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مواصفات كتابة البحوث المقدمة للمؤتمر:
 يقدم الباحث ثالث نسخ من البثنث باإلضنا ة
إلى قرص مدمج  CDعليه البثث والجنداو
والرسومات.
 يكتننا البثنننث ببرننننامج  Office 2000أو
 Office XPعلننى ورق مقننا  A4بثيننث
تكنننول المنننوامو ال لوينننة والسنننةلية  5.2سننن
والجانا األيم واأليسر  5س .
 المسنننا ة بننني األسننن ر تكنننول Double
.space
 يكتا كل بثث ى حدود  01صةثات وبكنل
صنننةثة  52سننن ر قننن منننر تنننرقي األسننن ر
بالصةثة لتسميل التثكي والمراج ة.
 كننل جنندو يوضننر ننى مكانننه دا ننل البثننث
وكذلك الرسوم البيانية والصور.
 ى حالنة قبنو البثنث لل نر ت ند صنورته
ال مائية بثينث تكنول مسناحة المنادم المكتوبنة
 01 x05.2سن بمسننا ة واحنندم .ونننو ال ن
للكتابة باللغة ال ربية Simplified Arabic
و حجمنننه  05لل ننناوي  00للننن و .وال ننن
االنجلينننن Times New Romans
وحجمه  05لل اوي  01لل و.
موعد تقديم البحوث:
تقدم مل صات البثوث ي موعد غايته  31اكتوبر
 5103علنننى أل تقننندم البثنننوث كاملنننة ننني موعننند
غايتنننه  31ننننو مبر  5103بثينننث تقننندم البثنننوث
كاملة ب د التصويا مر تقدي القرص المدمج كاملة
ب نننند التصننننويا نننني موعنننند غايتننننه  30ديسننننمبر
5103م.

اإلعالن األول
المؤتمر الدولي الثانى لتطبيقات التقنية الحيوية
في الزراعة

تنظمه
كلية الزراعة  -جامعة بنها
 8-11أبريل 2014م
تحت رعاية
وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي
ووزير الزراعة واستصالح األراضي
محافظ القليوبية
رئيس جامعة بنها
رئيس المؤتمر
عميد كلية الزراعة
مقرر المؤتمر
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

رسوم االشتراك:
دعوة
يسعععد كليععة الزراعععة بمشععتهر– جامعععة بنهععا بععدعوة
سععععيادتكم للمشععععاركة فععععي المععععؤتمر الععععدولي الثععععانى
لتطبيقات التقنية الحيوية في الزراعة وذلك معن العالل
الحضععععععور أو التقععععععدم ب بحععععععاث أو أوراق عمععععععل أو
معروضات الالل فترة انعقاد المؤتمر .
محاور المؤتمر:
 )1زراعة األنسجة
 )1الكيمياء الحيوية والوراثة الجزيئية
 )3تقنيات الغذاء الحيوية
 )4تقنيات األسمدة الحيوية
 )5تقنيات المبيدات الحيوية
 )6تقنيات الحيوان الحيوية
 )7تقنيات أمراض النبات الحيوية
 )8اقتصاديات وإرشاد تطبيق التقنيات الحيوية
الزراعية
 )9النظم الحيوية والهندسة الزراعية.
 )10تطبيقات النانو-تكنولوجيا الحيوية الزراعية.
لغة المؤتمر:
اللغة اإلنجليزية و اللغة العربية فقط لبحعوث قسعم
االقتصاد.
معرض المؤتمر:
يقام على هامش المؤتمر معرضا للشركات والهيئات
الزراعية لعرض منتجاتها من أدوات وأجهزة
لتطبيقات التقنيات الحيوية في المجاالت الزراعية
المختلفة للنهوض بإنتاج غذاء آمن ومتطور
باإلضافة إلى عرض جميع مستلزمات التحاليل
الخاصة بهذا المجال وعينات األصناف المختلفة من
المحاصيل أو مستلزمات اإلنتاج من أسمدة ومبيدات
حشرية وحشائش...الخ.

للمصريين:
مستمع
مشترك ببحث
لغير المصريين:
مستمع

 900جنيه
1100
جنيه

المرافق
المرافق

 400دوالر
أمريكي
 450دوالر المرافق
مشترك ببحث
أمريكي
لطالب الدراسات العليا:
 900جنيه المرافق
مستمع
 650جنيه المرافق
مشترك ببحث
المرافق

 850جنيه
 850جنيه
 300دوالر
أمريكي
 350دوالر
أمريكي
 850جنيه
 850جنيه

والرسوم شاملة اإلقامة بالغردقة والسةر باألتوبيس
م القاهرم للغردقة وال ودم .ويجا أل يكول
البثث ي حدود  01صةثات وما ي يد ع ذلك
يد ر ع رم ج يمات مقابل الصةثة الواحدم.
طريقة السداد:
تسدد قيمة االشتراكات نقدا أو ب يك مقبو الد ر
لثساب رق  0100 500 7988 :بالب ك األهلى
المصرى -ر ب ما باس مجلة حوليات ال لوم
ال راعية بم تمر  -جام ة ب ما (المؤتمر الدولي
الثانى لت بيقات التق ية الثيوية ي ال راعة) أو
يسل باليد للج ة الم ظمة بالكلية أو يرسل بالبريد
المسجل.

إستمارة اشتراك
المؤتمر الدولي الثانى لتطبيقات التقنية الحيوية
في الزراعة
الذي تنظمه كلية الزراعة – جامعة بنها
فى الفترة من  11-8أبريل 1014
االس بالكامل------------------------- --------:
الج سية------------------------------ --------:
الوظيةة---------------- ---------------------:
ال وال------------------------------ --------:
رق التليةول-------------- -------------------- :
رق الةاكس-------------- ----------- ---------- :
أرغا ى االشتراك ى المؤتمر:
مستمع
مشارك ببحث ب وال------------------------ :

-------------------------------------------------------- ------------------ ------------مشارك بأكثر م بثث:
ع اوي األبثاث------------------------------ :
---------------------------------------------طريقة عرض البحث:

مكان انعقاد المؤتمر:
اال تتاح وجلسات اليوم األو  :بمقنر كلينة ال راعنة
بم تمر– جام ة ب ما.
الجلسنننننات ال لمينننننة ننننني األينننننام التالينننننة :بقاعنننننة
المؤتمرات بالغردقة.

عرض شةو Oral presentation
عرض البثث كملصق ""Poster

