
الجمعية المصرية للعلوم الوراثية

تتشرف بدعوة سيادتكم حلضور

"المؤتمر الدولي الرابع للهندسة الوراثية 

وتطبيقاتها"

"اإلتجاهات الحديثة"
مدينة شرم الشيخ - حمافظة جنوب سيناء

٢٠١٦ ٥ - ٨ اكتوبر 

تحت رعاية

أ.د. عصام فايد       أ.د. اشرف الشيحى       

        وزير التعليم العاىل              وزير الزراعة         

        و وزير الدولة للبحث العلمى        واستصالح االراضى     

رئيس المؤتمر

مقررا المؤتمر 

ا

أ. د. السيد حسن حسانين   
رئيس جامعة المنوفية األسبق  

أ. د. محمود امام نصر              أ.د. فتحى محمد عبد التواب
نائب رئيس                                          أمين عام 

الجمعية المصرية للعلوم الوراثية            الجمعية المصرية للعلوم الوراثية

 سكرتير عام المؤتمر 

أ. د. غريب جاد الكريم

ورئيس الجمعية المصرية للعلوم الوراثية

"المؤتمر الدولى الرابع للهندسة 

الوراثية وتطبيقاتها"

" اإلتجاهات الحديثة فى الهندسة الوراثية 

والتكنولوجيا الحيوية "

احملاور الرئيسية للمؤمتر:

"المؤتمر الدولى الرابع للهندسة الوراثية 
وتطبيقاتها"

"اإلتجاهات الحديثة فى الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية"
تدعو اللجنه املنظمه السادة الراغبني ىف اإلشرتاك ىف املؤمتر طبقًا للقواعد اآلتية:

رسوم االشرتاك ىف املؤمتر
٤٠٠المشارك: املصريون  جنيه ، لغري املصريني  دوالر ١٢٠٠

مستمع أو طالب الدراسات العليا

٤٠٠املصريون  جنيه ، لغري املصريني  دوالر ١١٠٠

٤٠٠مرافقون: املصريون  جنيه ، لغري املصريني  دوالر ١٠٠٠

 يرجى ملن يرغب ىف االشرتاك،  ملىء "استمارة التسجيل" املرفقة وإرساهلا 

اىل ادارة املؤمتر - قسم الوراثة بكلية الزراعة  - جامعة عني مشس، و يتم 

تسديد االشرتاك نقدا أو بشيك مصرىف على حساب رقم 

 باسم  ٠١٠٠٠٧١٦٦٥٤

٢٠١٦آخر موعد لدفع رسوم االشتراك ھو  مايو   ۳١

٣١?امليعاد النهائى لتقـدمي ملخصات البحـوث ٣٠ ابـريل و البحـث كامالً  مايو  ٢٠١٦
.٢٠١٦

?تكتب امللخصات بـــــــــــــــــــــــــــاللغة االجنليزية حبيث ال يزيد عدد الكلمات عن ٣٠٠ كلمة 
وجيب أال يتضمن امللخص أى جداول أو اشكال أو رسوم بيانية.

CD?يرفق مع امللخصات املكتوبـــة قـــرص مدمج   بـــه نســــخة من امللخص وترســــل على 

العنوان التاىل: اجلمعية املصرية للعلوم الوراثية، قسـم الوراثة بـكلية الزراعة - جامعة عني 
مشس.

Plenary Sessions?يشــتمل الربنامج على جلســات حماضرات عامة  بـــاالضافة اىل 

Orallyجمموعة خمتارة من امللخصات الىت ســــــــيتم القـــــــــاؤها  أثناء اجللســـــــــات العلمية 

Postersاملتوازية. تعرض بقية امللخصات على شكل معلقات حائطية  

Poster?يكون الـ  حمتويا على أهم املعلومات املطلوب ابـــرازها دون الدخول ىف تفاصيل 

و جيب أن يكتب عنوان البحـــــــــث و أمساء الســـــــــادة الباحـــــــــثني على قــــــــــمته. يكتب الـ 
١٠٠على ورق مقوى مبقاس  سم عرض ×  سم طول. ٩٠ Poster 

المؤتمر الدولى الرابع للهندسة الوراثية وتطبيقاتها
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آخر موعد إلستالم البحث كامًال:

٢٠١٦   مايو   ٣١ ا

تطبيقات

النباتى.

تطبيقات الهندسة الوراثية فى مجال اإلنتاج 

الحيوانى والداجنى والسمكى.

تطبيقات الهندسة الوراثية فى مجال علوم 

األغذية.

تطبيقات الهندسة الوراثية فى المجال الطبى 

والدوائى.

الجينوميات والبروتيوميات والمعلوماتيه االحيائية

تطبيقات الهندسة الوراثية فى مجال البيئة.

األمان الحيوى و أخالقيات الهندسة الوراثية.

T الهندسة الوراثية فى مجال اإلنتاج 
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