اهتمامات ومحاور المؤتمر:

يتشرف قسم المحاصيل كلية الزراعة جامعة كفرالشيخ
باالشتراك مع الجمعية المصرية لتربية النبات

بدعوة سيادتكم لحضور

المؤتمر الدولي الحادي عشر









لغة المؤتمر :اإلنجليزية و العربية
المواعيد:

لتربيه النبات



تحت عنوان




دور تربية النبات في زيادة إنتاج



المحاصيل في ظل محدودية الموارد



 4-3أكتوبر 7102
تحت رعاية
أ.د /وزير التعليم العالي
اللواء
محافظ كفرالشيخ
رئيس المؤتمر
وعميد الكلية
أ.د/حسن حسن يونس

وراثة وتربية النباتات الحقلية والبستانية
تربية النباتات لتحمل االجهادات الحيوية وغير الحيوية
إنتاج تقاوى االصناف والمحافظة عليها
تقييم االصناف النباتية
التقنيات الحديثة (البيوتكنولوجى في انتاج وتربية
المحاصيل الحقلية)
تصميم وتحليل التجارب الزراعية
اقتصاديات االصناف المحصولية الجديدة

قبول ملخصات البحوث منن اول يننناينر وحنتنى ننهناينة
شهر مايو 7102
01يوليو  : 7102أخر موعد لتلقى البحوث العلمية
31يوليو  : 7102إعنم السنادة النبناحنثنينن بنقنبنول
البحوث بعد التحكيم
 01أغسنسنس  :7102أخنر منوعند لنتنلنقنى النبنحنوث
بصيغتها النهائية
 4-3أكتوبر  :7102فعاليات المؤتمر

مكان انعقاد المؤتمر:
قاعة المؤتمرات بكلية الزراعة ( - )101جامعة كفرالشيخ

المعرض العلمي للمؤتمر:
أ.د /وزير الزراعة

رئيس الجامعة
أ.د/ماجد عبد التواب القمري
مقرر المؤتمر
ورئيس القسم
أ.د/محمد سعد عبد العاطي

سنوف يننقننا عننلننى تننامنر الننمننؤتننمنر مننعننر ننا لننلننشننركننات
والمؤسسات الزراعينة والنهنينانات النمنرتنبنسنة بنالنمنجناالت
الزراعية لعرض مننتنجناتنهنا سنواء منن عنينننات االصننناف
المختلفة للمحاصيل النحنقنلنينة أو مسنتنلنزمنات االننتناج منن
اسمدة ومبيدات حشرية وحشنائنر ....النخ بناة نافنة النى
امكانية عرض اآلالت الزراعية المختلفة وكذلك المسبوعات
الخاصة بكل جهة العرض.

قواعد االشتراك في المؤتمر:
 تكتب الملخصات باللغتين العربية واالننجنلنينزينةا فنينمنا ال
يزيد عن صفحة لكل منهمناا وأن تنحنتنوى عنلنى كنلنمنات
كشافة أسفل الملخص (.)Key Words
 البحوث المقدمة يجب اال تكون منشورة أو مقدمة للنننشنر
في مجمت أو مؤتمرات علمية وقت تقديمها للمؤتمر.
 تكتب البحوث على برننامن  Wordمنقنا  07وعنلنى
مسافتين بين السسور على صفحة منقنا  A4منع تنرك
توامر بمسافة 7.1سم من جميع الجوانب.
 في حاله قبول البحث بنالنمنؤتنمنر ينتنم إعنداد النبنحنث فني
صورته النهائية كاالتي :
 مساحه المادة المكتوبة( 01 X 07.1سم) مسافة واحند
بين األسسر .يكتب العنوان بأحرف كبيرة حجم النخن 04
والننمننؤلننفننيننن  07والننمننلننخننص  01ونننص الننبننحننث 07
والمراجع .01
 يرفق مع البحوث المكنتنوبنة قنرم مندمن ( )CDعنلنى
العنوان البريدي :جامعة كفر الشيخا كلية النزراعنةا قسنم
المحاصيل  -رقم بريدي 33103 :
محمول 10113101112 :
تليفون/فاكس 1427017731 :

أو على البريد اةلكتروني:

abdelaty2009@yahoo.com
يشتمل المؤتمر على محا رات عامة وكذلك البحوث المقبولنة
للنشر والتي سيتم القائها في جلسات المؤتمر.

رسوم االشتراك في المؤتمر:
 أوال :للمصريين المشاركين
 311 للمستمع
 211 للمشاركة ببحث بحد أقصى  01صفحنات ويضناف
 01جنيها لكل صفحة تزيد عن ذلك.
 ثانيا :للوافدين من العرب واالجانب المشاركين
 711 دوالر للمستمع
 411 دوالر للمشاركة ببحث

ويشتمل رسم االشتراك على:

كتب ومسبوعات المؤتمر  -شنسة  -إفسار  +غذاء.
تسدد االشتراكات نقدا أو بشيك منقنبنول الندفنع بناسنم األسنتناذ
الدكتور /عميد كليه الزراعة – جامعه كفرالشيخ أو يسلم باليند
لمقرر المؤتمر أو يرسل بالبريد المسجل إلى قسم المحاصيل -
كليه الزراعة – جامعه كفر الشيخ – رقم بريدي .33103

