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تتااااا    ف لرا   إ مر الااااااللا ا مؤت ل ا
لتطبيقااااا ق التقلياااااف ال ي  اااااف فا 

 الزراعف

تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور/ السيد 
رئيس الجامعة،  - يوسففففففففففففففف  ال ا ففففففففففففففف 

لشففففاود الدراسففففا  الع يا  نائب رئيس الجامعة - هشففففاو الو العي ي  /واألسففففتاذ الدكتور
 ،عميد ك ية الزراعة بمشففففففففففت ر - محمود مغرب  عراق  /واألسففففففففففتاذ الدكتور والبحوث،

نائب رئيس الجامعة لشففففففاود  دمة  - جمال اسففففففماعي  /وبحضففففففور ااسففففففتاذ الدكتور
رئيس مدي ة سفففففففففف اجا نائبا ع  محا    - هشففففففففففاو ام   /وال واء ،ت مية البياةالمجتمع و 

 تتاح إ ،2018/04/04يوو األربعاء الموا ق تم  ،احمد عبدهللا /ال واء ،البحر ااحمر
المؤتمر الدول  الرابع لتطبي ا  الت  ية الحيوية    الزراعة والذى ت ظم  ك ية الزراعة 

 . 2018إلري   7-4جامعة ل  ا بمدي ة الغردق   الل ال ترة م  

عميد الك ية ورئيس المؤتمر اد محاور  -وقد اشففففار األسففففتاذ الدكتور/ محمود مغرب  
المؤتمر تففدور حول إسفففففففففففففففتنففداو تطبي ففا  الت  يففة الحيويففة    مجففال ا نتففا  الحيوان  
وزراعة األنسفففففجة وا نتا  ال بات  وجودة وسفففففالمة الغذاء والمبيدا  واألسفففففمدة الحيوية 

 ية والبيولوجيا الجزياية وع وو ا قتصاد الزراع  وغيرها.وه دسة ال ظم الزراعية والحيو 

 100وصفففففرح سفففففيادت  إل  ان  عدد األوراب الع مية بالمؤتمر قد وصففففف  إل  ا  ر م  
المنت  ة لمحاور المؤتمر، با  ففا ة ال  المحا ففرا  العامة الت    اورقة    المجا

 ة    الزراعة.ي  ي ا مجموعة م  الع ماء المتنصصي     الت  يا  الحيوي
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امي  عاو المؤتمر، اد المؤتمر اصبح  -األستاذ الدكتور/ ماهر حسب ال ب   وا اف
م  المؤتمرا  الع مية الدولية ال امة والمتميزة    مجال تطبي ا  التك ولوجيا الحيوية 
والذي يحرص الك ير م  الباح ي  ع   حضففففففففففورة والمشففففففففففاركة     اع يا  ج سففففففففففات  

إقبال كبير م  الباح ي  المصفففريي  واألجانب م   كتميزة، واد ه االع مية لسفففمعت  الم
 منت   الجامعا  والمرا ز البح ية.

وكي  الك ية لشفففففاود الدراسفففففا   -جانب  ا اد األسفففففتاذ الدكتور/ ناصفففففر الجيزاوي  وم 
الع يا والبحوث وم رر المؤتمر، ان  قد وصففففففففففففف  عدد المشفففففففففففففاركي  بالمؤتمر ا  ر م  

وعدد م  الدول العربية واألج بية والت  قد وص  عددها إل   مشارك م  مصر 200
 ثمانية دول.

اشفففار سفففيادت  إل  ان  سفففيشفففارك هذا العاو و د كبير م  الباح ي  الصفففي ي  م ود    د
باحث يراسففف  نائب رئيس جامعة وسفففن الصفففي  واسفففتاذ متنصففف     مجال  ٣٥م  

ة، كما يشفففففففارك    المؤتمر زراعة األرز األ ضفففففففر عال  الجودة والذى يتحم  الم وح
واليم  وليبيفففا والجزائر  عراببفففاح ي  م  دول ا ري م ففف  ابفففا سفففففففففففففففتفففاد ونيجيريفففا وال

 وسوريا(.


