وحدة ضوبى الجودة
بكليت اآلداة
وكبلت شئوى خدهت
الوجتوع وتنويت البيئت
وحدة األزهبث والكوارث

مؤرمرالمشكالد الجيئيخ
فى محبفظخ القليوثيخ
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المقرمخ

تحت رعاية
أ.د /.علي شوص الديي

رئيس جامعة بنها
أ.د /عبداللطيف الصببغ
عًيد كهيت اآلداب

رئيس المؤتمر
أ.د /عسة عبدهللا
وكيل شئوى خدهت الوجتوع
وتنويت البيئت

مقرر المؤتمر
أ.د.م /هطعد بحيرى
أضتبذهطبعد بقطن
الجغرافيب
أهيي الوؤتور
د .عبدهللا فوزى
هدرش بقطن التبريخ

فييإ إريييب ليييرآل الييييخ ا ذاة بم يييخ
ثنهب علإ خرمخ المجزمي ترنمييخ الجيئيخ ترلجييخ
الزيب ييييبد المجزميييي للمشييييب اخ فييييإ الزنميييييخ
الشييبملخو تلييل المشييكالد الجيئيييخ الزييإ رم ييل
الم وق الرئيسإ أمبم مشرتعبد الزنميخو ر قير
تلرح الجوذح ثبلز يبت مي تابليخ نيئو خرميخ
المجزمييييي ترنمييييييخ الجيئيييييخ تتليييييرح ا ميييييبد
تالكوا س مؤرمر المشكالد الجيئيخ.

أهراف المؤرمر:

-

إعراذ ذ اسخ علميخ عن المشكالد
الجيئيخ فيى محبفظيخ القليوثييخ الزيإ
ر ييير أخمييير م وتيييبد الزنمييييخ فيييإ
الوتذ الحبلإ.
تضي أبسييت الحلييوق تالمقزرلييبد
للحر مين ليرتس المشيكالد الجيئييخ
فى محبفظخ القليوثيخ.
تضيييي أبسييييت الحلييييوق لموا هييييخ
المشييييكالد الجيئيييييخ فييييى محبفظييييخ
القليوثيخ.
روظيف الر اسخ ا ابذيمييخ لدرميخ
المجزميييييييي تموا هييييييييخ أخميييييييير
المشكالد.
تضي ثييرامت للزنميييخ فييى محبفظييخ
القليوثييييييخ رزواايييييت مييييي الوضييييي
الراهن تتفقب ً للظرتف الجيئيخ.

محبت المؤرمر
انًحور األول :الزلوس الجيئإ.
انًحووووووور ان وووووو َ  :ا خمييييييب المجي يييييييخ
تالمشييكالد الجيئيييخ النب مييخ
عنهب.
انًحووووووور ان نوووووو  :ا خمييييييب الجشييييييريخ
تالمشييكالد الجيئيييخ النب مييخ
عنهب.
انًحوور انااعو  :ذت الزقنييبد الحري ييخ فييإ
لل المشكالد الجيئيخ.
انًحوووووووور ان ووووووو ي  :ثقبفيييييييخ المجزمييييييي
تالمشكالد الجيئيخ.
انًحووور اند و د  :أثيير المشييكالد الجيئيييخ
علإ الزنميخ.

مواصفبد ا ثحبس تأت اق ال مل.

 رقجيييل ملد يييبد ا ثحيييبس تأت اقال مييل ثبلل ييخ ال رثيييخ أت ايبجلي يييخ
فييإ لييرتذ صييفحخ تال يرح ترراعييإ
المواصفبد الشيكليخ للو تيخ الجح ييخ
تررسيييييييل فيييييييإ موعييييييير أت يييييييب
 2012/3/2علإ الجرير االلكزرتبإ
الزبلإ:
Azza.Abdallah@fart.bu.edu.eg
Prof_azza@hotmail.com

هيًت االشمااك عدوٌ عح 22 :
نيه.
هيًت االشمااك ع نبح 322 :
نيه
اللجنخ ال لميخ:
أ5د /عــــــــزة عـــــبدهللا
أ5د/5عـــزة صيــــــــــــــ و
أ5د /وديـــــــ فمـــــــحي

Moslemman82@yahoo.com

أ5د / 5صــــــــ عا أيـــــــيٍ

 تحدد يووو  2012/4/1آخوا يوعود
السووم و األعحو م ك يهووت عهو CD
يووو َدووو ت ورهيوووت يُ ووو عهووو أٌ
تكوٌ يواصف ث انبح ك نم ن :
 ال يزيد عدد صفح ث انبح عٍ
 33صفحت عُط Times 14
 New Romanوان وايش
255سى يٍ كم ج َب ،ويد فت
واحدة5
 تكمب األعح م ع نهغت انعاعيت أو
انهغت اإلَجهيزيت5

أ5د /5عـــــــــ دل خـــــــضا
أ5د /5عبد انق در انبحااوى
أ5د /عهـــ

يـــصطفـــــ

أ5د / 5يحــــًد َجـــــــيب

يك ٌ اَعق د انًؤتًا
ه عت انًؤتًااث
كهيت اآلداب – ج يعت عُ

