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  ،،،،تحیھ طیبھ وبعد   
  بدعوة سیادتكم لحضور فعالیات عارض الدولیة شركھ ماسیف للمؤتمرات والم تتشرف 
 المؤتمر الدولي السابع لبحوث الثروة لحیوانیة بالشرق األوسط وشمال أفریقیا بالتزامن مع المؤتمر الدولى لبحوث المصاید واالستزراع 

  .  2014  سبتمبر 5 إلى سبتمبر  1   وذلك خالل الفترة من   2014السمكى  
علمًا بأن السادة الباحثین والمحاضرین والمشاركین نخبة من كبار العلماء و المتخصصین فى بحوث الثروة الحیوانیة والسمكیة ر وسوف یحاضر في المؤتم

 قدمة بالمؤتمر بفعالیات المؤتمر المذكور سوف یحصلون على شھادة معتمدة من رئیس المؤتمر تفید المشاركة بالفعالیات ، كما وانھ سوف تنشر األبحاث الم
  : على المستوى المحلى بالمجلة العلمیة   
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3296 - ISSN 2356         ) Global Journal of Fisheries and Aquaculture Researches  ( GJFAR  

     www.cabi.orgCAB International  Association      وف تنشر األبحاث على المستوى الدولي بموقعكذلك سو
رات ال    ین الخب اون ب ى وجارى اإلعداد لیكون المؤتمر بمثابة  تجمعًا للتع روة            ت ي مجال بحوث الث ا ف ة وشمال إفریقی ة العربی ي مصر والمنطق ف

رى        ال ل المشترك مع كب د صالت العم ى توطی حیوانیة والسمكیة ویعمل لخدمة المتخصصین للحصول على أعلى مستوى علمي ، مما یساعد عل
  .الھیئات العلمیة والمنظمات الدولیة وذلك لخدمة العاملین في مجال الثروة الحیوانیة والسمكیة  

دم   ا تق دعائ      وبناء على م ھ اإلعالن ال ق لسیادتكم طی ذا  یرجى من             نرف ات ل ذه الفعالی ي استالم الملخصات للمشاركة بھ دء ف ي لإلعالن عن الب
 .سیادتكم التكرم بالموافقة على عرضھ بمكان واضح باألقسام التي لھا عالقة مباشرة بمحاور المؤتمر طبقا للمرفق 

من السعر المعلن باستمارة التسجیل وذلك   %10تخفیض وقدره  من األقسام العلمیة   ویسر اللجنة العلمیة  وإدارة الشركة المنظمة  منح المرشحین
  تشجیعًا ودعما للسادة  الباحثین العاملین في مجال البحث العلمي  )بحد أدنى سبعة  باحثین ( بالنسبة للتسجیل الجماعي 

  22566653: فاكس  24528528 – 24501591: تلیفون :  التفاصیل یرجى األنصال بالشركة المنظمة على األرقام التالیة ولمزید من
     fairs@massivegroup.org : أو عن طریق البرید الكتروني 

  /https://www.facebook.com/groups/animalconf    :ولمزید من المعلومات یرجى زیارة موقعنا على شبكة االنترنت
                                    https://www.facebook.com/groups/416094851772954/ 

  : كما نحیط سیادتكم علما بأن الجھات العلمیة الراعیة للحدث  ھي
  ) المنیا  –قناة السویس  –السادات ( الجامعات المصریة دید من الع.  1
  ) المنصورة - أسیوط   –المنوفیة  -عین شمس  - القاھرة  جامعھ( كلیات الزراعة  –كلیات العلوم  –العدید من كلیات الطب البیطري . 2
  لمركز لوالعدید من المعاھد البحثیة التابعة مركز البحوث الزراعیة .  3
  ) .المعمل المركزي لتحلیل متبقیات المبیدات والعناصر الثقیلة في األغذیة - ىمعھد بحوث االقتصاد الزراع -بحوث الھندسـة الزراعیـة  معھد(

  ،،،شاكرین ومقدرین حسن تعاونكم معنا 
  ...وتفضلوا بقبول وافر التحیة اإلحترام 
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