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Personal data of :  

 

Name (Arabic): ..................................  

 

Name (in English): ............................. 

 

Degree: ...............................................  

 

Specialization: .................................... 

 

Occupation: ........................................  

 

Employer: ................................ ..........  

 

Type of participation:  

Oral                 Worksheet     

     Poster               Listener      

 

Paper Title: .................................. 

 

Mailing address: .............................. 

 

T. work: ............. Fax: ...............  

Mobile: …. 

 

E-mail: ............................................... . 

 

Accomidation ( conference) 

Accomidation ( own) 

 

Personal data for non-Egyptian:  
 Nationality: ............................     

 Passport number: …………... 

                                                

                                                           

           Signature  

................................................... 

 Conference Topics 

 Water resources and Management  

sustainability. 

 Environmental pollution and wastes 

recycling. 

 New and Renewable Energy. 

 Climate changes and environmental 

impact assessment. 

 Environmental agriculture.   

 Environmental Industries and Crafts. 

 Food security and safety. 

 Biodiversity & Biosafty 

 Nanotechnology Applications in 

Community Service 

 Geographical Information Systems and 

Remote Sensing. 

 Managemental and environmental 

legislation. 

 Tourism and Environmental Media. 

 Humanity and Environmental Sciences 

 Environment disease 

 Environmental and Architecture 

Engineering. 

 Geology and Environment 

 Wild life and Environment. 

 Ecnomic and environment and green 

development  

 Air Pollutian and Industry 

 Social Justice & Comperhansive 

Dvelopment 

 Human development 

 International obligation and 

Comperhansive Development 

 

usc.edu.eg.conferance@esri 

http://esri.usc.edu.eg 

www.facebook.com/nrfcconferenceesri 

 

 

For more  inquiries :      

Tel.: +2048 2603208 

Fax: +2048 2600404 

P.O. Box: 32897 
 
 

 General Rules  

 
1- The research must not exceed 15 

Pages including Figures, references 

and tables. 
 

2-  The research should be a WinWord 

for Windows document or any 

following editions of the windows 

programs. 
 

3- English writing font should be 12/ 

Time New Romans. 
 

4- Arabic writing font should be 12 / 

Traditional Arabic. 
 

5- Line spacing should be single. 
 

6- Upper and lower margins should be 4 

cm                                                                                                                                                                                 

while right and left margins should 

be 5cm 
 

7- Three-line space should be left in the 

beginning of the first page then the 

research title should follow and must 

be written Bold type and same for the 

sub-title. 
 

8- Writing and typing mistakes are the 

sole responsibility of the researcher  
 

9- The research should be submitted in 

full  as a soft copy on a CD before the 

due date. 
 

10- In case of Artical delay only the 

abstract will be published 

 

 Researches will be judged by 

members of the Scientific Committee 

for Publishing Conference. 

  Accepted papers are published in the 

Journal of Environmental Studies 

and Research (ISSN 2356-8054). 

 The activities of the conference and 

the publications will be published on 

the the Institute site.  

 

 

The conferance language 

 English or Arabic 

 Place of The Conference                        
 Hawaii Hurghada Hotel 

 

 

Subscription Fees 
Egyptian: 

  (2500 L.E) oral presentation  

  (6000 L.E) Companies delegation                 

(3 members),  

 2200 Facilities 

  (2000 L.E) Poster (publication).  

 (1750 L.E) Listener. 

 

  Non Egyptian:  

  (600$) oral presentation 

  (300 $) Poster  

 

 Registration fees should  be payed 

befor the 15 of March 2019. 

 

 Payment using  one of the following 

methods: 

 Cash         

  bank transfer             

 check for  the benefit of 

 4ThInternational Conference for  

 

 Environmental Studies and 

Research (ICESR) 

 

 Bank and account details : 

   Bank name : The National Bank of  

Egypt – Sadat City Branch. 

 

  Account name : Center for Public 

Service at the Environmental 

Studies and Research Institute, 

Sadat City University. 

 

  Account No : 4/88839/450/ 

 

 

Contact Information 
 Last date for receiving  abstracts 

is 15 Jan,2019 

 

 Full  Paper should be sent not 

later than 15Feb,2019 

 

 For registration and 

information, please visit the 

conference e – mail. 

