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 لوقاية النبات

 

 

 اإلعالن األول

 

 

   

 ورشة عمل اآلفات الغازية

 4–5 نوفمبر)تشرين الثاني( 1028 - اإلسكندرية - مصر

 
ومكافحة اآلفات التي تهدد المحاصيل االستراتيجية  كشف، وبائية"

 في المنطقة العربية"
 

ASPPWS 2018 

 

  



 ورشة عمل اآلفات الغازيةفي  ينمرحباً بكم مشارك

 مصر -اإلسكندرية  1028 )تشرين الثاني(نوفمبر 5–4

 

 فندق هلنان فلسطين، قصر المنتزه، اإلسكندرية، مصر: المكان

 :دعوة للمشاركة

جمعية علمية  (،www.asplantprotection.org) (ASPP) تتشرف الجمعية العربية لوقاية النبات

دعوة العلماء والباحثين لألمم المتحدة ب  (FAO)بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة غير حكومية،

ومكافحة  "كشف، وبائيةللمشاركة فى ورشة العمل بعنوان  واألكاديميين والمهتمين بمجال علوم وقاية النبات
 .الستراتيجية في المنطقة العربية"اآلفات التي تهدد المحاصيل ا

 ورشة العمل: محاور 

تتناول محاور ورشة العمل، من خالل محاضرات ومناقشات، اآلفات الحشرية وأمراض النبات الغازية 

 الوبائية، واستراتيجيات مكافحتها في المنطقة العربية.

 

  واإلنجليزيةالعربية : الورشة لغة

 

 (الفنادق تشمل)ال  التسجيل رسوم

 

 (المصري)بالجنيه المصريون  (األمريكي)بالدوالر  المصريون غير
 المشاركة نوع

 1028أغسطس  12حتى  1028سبتمبر  2من  1028أغسطس  12حتى  1028سبتمبر  2من 

57 

011 

71 

71 

100 

500 

011 

071 
 أعضاء الجمعية 

 خارج أعضاء الجمعية 

 طلبة الدراسات العليا 011 011 71 55

  وتشمل كذلك  (.تشرين الثاني/نوفمبر 7إلى  4والغذاء )ورشة العمل، استراحة الشاي تغطي رسوم التسجيل المشاركة فى

 عضوية الجمعية العربية لوقاية النبات لمدة ثالث سنوات لغير األعضاء.

  بتقديم شهادة تفيد بقيدهم في الدراسات العليا بأحد الجهات المعتمدة. الورشةيلتزم طلبة الدراسات العليا المشاركون في 

 

 التواصل:

 (ASPPWS2018)لورشة العمل  اللجنة المنظمة

  asppws2018@gmail.com:لكترونيبريد إ

 201223233610+      موبايل:                         20235695317+ تليفون و فاكس:

 

 :جنة العليا للورشةلال

 الورشةورئيس  رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات         إبراهيم الجبورىد.  أ.

  FAO)) منظمة األغذية والزراعة          د. ثائر ياسين

 الورشةمنسق           د. حسن ضاحى  أ.

 

 

 

http://www.asplantprotection.org)-/
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 اللجنة المنظمة

      aelheneidy@gmail.comأ. د. أحمد الهنيدى                           

 dawabah@hotmail.comأ. د. أحمد دوابة                            

 walaagamil@yahoo.comد. والء جميل                            

             dailaadly27@hotmail.com  د. داليا عدلى                                  

 

 ا الدخول:فيز

دخول مصر بصفة شخصية من السفارات المصرية على فيزا الحصول لسادة المشاركين يلزم من ا 

 ببالدهم. يمكن للجنة المنظمة توفير خطابات دعوة للمشاركين عند الطلب. 

 

 حجز الفنادق:

الورشة( ن في حجز غرف في فندق هلنان فلسطين باإلسكندرية )مكان عقد ويقوم السادة الراغب

  لتأكيد الحجز.)إدارة الفندق(  hoda_mustafa@hotmail.comباآلنسة/ هدى مصطفى  باالتصال

 اإلعالن عن أسعار اإلقامة بالفندق وفنادق أخرى.في وقت الحق سيتم و

  

 التسجيل استمارة

 

 (ASPPWS 2018)  الجمعية العربية لوقاية النباتورشة عمل 

 مصر -اإلسكندرية  1028 )تشرين الثاني(نوفمبر 5–4

 

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

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

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

 .............................................................................................: عنوان المراسلة البريدي بالكامل

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

 ......... الرمز البريدي: ............................ الدولة: ........................................المحافظة: ...............

 رقم التليفون: ......................... رقم الفاكس: ........................ رقم المحمول: ...................................

 ..........................................عنوان البريد اإللكتروني: ..

 ...................................................... التوقيع:     /   :     / التاريخ

 

 

 التسجيل ارشادات

  إليميلوارسالها بايوصى بالتسجيل اإللكتروني بتحميل استمارة التسجيل asppws2018@gmail.com أو 

  إلى اللجنة المنظمة. باليد هاتسليمب
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