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 سكرتير عام المؤتمر      رئيس المؤتمر                                       

 د. مى عبد المعز عالم      أ.د. محمد رمضان راضى                         

 العلمية: اللجنة
 مصر –صقر محمد  أ.د. محمود

 مصر - أ.د. سيد أبو الفتوح
 مصر –راضى رمضان  أ.د. محمد

 مصر -أ.د. حسين سيد طه 
 مصر -أ.د. محمد أحمد مطر

 مصر –د. مي عالم 
 المغرب –أ.د. محمد لشقر 

 المغرب -م. عبد الخالق فرحات 
 الجزائر -جمعة  بو أ.د. موسى
 الجزائر –المالك  سعبد أ.د. بادي

 الجزائر -أ.د. زاهية كبوش 
 تونس –أ.د. سميربيجار 

 تونس -أ.د. لمياء حمرونى 
 ماليزيا -اإلنشاصي  أ.د. هشام

 تالكوي –السلمان  أ.د. فضيلة
 السودان –أحمد سربل أ.د. عواطف 

 التعريف بالمؤتمر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة المنظمة:
 مصر –أ.د. مؤمن سيد حنفي 

 مصر -د. مى عالم 
 مصر -د. ناديه األنصارى 

 مصر -د. رشا صبرى 
 مصر - ارعبدالست أ. محمد

 مصر  -دعاء حسن على  أ.

  مصر -يوسف  أ. رضوى

 مصر -أ. ايمان عمر

 مصر -م. مى رفعت 

 مصر -م. هند عبد العظيم 

 

عبارة عن منصة سنوية تجمع الباحثين والخبراء وطالب المؤتمر

أعضاء المعاهد و المراكز البحثية من كافة الدول الدراسات العليا و

العربية فى مجال بحوث النباتات الطبية و العطرية تحت مظلة رابطة 

النباتات الطبية والعطرية بالوطن العربي و التى اقامت المؤتمر العربي 

االول في مدينة فاس بالمملكة المغربية و هذا المؤتمر يهدف الى 

التواصل العلمى و تبادل المعرفه و الخبرات العلمية بين العلماء في 

الوطن العربي كذلك يهدف الى صياغة مجموعات بحثية اقليمية و 

تنفيذ مشروعات مشتركة من اجل تحسين وتسويق النباتات عالمية ل

الطبية والمستوطنه في الدول العربية. كذلك يهدف المؤتمر الى تفعيل 

دور البحث العلمى التطبيقي في تحسين وانتاج النباتات المميزة 

بقيمتها االقتصادية بالوطن العربي وذلك لمواجهة التحديات البيئية 

 لك الثروة النباتية.والبشرية التى تهدد ت

 محاور المؤتمر:

زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية بالطرق التقليدية وطرق  -1

 التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

 .الغذائىو الدوائى النباتات الطبيه و التصنيع -2

حفظ وتوصيف و توثيق األصول الوراثية للنباتات الطبية  -3

 والعطرية.

 و العطرية و دورها فى زياده االنتاج الحيوانى. النباتات الطبيه -4

  الوضع الحالى للنباتات الطبية والعطرية فى البالد العربية -5

 

 

 

 



كيلومتر عن  60وهى على البحر األحمر وتبعد بحوالى  -جمهورية مصر العربية –مدينة العين السخنة : مقر المؤتمر

 مطار القاهرة

 المشاركون :

، بنوك الجينات، شركات الصناعات الصيدالنية والطبية المعاهد والمراكز البحثيةو الخبراء من الجامعات ،  الباحثون-

والبيولوجية، واللجان الوطنية للسالمة األحيائية، أخالقيات العلوم البيولوجية، وحدات و إدارات التخطيط اإلستراتيجي 

 والزراعة والبيئة والصحة والصناعة و مكاتب براءات اإلختراع واألكاديميات. في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي

اعضاء رابطة النباتات الطبية والعطرية بالوطن العربى والسادة الباحثين وطالب الدراسات العليا بالجامعات العربية -

 ومعاهد البحوث العلمية.

 الشهادات والجوائز:

 والتكنولوجيا. جالس البحث العلمي العربية وأكاديمية البحث العلميشهادة حضورمعتمدة من قبل إتحاد م -
 بعد تقيمها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر. جائزة وشهادة تقديرألفضل العروض الشفهية والملصقات -
 

 رسوم التسجيل:

منح على أسس تنافسية(. وسوف تغطي المنحة رسوم التسجيل ، مواد المؤتمر ،الغداء  5مجانا: الطالب )سيتم منح  -

 (.لةلي 2أيام / 3القاهرة واإلقامة ) – العين السخنة –والنقل بالحافالت القاهرة 

 ج.م: أعضاء الجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي.1500 -

 دوالر: أخرى )غيرالمصريين( 200 -أخرى )المصريون(  ج.م:1800- 

، والذين تم ترشيحهم رسميا من إتحاد مجالس  النباتات الطبية والعطريةمجانا: لممثلي الدول العربية وأعضاء رابطة  -
 سوف يعقد أجتماع الرابطة صباح اليوم الثالث للمؤتمر. لكل بلد(. مرشح واحدالبحث العلمي العربية )

ن القاهرة اإلنتقال م –رسوم التسجيل  –كتيب المؤتمر  –ل التسجيل اإلقامة ليلتين بالفندق شاملة اإلفطار و الغداء يشم -
 إلى العين السخنه و العودة. 

 
 شروط تقديم البحوث العلمية :

 .أن يكون البحث او ورقة العمل او الملصق الحائطى فى أطار أهداف ومحاور المؤتمر -
  .البحث قد سبق نشرة فى مجلة علمية او سبق تقديمة فى المؤتمرات السابقةاأل يكون  -
اسم المؤسسة او  –اسم الباحث -يجب أن ال يزيد حجم الملخص على صفحة واحدة ويشتمل على األتى: عنوان البحث -

 البريد األليكرونى. –الجامعة 
حاث باللغة العربية او باللغة األنجليزية ويمكن القاء البحث اللغة الرسمية للمؤتمر هى اللغة العربية وتقبل ملخصات األب-

 باللغة العربية او األنجليزية كذلك يفضل عرض الملصق الحائطى باللغة األنجليزية مع ترجمة للعنوان باللغة العربية.
 

 :بالمؤتمر التسجيلكيفيه 

 -الى:ترسل الملخصات البحثيه و استماره التسجيل كامله البيانات )مرفق( 

  E-mail : allam99nrc@yahoo.comد. مي عالم         

سيتم الرد على المتقدمين فور تقييم الملخصات. يرجى اخطارنا بالمده الزمنيه المتطلبه الستخراج الفيزا من دولكم 
 الموقره، حتى يتم اعتبار ذلك في أولويه التقييم.

 يمكن دفع اشتراكات المؤتمر مباشره 

 712معمل  -الدور السابع  -مبنى الهندسة الوراثية و البيوتكنولوجي  ومى للبحوث،بالمركز الق -

 405معمل  -الدور الرابع  - للعلوم المتقدمهمركز التميز العلمى ب أو

  allam99nrc@yahoo.comايميل:   01008057996موبايل:        2448ت. داخلى        

 أو من خالل التحويل البنكى -
 ال البيانات البنكيه مع خطابات القبول بالمؤتمرعن طريق االيميل()سيتم ارس 

 

 



 إستمارة التسجيل
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 الموعد النهائي لتقديم الملخص العلمى
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 سوف ترسل تفاصيل فعاليات المؤتمر فى األعالن الثانى

 

 