 

4- Soft copies of the paper should be 

sent to the conference  e-mail  
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Chairman 
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Dean of the Institute 

 
CO.Chairman 

Prof .Dr. Mahmoud Abouseken 
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 مدينة السادات جامعة

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 

 

 

 

 الخامسالمؤتمر الدولي 

 لدراسات والبحوث البيئيةل

 

 " نحوآفاق جديدة للتنمية الشاملة "

 م1029 مارس خالل شهر

 

 

 

 تحت رعاية

 

 أحمد بيومى أ.د/ 

 مدينة السادات رئيس جامعة

 

 شادن معاويةأ.د/ 

 العليا والبحوث للدراسات نائب رئيس الجامعة

 
 

  المؤتمر سيرئ

 عمر أحمد سعد تمام أ.د/ 

 عميد المعهد

 
 

 المؤتمر امقرر

 

  أ.د/ محمود سعد ابو سكين
 وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث 

 

 أ.د/ نادية حامد البتانونى
  البيئةخدمة المجتمع وتنمية شئون المعهد ل وكيل 

 
 منسق المؤتمر

 أ.د عايدة محمد عالم
 ستاذ تقويم الموارد الطبيعية ا

 : مكان انعقاد المؤتمر*  

  الغردقة  - هاوى فندق  

  رسوم االشتراك* 
  (0022 جنيهههص ى ههههرى)   حهههه باالشهههه با     

 
ونشههههرم ًههههاى 

  صفحة 50 حد أقص ى  

 0022 جنيص ى رى للمرافق                                      . 

  (0222  جنيص ى رى)   املل ق  رمل ق ونش االش با 

  (5502 جنيص ى رى)    كمستمع االش با 

  (6222  )ًات  حد أقصه ى جنيص ى رى  3وفود الشر

                            .أفراد  

 غيب ى ريين* 

 (622  دوالر)  الغيههب ى هههريينللعهههر  و  بحهه  االشهه با     

 شاىل اإلقاىة.

  (322  )قاالش با  للعر  واألجانب  ملدوالر  . 

  ًات تسهههههههههدد االشههههههههه ب ىركههههههههه   /بشهههههههههي   ا ههههههههه نقهههههههههدا أو ا

-الخدىة العاىة  معهد الدرا ات والبحوث البيئيهة 

فههههر   -البنهههه  األه هههه   4/88838/402/8حسهههها  رقهههه  

 .(السادات

 : االشتراكات تشتمل على* 
حنههههههوى ا ههههههه          حقيبههههههة املههههههه  مر حضههههههور فااليهههههههات امل  مر 

 ىطبواات املههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  مر "                  كتيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههب امل خ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههات  " 

 حف ت الشاى والغذاء. االضافة ال  

 لغة المؤتمر:* 
 

  و اإلنجليزيهههة   ويهههت   قهههدي  األ حهههاث أاللغهههة العر يهههة

 .للنشر واإللقاء  احدى اللغتين حسب رغبة املشار 

 

 

 االنتقال لمكان المؤتمر واإلقامة:* 
 

 قههههههون ال ننههههههة املنبمههههههة للمهههههه  مر  تههههههوفيب أ و يسههههههات 

 مر ىههههههههه  القهههههههههاهر  لنقهههههههههل السهههههههههاد  املشهههههههههاركين  هههههههههامل  

 شبين الكون.طنطا واملن ور  و واإل كندرية و 

 

 . ا   ان يكون التجمع اىان البا  الرئيس ي لناىعة القاهر 

 

 معلومات االتصال:* 
 

للتسهههههههههههنيل واملعلوىهههههههههههات  ير ههههههههههه   يهههههههههههار  املوقهههههههههههع  -5

 .للمعهد اإللك بوني التالي 

ا ههههههههههههههههه  ال بيهههههههههههههههههد  ا ر هههههههههههههههههل األ حهههههههههههههههههاث  لك بونيههههههههههههههههه -0

 م  مرللاإللك بوني 

 : وط تقديم البحث أو الملصقشر*  

   للقوااههههههد العلميههههههة املتعههههههار 
 
يقههههههدن البحهههههه  ىسههههههتوفيا

اليهههههههههها وأال يكهههههههههون قهههههههههد  هههههههههبق نشهههههههههرم  ههههههههه  املههههههههه  مرات أو 

املجههههه ت أو النشهههههرات أو الهههههدوريات العلميهههههة. واال ي يهههههد 

صههههههههههفحة شههههههههههاىلة االشهههههههههه ا   50اههههههههههدد صههههههههههفحا ص اهههههههههه  

جنيههص  02ا هه  أن يضهها  )واملراجههع والنههداو  للبحهه  

 .(   ضافيةل ل صفحة 
 

 (  نسهههخة ورقيهههة ا ا هههطوانة ىدىجهههة  0ير هههل البحههه

CD  حيههههههه  يتوافهههههههق ىهههههههع  رنهههههههاى  ىعالنهههههههة الن هههههههو  )

Word. 

