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 اویةشادن معأ.د/ 
 للدراسات العلیا والبحوث نائب رئیس الجامعة

 
 

  المؤتمر سیرئ
 عمر أحمد سعد تمام أ.د/ 

 عمید المعھد

 
 

 المؤتمر امقرر
 

  أ.د/ محمود سعد ابو سكین
 وكیل المعھد للدراسات العلیا والبحوث 

 
 أ.د/ نادیة حامد البتانونى

  البیئةخدمة المجتمع وتنمیة شئون المعھد ل وكیل 
 
 

 سق المؤتمرمن
 أ.د عایدة محمد عالم

 ستاذ تقویم الموارد الطبیعیة ا

 : مكان انعقاد المؤتمر*  
 

 . الغردقة –لوجاردن ىاهاو فندق  •
 

  للمصریین . رسوم االشتراك* 
 

     حـــــثباالشـــــ��اك ب)جنيـــــھ مصـــــرى ٢٥٠٠(  •
ً
  و�شـــــره �ـــــامال

 . صفحة ١٥بحد أق�ىى  

  .صقالمل ملصق و�شرباالش��اك  )جنيھ مصرى  ٢٠٠٠( •

 .كمستمع االش��اك   )جنيھ مصرى ١٧٥٠(  •

 .                                      للمرافق )جنيھ مصرى  ٢٢٠٠(  •

بحــد                     وفـود الشـر�ات جنيـھ مصـرى)  ٦٠٠٠(  •

   .أفراد   ٣أق�ىى 

                          

 مصریینالغیر ل* 
 

شـــامل ألجانـــب واللعـــرب ببحـــث االشـــ��اك )دوالر  ٦٠٠( •

 اإلقامة.

للعرب واألجانب بملصق االش��اك دوالر)  ٣٠٠( •

 . صقبمل

مركـــــــــــز  /�شـــــــــــيك باســـــــــــمنقـــــــــــدا أو �ســـــــــــدد االشـــــــــــ��ا�ات  •

-ا�خدمـــة العامـــة بمعهـــد الدراســـات والبحـــوث البيئيـــة 

فـــــــرع  -البنــــــك األه�ــــــ�  ٤/٧٩٧٩٦/٤٥٠/٩حســــــاب رقــــــم 

 .ج م ع  )السادات
 

 

 : االشتراكات تشتمل على* 
وى ع�ــــ�        حتــــتحقيبــــة المــــؤتمر المؤتمر، حضــــور فاعليــــات-

                   .مطبوعات المؤتمر "  كتيب الم�خصات، " 

 االقامة �املة شاملة الوجبات الثالث واالنتقاالت  . -

 

 

 لمؤتمر:ألغة * 
 

و اإلنجل��يــــــة ، و�ــــــتم تقــــــديم األبحــــــاث أاللغــــــة العر�يــــــة  •

 .اركللنشر واإللقاء باحدى اللغت�ن حسب رغبة المش

 

 

 

 االنتقال لمكان المؤتمر واإلقامة:* 
 

مـــــــــن ســــــــيتم تـــــــــوف�� اتو�يســــــــات للســـــــــادة المشــــــــارك�ن 

ا�ــــ�  شــــب�ن الكــــومو  لســــاداتواالقــــاهرة واإلســــكندر�ة 

 .مقر المؤتمر

 : شروط تقدیم البحث أو الملصق*  
 للقواعــــــد العلميــــــة المتعـــــــارف  •

ً
يقــــــدم البحــــــث مســــــتوفيا

مرات أو وأال يكـــــــــون قـــــــــد ســـــــــبق �شـــــــــره �ـــــــــ� المـــــــــؤت،عل��ـــــــــا 

ال يز�ـد عـدد أا�جالت أو النشرات أو الـدور�ات العلميـة و 

صــــــفحة شــــــاملة االشــــــ�ال والمراجــــــع  ١٥صــــــفحاتھ عــــــن 

ل�ــــــــــل  مصــــــــــري  جنيــــــــــھ ٢٠ع�ــــــــــ� أن يضــــــــــاف (وا�جــــــــــداول 

 )  صفحة إضافية
 

) CDســطوانة مدمجـــة أ��ــخة ورقيـــة +  ٢( يــتم ارســـال •

 .Wordبحيث يتوافق مع برنامج معا�جة النصوص 
 

ن يكـون حجـم أابة باللغة االنجل��يـة يجـب �� حالة الكت •

 .١٢roman  Times New  ا�خط 
 

أن يكــون يجــب �ــ� حالــة كتابــة البحــوث باللغــة العر�يــة  •

 Traditional Arabic  ١٢حجم ا�خط 
 

 المسافة ب�ن السطور مفردة . •
 

الهـــــوامش العلو�ـــــة  والســـــفلية للصـــــفحات التز�ـــــد عـــــن  •

 سم٥�سر يمن واألسم بينما الهامش األ ٤

 البحـــث انو عنـــســـطر قبـــل بدايـــة أ ٣جـــب تـــرك مســـافة ي •

 Boldالعنـــــــوان بخـــــــط  ن يكـــــــون أع�ـــــــ� و�ـــــــ� الصـــــــفحة األ ب

 وكذلك العناو�ن الفرعية 

البحـــــــث �عـــــــد مراجعـــــــة ال�جنـــــــة العلميـــــــة ســـــــيتم كتابـــــــة  •

 بمعرفة الباحث . 

