رسىم االشرتاك فً املؤمتر
(ٍبئة(  100جُْهبً ىيَشبرمة ثجحج اىقبء أو ٍيصق
أو حضىر شبٍو اىَغجىعبت واطتزاحبت اىشبٌ فقظ،
وغُز شبٍو اإلقبٍة.
تظذد االشتزامبت ثبطٌ جبٍعة جْىة اىىادٌ – ٍزمش
اىخذٍة اىعبٍة ىيَؤتَزات وتظىَق اىجحىث اىعيَُة
حظبة رقٌ9/450/79749/8 :
ثبىجْل األهيٍ اىَصزٌ – قْب ٍ-صز

إرسبل امللخصبت
ََ نِ اىتظجُو وارطبه ٍيخصبت األثحبث عيً ٍىقع
اىَؤتَز عيً اىزاثظ اىتبىً:
http://www.svu.edu.eg/conf_sci
ََ نِ اَضب اُ تزطو اىَيخصبت عيً اىجزَذ
اإلىنتزوٍّ ىيَؤتَز مبىتبىٍ:
sci_eng_comp@svu.edu.eg
 اخز ٍىعذ ىتيقً اىَظتخيصبتً2018/1/11 :
 عذد اىنيَبت 300-250 ٍِ :ميَة.
 اىخظ َنىُ :ثىىذ (Times New Roman)12
ٍ قبص اىجىطتز70 x 90 cm :
 طىف َتٌ اخغبر اىَشبرمُِ ثبطتالً اىَيخصبت
واىقجىه فً حُْه.
الفئبت املشــبركة
اىَعُذوُ واىَذرطىُ اىَظبعذوُ وعالة اىذراطبت
اىعيُب ثبىجبٍعبت اىَصزَة واىَؤطظبت واىشزمبت.
لالسحفسبرٍ:قزر اىَؤتَز :أ.دٍ /حَذ ٍحجىة عشوس
ٍحَىه 01121521037:فبمض0963213383 :

أهــــذاف املؤمتر
َهذف اىَؤتَز اىً دعٌ اىْشبط اىجحثٍ ىشجبة
اىجبحثُِ ،وتشجُع اىتعبوُ اىعيٍَ ثُِ ميُبت قغبع
اىعيىً األطبطُة واىهْذطُة ثَب َخذً اىَجتَع ،ومذىل
ٍْبقشة احذث اىتغىرات فً األثحبث اىعيَُة ىنيُبت
اىعيىً واىهْذطة واىحبطجبت واىَعيىٍبت.

حمـــــبور املؤمتر
 -1قغبع اىعيىً األطبطُة وتغجُقبته.
 -2قغبع اىعيىً اىهْذطُة وتغجُقبته.
 -3قغبع عيىً اىحبطجبت واىَعيىٍبت وتغجُقبتهب.

اللجىــة املىظمة

ميُة اىعيىً

ميُة اىهْذطة اىحبطجبت واىَعيىٍبت

مؤمتر شببة الببحثني الرابع
للعلىم األسبسية واهلىذسية
( 13-12فرباير 2018م)

كلية العلىم جبمعة جىىة الىادي
حتث رعبية

أ.د /عببش حممذ مىصىر
رئُض اىجبٍعة
أ.د /حممىد خضبري معلة
ّبئت رئُض اىجبٍعة ىشئىُ اىذراطبت اىعيُب واىجحىث
...............................................................................

رئيس شرف المؤتمر
د /وطبً ٍحَذ عيً
دٍ /حَذ خيف اهلل ثزعً
دٍ /حَذ ثظُىًّ اىَهذي
د /عجذاىَىجىد ٍحَذ ٍحَىد
د /اثىثنز هزَذي عجذاىَْصف
ً /احَذ ٍحَذ اثزاهٌُ
ًٍ /صغفً غشاىً
ًٍ /حَذ فىسي رٍضبُ
أٍ /حَذ ٍحَذ فْجزي
أ /طهبً عيً ٍجبرك
أ /رحبة احَذ رٍضبُ

أ.د /مجبل جبج عبذاجلببر

عَُذ ميُة اىهْذطة

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

رئيس المؤتمر
أ.د /سهري امحذ ربيع

قبئٌ ثعَو عَُذ ميُة اىعيىً
...............................................................................

مقرر عام المؤتمر
أ.د /حممذ حمجىة عسوز

ومُو ميُة اىعيىً ىيذراطبت اىعيُب واىجحىث

......................................................................
مقرر مساعد المؤتمر
د /عمر وىر الذيه سليمبن

ومُو ميُة اىهْذطة ىيذراطبت اىعيُب واىجحىث

