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 عن التنوع الحيوى الثانىالدولي جامعة حلوان  مؤتمر

 التنوع الحيوى والتغيرات المناخية

 جامعة حلوان    –كلية العلوم  –  والميكروبيولوجى  قسم النبات   ينظمه

 

  رئيس جامعة حلوان  /ماجد نجم  األستاذ الدكتورتحت رعاية 

   للدراسات العليا والبحوثجامعة الرئيس نائب     / ة منى فؤاد الدكتور ةاألستاذ

 جامعة حلوان   -  عميد كلية العلوم / ماهر حلمى هالل  األستاذ الدكتور 

 وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث   /عماد أبو الدهب  األستاذ الدكتور 

 

 رئيس المؤتمر  

 در ـباألستاذ الدكتور / عبدالفتاح 

 والميكروبيولوجى أستاذ بقسم النبات  

 مقرر المؤتمر 

 األستاذ الدكتور / عماد فرحات

 رئيس قسم النبات والميكروبيولوجى 

 منسق المؤتمر 

 األستاذة الدكتورة / إبتسام حماد

 أستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجى 

 اللجنة التنفيذية رئيسا 

 األستاذ الدكتور/ محمد سليمان

   كروبيولوجى أستاذ بقسم النبات والمي

 األستاذ الدكتور / شحأتة السباعى حسن 

 لشئون الطالب  ووكيل الكليةأستاذ علم البيئة 
 

  20/10/2019-19: السبت واألحد  انعقاد المؤتمر تاريخ 

 كلية العلوم حلوان و جامعة حرم باعة األستاذ الدكتور حسن حسنى كان انعقاد المؤتمر: قم

 اللجنة اإلستشارية للمؤتمر 

  أ.د. محمد السيد عثمان

 أ.د. أم كلثوم خطاب

 أ.د. منى عثمان 

 

  هدى حامد الهنداوىأ.د. 

 لطفى محسن حسنأ.د. 

 طفى غريب  أ.د. مص

- --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مع جامعة حلوانالمحتملين  المؤتمر هرعا

 أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

 ة العلمين المه نقابة

     إتحاد الجامعات العربية

 جهاز شئون البيئة       -وزارة البيئة 
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 محاور وموضوعات المؤتمر

 والتغيرات المناخيةالتنوع الحيوى  تنوع الحيوى والتغيرات المناخية فى أفريقياال

 فى التعليم والبحث العلمىالتنوع الحيوى  المصادر الورثية والتنوع الحيوى الزراعى 

 صون الموارد الطبيعية وتنميتهاطرق  التنوع الحيوىدور التقنيات الحيوية في حفظ 

 الجهود الدولية والوطنية  لحماية التنوع الحيوي التنوع الحيوى الميكروبات المصاحبة للنباتات

 التنوع الحيويبخاصة الدولية ال المعاهدات واالتفاقيات مكافحة تلوث البيئة وطرق تحقيق صحة البيئية

  مصادر الغذائية والعالجية التنوع الحيوى ك المتجددة التنوع وعات المرجعية ومصادر مالمج

الحيوىوالتنوع السياحة البيئية   تنوع الجينات وقدرة الكائنات الحية على التكيف مع البيئة 

 أهداف المؤتمر  

 والعلوم ذات الصلةير المناخ وتغالعلماء والباحثين المهتمين بدراسة وصون التنوع الحيوى  دعوة ✓

 دراسة التنوع الحيوى وصون الطبيعة فى مناقشة إيجابيات وسلبيات التطبيقات المستحدثة  ✓

 إلرتقاء بدراسات حماية البيئة والتنوع الحيوى اتوصيات علمية بناءة من أجل وضع ا ✓

 مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل اإلنسانحقيق التنمية المستدامة توضع توصيات ل ✓

 وضع توصيات لتناول موضوعات التنوع الحيوى فى المقررات المدرسية والجامعية  ✓

 من أجل االستخدام المستدام للتنوع الحيوى  الوطنىواقتراح مالمح أساسية للعمل  ✓

  مصراالقليمى والدولى فى صون وتنمية التنوع الحيويتعزيز دور إقتراح أطر  ✓

   برنامج المؤتمرمضمون 

 محاضرات إفتتاحية عن موضوعات المؤتمر  •

 إلقاء األبحاث العلمية المقبولة للعرض  •

 عرص الملصقات المقبولة للعرض •

 والتغيرات المناخية يئة والتنمية المستدامةبفى حماية الوالهيئات التفيذية مناقشة دور العلماء  •

 والتغيرات المناخيةمناقشة دور الهيئات التفيذية والتشريعية واالعالم فى حماية البيئة  •

فى تطوير برامج تعليمية وبحثية للنهوض بمسةةةةتوى  والجامعات والهيئات ومراكز البحوث مناقشةةةةة دور العلماء  •

 استرشادا بخبرات دوليةدراسات وبحوث التنوع الحيوى فى جمهورية مصر العربية 

 ملخصات البحوث  إرسال

  conf.2@gmail.com. .biod   إرسال ملخصات البحوث عبر البريد اإللكترونى للمؤتمريتم   

  30/9/2016ما بأن أخر موعد إلستالم الملخصات هو عل  

 اللجنة العلمية 

فى  حلوان وغيرها من الجامعات ومراكز البحوث  جامعة  علوم  كلية الالدراسات البيئية من  الحياة وأساتذة علوم  نخبة من  