 �ـ�  CDترسل البحوث �املـة �ـ� صـورة اليك��ونيـة ع�ـ�  •

 .  ٢٠١٩ف��اير   ١غايتھ موعد 

رســــال البحــــوث �املــــة ســــوف يــــتم �شــــر إدم �ــــ� حالــــة عــــ •

 الم�خص فقط .

عضــــاء ال�جنـــــة أث بواســـــطة ســــوف يــــتم تحكـــــيم البحــــو  •

 مؤتمر قبل النشر .العلمية لل
 

                    وف يــــــــــــــــــتم �شــــــــــــــــــرها البحــــــــــــــــــوث المقبولــــــــــــــــــة للنشــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــ •

                      " بحـــــــــــــــــوث البيئيـــــــــــــــــة للمعهـــــــــــــــــدبمجلـــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــات وال"

   ( ISSN 2356-8054)   
 سوف يتم �شر فاعليات المؤتمر ع�� موقع المعهد . •

 

و مــــــــن ابال��يــــــــد  و أ أ ك��ونيــــــــيمكــــــــن ارســــــــال البحــــــــوث ال •

 خالل رابط المؤتمر ع�� موقع المعهد  
 

 

 

ترســــــــــــــــل م�خصــــــــــــــــات البحــــــــــــــــوث �ــــــــــــــــ� موعــــــــــــــــد أقصــــــــــــــــاه  •

 يسلم م و ١/١/٢٠١٩
ً
 م.١/٢/٢٠١٩   ��البحث �امال

 

 : محاور المؤتمر*  
 .واستدام��ا الموارد المائيةدارة إ •

 التلوث البيئي وإعادة تدو�ر ا�خلفات. •

 الطاقة ا�جديدة والمتجددة. •

 .يلتغ��ات المناخية وتقييم األثر البيئا •

 و الغ�� تقليدية. الزراعة البيئية •

 الصناعات وا�حرف البيئية. •

 أمن وسالمة الغذاء. •

 مان ا�حيوى .واأل  التنوع ا�حيوي  •

  .جتمع�� خدمة ا� ��و تطبيقات النانوتكنول •

عــــــن نظــــــم المعلومــــــات ا�جغرافيــــــة واالستشــــــعار  •

 �عد.

 اإلدارة واالقتصاد والتشريعات البيئية. •

 السياحة واإلعالم البيئي. •

 .العلوم اال�سانية البيئية •

 .ال�حة والبيئة •

 لهندسة والعمارة البيئية.ا •

 ا�جيولوجيا والبيئة. •

 .ا�حياة ال��ية  •

 التكنولوجيا والبيئة •

 .لتنمية ا�خضراء االقتصاد والبيئة وا •

 .التلوث الهوائي والصناعة •

 .االل��مات الدولية والتنمية الشاملة  •

 العدالة االجتماعية والتنمية الشاملة •

 .التنمية البشر�ة  •
 

 معلومات االتصال:
 ير�ـــــــــــ� ز�ـــــــــــارة الموقـــــــــــع  للت�ـــــــــــجيل والمعلومـــــــــــات

 .للمعهد اإللك��و�ي التا�� 

 و�ــي ع�ــ� ال��يــد اإللك�� ارســل األبحــاث إلك��ونيــت

 .مؤتمرلل
 

 الموقع والبرید اإللكترونى
29usc.edu.eg.conference@esriUTT 

http://esri.usc.edu.eg 
www.facebook.com/nrfcconferenceesri 

 
 

 مزید من االستفساراتل
 +٢ ٠٤٨ ٢٦٠٣٢٠٨ت :        

 +٢ ٠٤٨ ٢٦٠٨٧٦٣ )١٤١(: ت        

 +٢٠١١٤٧٤٤٣٣٢٣: أب سوا�     

 استمارة تسجیل 
 

 الخامسي ولدالمؤتمر ال
 لدراسات والبحوث البیئیةل

 
 " نحوآفاق جدیدة للتنمیة الشاملة "

  م۲۰۱۹ بریلا ٤-۱
= = = = = = 

 
 

 أوالً: بیانات خاصة بجمیع المشاركین:
 

 ....................................... االسم (باللغة العر�ية):
 

 ................................... االسم (باللغة اإلنجل��ية):
 

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

 .......................................................... التخصص:
 

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

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

 نوع المشاركة: 

 بحث                        ورقة عمل             

                     ملصق   وفد شركة 

 مستمع 

 

 .......................................................... :عنوان البحث
 

 ........................................................ عنوان المراسلة:

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

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

 ...................................................................... محمول:
 

 ...................................................... ال��يد اإللك��و�ى:

 

 .المؤتمر أرغب �� اإلقامة عن طر�ق * 

 .ا�خاصة يتدب�� اإلقامة بطر�ق� �أرغب �* 

 
 

 ثانیاً: بیانات خاصة بغیر المصریین:
 

 ................................................................................ ا�جنسية:

                                                                                       ...................................................... رقـــــــــــــــــــم جـــــــــــــــــــواز الســـــــــــــــــــفر: 

 .............................   توقيع المش��ك
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