الجمعية المصرية لرعاية الحيوان
بكلية الطب البيطري
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دور التحصينات واالمان الحيوى فى الحد
من مخاطر االمراض الفيروسيه فى الدواجن
(انفلونزا الطيور وااللتهاب الشعبى المعدى)
وفى الحيوان (الحمى القالعيه).
استراتيجيات التحكم فى االمراض المشتركه
بين االنسان والحيوان.
الحد من مخاطر الغذاء من اصل حيوانى
على صحة االنسان.
التحديات التى تواجه االستزراع السمكى فى
مصر.
مخاطر استخدام المضادات الحيويه فى
عالج امراض الدواجن والبدائل.
دور االعالف فى الحد من مخاطر صناعة
الدواجن.

اإلشتراك فى المؤتمر

o
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شرم الشيخ

شروط عامة

اإلشتراك بدون بحث
عضو الجمعيه950 :جنية مصرى
المرافق 1000 :جنية مصرى
االشتراك ببحث 1100:جنيه
مصرى
االشتراك لغير المصريين
225دوالر امريكى
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فى فندق  5نجوم شامل كليا– شنطة
المؤتمر -كتيب المؤتمر –اسطوانه عليها
احداث المؤتمر – شهادة حضور وشهادة
القاء بحث – السفر من والى شرم الشيخ .
يبدا استالم االبحاث والحجز من -4-20

 2015وتخصيص الغرف سيكون باسبقية
سداد رسوم االشتراك فى المؤتمر .

يقبل المؤتمر األبحاث فى جميع فروع الطب
البيطرى واإلنتاج الحيوانى وتربية الحيوان
( رعايةةةةةةة وتغذيةةةةةةة الحيةةةةةةوان والةةةةةةدواجن
واألسةةماك –الرعايةةة التناسةةلية والجراحيةةة-
الرعايةةةة العالجيةةةة وتشةةةخيص األمةةةراض –
األمةةةةراض المشةةةةتركة -امةةةةراض الةةةةدواجن
واالسماك -االمراض البكتيرية والفيروسية
وطرق الوقاية منها) .
تقبل المقاالت العلمية والمشاهدات الحقلية
لغة المؤتمر اإلنجليزية والعربية .
يقةةدم البحةةث مةةن نسةةختان مكتوبتةةان علةةى
برنامج  MS wordومصحوبا . CD
عةةةةةدد األسةةةةةطر اليزيةةةةةد عةةةةةن  21سةةةةةطر
بالصفحة.
أخر موعد لتسليم األبحاث2015 – 8 – 1
وذلةةةك حتةةةى يت نةةةى تسةةةليم النسةةةخ األصةةةلية
للباحث وقت إنعقاد المؤتمر .
سةةةيتم نشةةةر اقةةةوى  10ابحةةةاث فةةةى مجلةةةة
الجمعيه المسجله دوليا باسم

ترسل األبحاث على البريد االلكترونى
rhfayed@hotmail.com

أو تسلم االسطوانه باليد لسكرتارية المةؤتمر
بمبنةةةةةى سةةةةةلوكيات الحيةةةةةوان بكليةةةةةة الطةةةةةب
البيطرى– جامعة القةاهرة بةنفا الكليةة وذلةك
بعد اإلتصال بأحد األرقام اآلتية:
01001166526 – 33902780
فاكا35730865 :
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• Reducing risks of viral diseases
in poultry (Avian Flu & IB) and
Animals (FMD) by Vaccination
and Biosecurity.
• Strategies to control zoonotic
diseases.
• Reducing risks from farm to
table food.
• Aquacultures
Egypt

challenges

in

• Antibiotic risks in treatment of
poultry
diseases
and
alternatives.
• The role of poultry feed in
reducing
risks
in
poultry
industry.
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