الدولي للخدمات واإلستشارات البيئية 
 وتكنولوجيا المعلومات

                حمد حسن        رجاء م /دكتورة ال
  والء المغربي/  األستاذة
                              مئاب وحيد/ االستاذة

 
    الجمعية االكاديمية المصرية لتنمية البيئة

 وئام المغربي/ الدكتورة 
                              محمد وحيد/الدكتور

  
 السعودية -لعزيزالملك عبد اجامعة  

 كلية العلوم
                             خالد الغانم /الدكتور

 
 كلية العلوم-جامعة الجوف

 محمد الخطيب/الدكتور
 أشرف متولى/الدكتور

 
 
 

 كلية العلوم-اليمن – جامعة عدن
 رضوان الشيبانى                      / الدكتور

 
 ديدةجامعة الح–كلية علوم البحار والبيئة 

 محمد طاهر معجم/ الدكتور
 

 الجزائر - تسيةجامعة جامعة 
 هندسةلكلية ا

 علي مصابحية                             / الدكتور 
 

 الزيتونةجامعة 
                                                      على بركات /االستاذ

 
 العراق –كربالء جامعة جامعة 

 قسم الصحة البيئية–ة التطبيقية الطبيي كلية العلوم
 عوض                                  ابراهيم ايمان : / الدكتور

 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة التنظيميـــة

 مؤسسى المنتدى

 

 



 :رسوم االشتراك
o للباحثين: 

 .جنيها مصريا بدون بحث  4700جنيهًا مصريًا  ببحث   1000المصريين   -

 .دوالر أمريكي بدون بحث  600دوالر أمريكي ببحث و 700األخوة العرب  -

o الشركات والمصانع : 

 جنيهًا مصريًا نظير المشاركة بدون ورقة عمل 6000  
 جنيهًا مصريًا نظير المشاركة بورقة عمل 8000

_______________________________________________________ 

  متضمنة الصور في صفحتين وما يزيد عن ذلك يحاسب صفحة  45يراعي أال يزيد عدد صفحات البحث عن
 . عليه الباحث

  1045 ابريل 5 والبحوث الكاملة حتى  1045مارس  40ترسل ملخصات البحوث حتى. 

________________________________________________________________________ 

 ى المؤتمر الى جانب المطبوعات واالنتقاالت من رسوم االشتراك تشمل نشر االبحاث بعد تحكيمها والقائها ف
فى غرفة فى فندق دريمز فاكيشن   ليالى ثالثةالقاهرة الى شرم الشيخ والعودة فى اتوبيسات مكيفة واالقامة 

 . مزدوجة

  دوالر أضافة  400جنيها أو  700فى حالة الرغبة فى االقامة فى غرفة منفردة يتم تسديد مبلغ
 .ؤتمرعلى رسوم أشتراك الم

________________________________________________________________________ 

 تدفع رسوم االشتراك نقدًا أو بشيك باسم المركز الدولي للخدمات واالستشارات  البيئية  : من داخل مصر
 .فرع حدائق القبة -بنك االسكندرية 413466174004وتكنولوجيا المعلومات  حساب جاري رقم 

 فرع حدائق القبة -بنك االسكندرية 413466174001حساب جاري رقم : من خارج مصر. 

 ALEX-EG-CXXXX: ويرجى استخدام السويفت كود االتى

_________________________________________________________________________ 

  بنظام ال  شرم الشيخ ثالثة ليالي  فاكيشناإلقامة بفندق دريمزAll / Inclusive Soft    يشمل األتى: 

 صباحا 40.00صباحا وحتى  7.00بوفيه افطار من الساعه         
 ظهرا 3.00ظهرا وحتى  4.00بوفيه غذاء من الساعه         
 مساءا 40.00مساءا وحتى  7.00بوفيه عشاء من الساعه         
مساءا والثانيه من الساعه  6.00ا وحتى الساعه عصر  1.30وجبه خفيفه األولى من الساعه  1عدد         
 .صباحا  4.00مساءه وحتى الساعه  44.30

 –شاي : مشروبات خفيفه تشمل األتى ) صباحا حتى الواحده صباحا  40.00المشروبات من الساعه    
 (عصائر تانج  –  مشروبات غازيه –نسكافيه 
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