  جمهورية مصر العربية

 اللجنة التنظيمية 

 كلية العلوم جامعة حلوان بقسم النبات والميكروبيولوجى والمدرسين المساعدين والمعيدين هيئة التدريس أعضاء  

 قيمة اإلشتراك بفعاليات المؤتمر 

 غير المصريين  المصريين  المشاركون

  أمريكى دوالر 300  ه مصرىجني 1300  مع نشر البحث المشارك ببحث

 دوالر أمريكى 200 جنيه مصرى 300 مشارك ببحث بدون نشر 

  دوالر أمريكى 100 مصرىجنيه  200 مستمع 

 دوالر أمريكى 100 جنيه مصرى 100 بالط 

ببنك  0/88723/450/9رقم   إلى حساب مركز الخدمات والدراسات العلمية بكلية العلوم جامعة حلوان تسدد قيمة اإلشتراك

 إيصال مصر فرع جامعة حلوان لحساب المؤتمر أو بشيك مصرفى لحساب المؤتمر أو الدفع نقدا مقابل 

 شهادة حضور المؤتمر والمشروبات وتناول وجبات الغذاء وضور فعاليات المؤتمر ومطبوعاته ح :تشمل قيمة اإلشتراك
 

mailto:biod.conf.2@gmail.com.%20@
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 بكلية العلوم جامعة حلوان اللجنة التنظيمية للمؤتمر

 د. ألفت معتمد عبدالحميد  أمانى أبو النصر عواد د. 

 د. إلهام رياض سليمان  د. جيهان منير زغلول 

 د. هبة السيد عوض  د. ياسمين محمد السبع 

 د. أحمد حسن   د. زينب عاشور فرج

 د. إيمان زكريا  د. نشوى حامد 

 م/ محمد توفيق خزعل  م م/ مها محمد ماجد 

 ميادة مهدى الكيالنى م/  م/ اسراء محمد العزب 

 العلمية  اللجنة

 )جامعة حلوان( سيد جبرىأ.د. محمد  أ.د. إبراهيم محمد زيد )جامعة حلوان(

 أ.د. عال حسن الهابط )جامعة حلوان( أ.د. أحمد عبدالحكيم البكرى )جامعة حلوان( 

 أ.د. أحمد سالم االبيارى )جامعة حلوان( أ.د. فاطمة غريب )جامعة حلوان(

 مقرر مجلس بحوث البيئة(أ.د. محمد رجائى الشين ) أ.د. أيمن أبو حديد )ئيس اللجنة الوطنية لصون الطبيعة(

 البيئة( ة)مستشار وزير حسين أباظةأ.د.  أ.د. يوسف غرباوى رئئيس جامعة جنوب الوادى 

 وزير البيئة(أ.د. على إبراهيم بلتاجى )مستشار  أ.د. نعيم مصيلحى )مركز بحوث الصحراء( 

 )مركز بحوث الصحراء( فاطمة أحمد.د. أ أ.د. فوزى محمود سالمة )جامعة أسيوط(

 أ..د. مختار ابراهيم يوسف )جامعة االسكندرية( (طنطاأ.د. كمال حسين شلتوت )جامعة 

 (المركز القومى للبحوث) مؤمن حنفى. أ..د أ.د. حسناء أحمد حسنى )جامعة القاهرة(

 أ.د. مجدى توفيق خليل )جامعة عين شمس( ل حجازى )جامعة القاهرة(أ.د. أحمد كام

 (أسيوط جامعة) أحمد محرمأ.د.  )جامعة القاهرة( منير عبدالغنىأ.د. 

 أ.د. فؤاد عفيفى أبوزيد )جامعة طنطا( (كلية البنات )جامعة عين شمسثريا رشاد أ.د. 

 (المنوفية)جامعة  محمد توفيقأ.د.  أ.د.هالة القصاص )جامعة عين شمس معهد البيئة 

 )جامعة عين( أ.د. هناء حجازى الشاذلى  .د. مصطفى الشيخ )جامعة طنطا(أ

 .د. سليمان هارون )جامعة كفر الشيخ(أ .د. سليم زيدان هنيدى )جامعة االسكندرية(أ

 )جامعة عين شمس( سحر عبدالفتاحأ.د.  المنصورة(.د. إبراهيم مشالى )جامعة أ

 )جامعة سوهاج( حسانينأ.د. أحمد  (بورسعيد)جامعة . مجدى البنا .دأ

 )جامعة سوهاج(بسام أبو النصر أ.د.  )جامعة طنطا( وجيه الشونى.د. أ

 أ.د. ممدوح سراج )جامعة دمياط( .د. وفاء محمد عامر )جامعة القاهرة(أ

 (األزهر)جامعة  نادى بسيونى غانم أ.د.  (قناة السويس)جامعة  سعد زغلولمحمد أ.د. 

 )جهاز شئون البيئة(ليلى محمد مكى د.  (المنيا)جامعة  عادل فتحى.د. أ

 د. البيلى حطب )جهاز شئون البيئة( (السويس)جامعة  أكرم عبدالرحمن.د. أ

 