  ههههه  حالهههههة الكتا هههههة  اللغهههههة االنجليزيهههههة يجهههههب ان يكهههههون 

 50roman  Times New  حن  الخط 

  هه  حالهههة كتا ههة البحهههوث  اللغهههة العر يههة حنههه  الخهههط 

50  Traditional Arabic 

 لسطور ىفرد  .املسافة  ين ا 

   الههههواىل العلويهههة  والسهههفلية لل هههفحات ال  يهههد اههه

   0    ينما الهاىل االيم  وااليسر 4

 البحه  انو انها طر قبل  دايهة  3جب  ر  ىسافة ي 

 Boldالعنههههوان   ههههط  ا هههه  ان يكههههون ال ههههفحة االولهههه   

 وكذل  العناوي  الفراية 

  الكتا هههههههههههة و  هههههههههههرية اال طهههههههههههاء  هههههههههههو  يهههههههههههت   معرفهههههههههههة

 الباحثين .

  ًاىلهة  ه  صهور  اليك بونيهة ا ه   ر   CD هل البحهوث 

 قبل انتهاء ىواد  قديمها . 

  ًاىلههة  ههو  يههت  نشههر  هه  حالههة اههدن ار هها  البحههوث 

 امل خص فقط .

  ث  وا هههطة ااضهههاء ال ننهههة  هههو  يهههت   حكهههي  البحهههو

 م  مر قبل النشر .العلمية لل
 

 و  يههههههههت  نشههههههههرها  مجلههههههههة البحههههههههوث املقبولههههههههة للنشههههههههر  هههههههه

                          بحوث البيئية للمعهدالدرا ات وال

( ISSN 2356-8054)   

 . و  يت  نشر فااليات امل  مر ا   ىوقع املعهد  
 

  يمكههه  ار ههها  البحهههوث االلك بونيهههة للمههه  مر  اليهههد او 

  ال بيد او ى      را ط امل  مر ا   ىوقع املعهد  
 

  ر هههههههههههههههل ى خ هههههههههههههههات البحهههههههههههههههوث  ههههههههههههههه  ىواهههههههههههههههد أق هههههههههههههههام 

 سل  ين و 50/5/0258
 
ًاى   ن.52/0/0258 قبل البح  

 

 : محاور المؤتمر*  

   وا تداىتها املوارد املائيةادار. 

 .التلوث البيئي و ااد   دوير امل لفات 

 . الطاقة النديد  واملتجدد 

 لتغيبات املنا ية و قيي  األثر البيئى.ا 

 و الغيب  قليدية. ال رااة البيئية 

 .ال نااات والرر  البيئية 

 ة الغذاء.أى  و  ى 

  واالىان الريوى . التنو  الريوي 

  طبيقات النانو كنولو       دىة املجتمع  

   نبهههههه  املعلوىههههههات النغرافيههههههة واال تشههههههعار اهههههه

 بعد.

 .اإلدار  واالقت اد والتشريعات البيئية 

 .السياحة واإلا ن البيئي 

 العلون االنسانية البيئية 

 ال رة والبيئة 

 لهند ة والعمار  البيئية.ا 

 ولوجيا والبيئة.الني 

  الريا  ال بية 

 التكنولوجيا والبيئة 

  االقت اد والبيئة والتنمية الخضراء 

 التلوث الهوائي وال نااة 

  االل زىات الدولية والتنمية الشاىلة 

 العدالة االجتمااية والتنمية الشاىلة 

  التنمية البشرية 

 املوقع وال بيد اإللك بونى

usc.edu.eg.conference@esri 

http://esri.usc.edu.eg 

www.facebook.com/nrfcconferenceesri 

 

 مزيد من االستفساراتل
 

 ا0 248 0623028  ليفون :

 ا0 248 0622424فاكس:  

 
 

 استمارة تسجيل 
 

 الخامسولى دالمؤتمر ال

 لدراسات والبحوث البيئيةل

 

 " نحوآفاق جديدة للتنمية الشاملة "

 م1029 مارس
= = = = = = 

 

 أوالً: بيانات خاصة بجميع المشاركين:
 

 ....................................... اال   ) اللغة العر ية(:
 

 ................................... اال   ) اللغة اإلنجليزية(:
 

 .................................................. الدرجة العلمية:
 

 .......................................................... الت  ص:
 

 ............................................................. الوظيفة:
 

 ............................................................. جهة العمل:
 

 نو  املشاركة: 

   ح                ورقة امل             

                       ىل ق  وفد شركة ح 

 ىستمع 

 

 .......................................................... :انوان البح 
 

 ........................................................ انوان املرا لة:

  ................................................................... ت العمل:

  ........................................................................ فاكس:

 ...................................................................... حمو :ى
 

 ...................................................... ال بيد اإللك بونى:

 

 أرغب    اإلقاىة ا  طريق الناىعة* 

 أرغب     د يب اإلقاىة  طريقتى الخاصة* 

 

:  يانات  اصة بغيب امل 
 
 ريين:ثانيا

 

 ................................................................................ الننسية:

                                                                                       ...................................................... رقهههههههههههههههه  جههههههههههههههههوا  السهههههههههههههههههفر: 

 ................................               وقيع املش ب  
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