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بالتعاون مع
مركز البحوث الزراعية
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المؤتمر العربي الثاني عشر
لعلوم وقاية النبات
 9–5نوفمبر(تشرين الثاني) 7102
القاهرة -مصر
مرحبا بكم في مصر

(نظرة مستقبلية نحو إنتاج زراعي آمن(

ACPP 2017

دعوة للمشاركة
تتشرف الجمعية العربية لوقاية النبات ) (ASPPبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بوزارة
الزراعة واستصالح األراضي بجمهورية مصر العربية ممثالا في معهد بحوث وقاية النباتات
ومعهد بحوث أمراض النبات بدعوة العلماء والباحثين واألكاديميين والمهتمين بمجال علوم وقاية
النبات في الحكومات ،والجامعات ،والمراكز البحثية ،والمنظمات الدولية والمحلية إلى تقديم
وتبادل الخبرات في جميع مجاالت وقاية النباتات من اآلفات ذات االهتمام المشترك ،خاصة
المرتبطة بالتطورات الحديثة في إستراتيجيات اإلدارة المتكاملة لآلفات.

مرحبا بكم مشاركين في المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم وقاية النبات
 9–5نوفمبر(تشرين الثاني) 7102
القاهرة  -مصر
محاورالمؤتمر
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اآلفات الحشرية والحيوانية االقتصادية
اإلدارة المتكاملة لألمرا الباا ية
مسااات ووبائية أمرا الباات
األعداء الطايعية ودورها فى إدارة اآلفات
أفات وأمرا ما بعد الحصاد
أثير التغيرات الايئية على اآلفات ،األمرا الباا ية ،األعداء الطايعية
آفات وأمرا البخيل
المايدات الحيوية
قبية البانووادارة اآلفات واألمرا الباا ية.
االستخدام اآلمن للمايدات الزراعية.
أنظمة الحجر الزراعي والتدابير الصحية
اإلدارة المتكاملة لآلفات
الهبدسة الوراثية وإدارة اآلفات
اإلدارة المتكاملة للحشائش واألعشاب الضارة بالباات
البحل و الحرير

لغة المؤتمر
العربية (اللغة الرسمية) ،اإلنجليزية (بالبساة للحلقات العلمية)

رسوم التسجيل (ال تشمل الفنادق)
نوع المشاركة
الباحثون (ملخص واحد)
 أعضاء الجمعية
 خارج أعضاء الجمعية
رسم نشر (لكل ملخص إضافي)
طلبة الدراسات العليا
حضور فقط :
 أعضاء الجمعية
 خارج أعضاء الجمعية
المرافقون (بدون مطبوعات المؤتمر)

المصريون
(بالجنيه المصري)
حتى  10ديسمبر
7102

0111
0711
751
211

غيرالمصريون
المصريون
(بالدوالر األمريكي)
(بالجنيه المصري)
حتى 10
من  0يناير 7102
ديسمبر7102

0711
0011
051
011

011
911
011

غيرالمصريون
(بالدوالر األمريكي)
من  0يناير 7102

025
711
51
051
051
021
051

0111
0011
0111

711
775
25
025
025
005
025

 تغطي رسوم التسجيل المشاركة فى المؤتمر ،مطبوعات المؤتمر ،وكوبونات الوجبات وتشمل
المشروبات والغذاء ( 5إلى  9نوفمبر/تشرين الثاني).
 يلتزم طلبة الدراسات العليا المشاركون في المؤتمر بتقديم شهادة تفيد بقيدهم في الدراسات العليا بأحد
الجهات المعتمدة.

تواريخ هامة
بداية التسجيل
آخر موعد لتقديم الملخصات
اإلعالن الثاني للمؤتمر بمزيد من التفاصيل
اإلفادة بقبول الملخصات
آخر موعد لتقديم البحوث الكاملة للنشر(اختياري)
آخر موعد لطلب حجوزات اإلقامة في الفنادق

 11يناير/كانون الثاني 7102
 1نوفمار /شرين الثاني 2116
 1يباير/كانون الثاني 2117
 1فاراير/شااط 2117
 31أبريل/نيسان 2117
 31ساتمار/أيلول 2117

المراسالت واالستفسارات
سكرتارية المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم وقاية النبات ()ACPP2017
عنوان بريدى :معهد بحوث وقاية النباتات  2شارع نادى الصيد الدقى – جيزة – ج.م.ع
عبوان الاريد اإللكتروني acpp2017@arc.sci.eg :ليفون و فاكس+(202)33372193 :
موبايل + 710720990100 :
www.acpp2017.sci.eg
الموقع االلكترونى
اللجنة العليا للمؤتمر
أ.د .عبد المنعم البنا

رئيس مركز البحوث الزراعية و رئيس المؤتمر

أ.د .ابراهيم حافظ العباسي

مدير معهد بحوث أمراض النبااتات و نائب رئيس المؤتمر

أ.د .مرتضى أحمد عيسى

مدير معهد بحوث وقاية النباتات و مقرر المؤتمر ورئيس اللجنة التحضيرية

أ.د .محمد السعيد الزميتى

رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات

استمارة التسجيل
المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم وقاية النبات ( )ACPP 2017
 9–5نوفمبر (تشرين الثاني) 7102
القاهرة – مصر
االسم األول..................................... :

اللقب (أستاذ /دكتور /السيد /السيدة /اآلنسة).......... :

االسم الثاني .......................... :االسم األخير (العائلة)............................................................. :
الجنس........................................... :

تاريخ الميالد............................. :

عنوان المراسلة البريدي بالكامل............................................................................................. :
........................................................................................................................................
المحافظة ....................... :الرمز الاريدي ............................ :الدولة......................................... :
رقم التليفون ......................... :رقم الفاكس ........................ :رقم المحمول................................... :
عبوان الاريد اإللكتروني............................................ :
نوع المشاركة:
مشاركة و قديم بحث:

مشاركة بالحضور فقط:

العنوان المبدئي للبحث........................................................................................................... :
.........................................................................................................................................
أسماء المؤلفون.................................................................................................................. :
التاريخ:

/ /

التوقيع...................................................... :

ارشادات التسجيل
يوصى بالتسجيل اإللكتروني بملىء استمارة التسجيل من خالل الموقع الخاص بالمؤ مر

www.acpp2017.sci.eg

 يمكن سليم استمارة التسجيل مااشرة باليد على العبوان  7 :شارع نادى الصيد – الدقى – جيزة
أو باإليميل إلى سكر ارية المؤ مرacpp2017@arc.sci.eg :

