
 

 

 
 التاسع لتربية النبات المؤتمر الدولى

 تنظمه

 جامعة بنها  كلية الزراعة

 لتربية النبات الجمعية المصرية   

 

 م 2015ول من سبتمبر سبوع األاإل

 

 تحت رعاية
    وزير الزراعة            وزير التعليم العالى  

 أ.د/ سيد عبد الخالق         أ.د/ عادل البلتاجي  
 

 محافظ القليوبية                
 مهندس محمد عبد الظاهر

 

 رئيس جامعة بنها              

 أ.د/ علي شمس الدين
 

 رئيس المؤتمر

 أ.د/ محمود مغربى عراقى
 عميد كلية الزراعة

 

 مقرر المؤتمر

 أ.د/ على عبد المقصود الحصرى
 

 أمين المؤتمر

 

 / محمد إسماعيل سلوعأ.د
 قسم المحاصيلرئيس مجلس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواصفات كتابة البحوث المقدمة للمؤتمر

  مددن البحددث  ورقيددة يقدددم البا ددث ندد    سدد

عليه البحدث   CDالى قرص مدمج  ةباألضاف

   و الجداول و الرسومات.

  يكتدددل البحدددث ببر دددامجOffice   علدددى ور

بحيددث تكددوه الهددوامو العلويددة و  A4مقددا  

 5األيمدن و اييسدر  سم و الجا ل 5.2السفلية 

 سم

  المسافة بين األسطر تكوهDouble space. 

  كددل جدددول يوضددك فددى مكا دده دا ددل البحددث و

 ا ية و الصور.يكذلك الرسوم الب

  فى  الة قبول البحث للنشر يكتل فى صورته

النهائيددة بحيددث تكددوه مسددا ة المدداد  المكتوبددة 

55.2x 51   سددم بمسددافة وا ددد . و  ددوع الخدد

 Simplified Arabicالعربيدة  للكتابة باللغة

للعنددداوين. و الخددد   51للدددن   55و  جمددده 

و  Times New Romansاي جليدددز  

 للعناوين. 51للن ,  51 جمه 

  صفحات و بكدل  51يكتل كل بحث فى  دود

عليدددة  CDسدددطر فقددد . و يسدددلم  01صدددفحة 

 البحث كامل.

  ترسددل جميددك المراسدد ت  الخاصددة بددالمؤتمر

 الى 

 محمد اسماعيل سلوعكتور / السيد ايستاذ الد

كليددة الزراعددة  –قسددم المحاصدديل  -المددؤتمر امددين 

 -51711-رقم بريد  -قليوبية  –طوخ  –بمشتهر 

 .1515017711فاكس:  1515011111تليفوه: 

 15111522520محمول  

agronomy@fagr.bu.edu.egmail: -E 
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 شتراكإستمار  إ

 

 التاسك لتربية النبات الدوليالمؤتمر

 

 الذ  يقيمة قسم المحاصيل بكلية الزراعة 

 جامعة بنها

 

 شتراك مكباإل

 

 لتربية النباتالجمعية المصرية 

 5152ول من سبتمبر سبوع األاإل

 

 ---------------------------------سم بالكامل:اإل

 ---------------------------------------الوظيفة

 ---------------------------------------العنواه

 ----------------------------------رقم التليفوه:

 -----------------------------------رقم الفاكس:

 أرغل فى ايشتراك فى المؤتمر:

 مستمك:

---------------------------------ببحث بعنواه:

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

 بأكثر من بحث:

------------------------------عناوين األبحدا :

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

 

 

 المعرض العلمى للمؤتمر 

يقام على هامو المدؤتمر معرضدا للشدركات و 

الهيئات الزراعيدة لعدرم منتجاتهدا سدوا  مدن 

عينات األصدنا  المختلفدة لمحاصديل الحبدو  

 تدددان مدددن أسدددمد  و مبيددددات أو مسدددتلزمات اإل

 شدددددرية و  شدددددائو ...الددددد  و كدددددذلك كافدددددة 

 المطبوعات.

 موعد تقديم البحوث 

تقدم ملخصات البحو  فى موعدد غايتده  هايدة 

, على أه تقدم البحو  كاملدة فدى 5152 ابريل

علدى أه تقددم  5152 يو يدوموعد غايتده  هايدة 

البحو  كاملة بعد التصويل مك تقدديم القدرص 

 م.5152 يو يو 52عد غايته المدمج فى مو

 رسوم األشتراك 

 جنيه( للمستمك بدوه إقامة 521) -

, علدددى أه  جنيددده( للمشدددارك ببحدددث 500) -

صدفحات و مدا  51يكوه البحث فى  ددود 

يزيد عن ذلك يدفك مقابل الصفحة الوا دد  

 عشر  جنيهات.

دوير أمريكددددددى( للوافدددددددين مددددددن  511) -

 .دوير لألقامه 511+العر  و األجا ل 

 قة السدادطري 

شدتراكات  قددا أو بشديك مقبدول الددفك تسدد قيمة اإل

فددرع  -... بنددك مصددر اإلسدد مي  لحسددا  المددؤتمر

 57150111111011 سدددا  رقدددم طدددوخ تحددد  

بالجنيدددددددة المصددددددددر  وتحددددددد  رقددددددددم  سددددددددا  

 كليددددة الزراعددددة بالدددددوير 57155511111101

أو يسلم باليد لمقرر المدؤتمر  ،جامعة بنها -بمشتهر

أو اللجنددددة المنظمددددة بقسددددم المحاصدددديل أو يرسددددل 

 بالبريد المسجل.

 

 

 

 

امعدة بنهدا ج –يسعد قسم المحاصيل بكلية الزراعة 

 ك الجمعيدددة المصدددرية لتربيدددة النبدددات بألشدددتراك مددد

دعددوتكم و السدداد  أعهددا  هيئددة التدددريس بأقسددام 

المحاصيل بالجامعات المصرية و العربية و الساد  

الشددركات و و البددا ثين بمراكددز البحددو  المختلفددة 

الهيئددددات الزراعيددددة )قطدددداع  كددددومى و  دددداص( 

أو التقدم للمشاركة فى المؤتمر من   ل الحهور 

بأبحا  و أورا  عمل أو بمعروضات  د ل فتدر  

 .الدولى التاسك لتربية النباتإ عقاد المؤتمر 

 مجاالت المؤتمر 

 تربية و تحسين المحاصيل الحقلية. -

 تربية وتحسين المحاصيل البستا ية -

 تصميم و تحليل التجار  الزراعية -

التكنولوجيدددا الحيويدددة و اسدددتخداماتها فدددى  -

 ية.المحاصيل الحقل

 التقاو  -

 التقنيات الحديثة في تربية النبات -

 

  لغة المؤتمر 

 اللغة العربية أو اللغة اإل جليزية

 

 مكان إنعقاد المؤتمر

األفتتدداو والجلسددات العلميددة بقاعددات كليددة الزراعددة 

 .جامعة بنها – بمشتهر
 


