المؤتمر األول لالستزراع السمكى فى أفريقيا ()AFRAQ2020
( إستدامة االستزراع السمكي لتوفير الغذاء بأفريقيا)
 8282/18/1-11/88بمكتبة االسكندرية
يقوم الفرع األفريقى لمجمعية العالمية لالستزراع المائى بتنظيم المؤتمر األول الستدامة االستزراع المائى فى
أفريقيا( )AFRAQ2020خالل الفترة من السبت  8282/11/88الى الثالثاء  8282/18/1بمكتبة اإلسكندرية ،وذلك
بالتعاون مع الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية ،والمركز الدولى لألسماك ورعاية
الجمعية المصرية لالستزراع المائى.
وييدف المؤتمر إلى تطوير تكنولوجيا االستزراع السمكى وعرض آخر ما توصمت إليو األبحاث العممية في تنمية قطاع
الثروة السمكية بأفريقيا.
وسوف يشمل المؤتمر جمسات عامة تضم الخبراء واالستشاريين فى مختمف قطاعات تنمية الثروة السمكية ،إضافة إلى
جمسات عممية لعرض أىم النتائج التطبيقية لألبحاث العممية فى ىذا المجال.
ويشجع المؤتمر AFRAQ2020الباحثين والعمماء عمى تقديم ممخصات البحوث بالمغو االنجميزية لعرضيا في جمسات
المؤتمر سواء بإلقاء البحث أو ممصق (بوستر) .ترسل ممخصات البحوث عمى موقع الجمعية  www.was.orgعمى أن
يتم اتباع تعميمات تقديم ممخصات البحوث ،عمما بأن آخر ميعاد لتقديم ممخصات البحوث ىو .8282/12/1
كما يشجع المؤتمر الباحثين عمى تقديم بحوثيم الكاممة  Full scientific research paperلتحكيميا ونشرىا كمجمد
خاص  Special proceedingبالمؤتمر بإحدى المجالت العممية المتخصصة.
وسوف يصاحب المؤتمر AFRAQ2020معرض لمشركات والمؤسسات المعنية بتنمية قطاع الثروة السمكية ،سيتم فيو
عرض منتجات أو خدمات ىذه الشركات .ويتم حجز أجنحة العرض من خالل االتصال المباشر بالسيد ماريو ستيل
 Mario Stealعمى االيميل mario@marevent.co
وسوف ينظم المؤتمر زيارات ميدانية إلحدى المزارع السمكية وأحد مصانع األعالف النموذجية وأسواق الجممة لألسماك
لمسادة الراغبين بالزيارات الميدانية.
ولمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع :
د.

شريف صادق:

مدير

الفرع

األفريقى

لمجمعية العالمية

لالستزراع المائى من خالل

 sadek_egypt35@hotmail.comاو االتصال عمى رقم الموبايل 01223492423

االيميل

:

أ.د.

حسين

األستاذ

الغباشى:

بالمعمل

المتفرغ

المركزى

لبحوث

الثروة

السمكية

االيميل:

عمى

 helghobashy46@gmail.comاو االتصال عمى الموبايل 01001957507

Registration Form
استمارة التسجيل
PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL REQUESTED INFORMATION
)BADGE INFORMATION: (As you want your name badge to read – No titles, please
First Name

)SURNAME (FAMILY NAME

Company or Institution

_______

City

State/Province:

Country:
MAILING INFORMATION: Email:

________

Postal Address:
_______

Country:
Mobile:

City:
Phone:

Fax:

Title: (circle one) Dr. Mr. Ms. Mrs.
---------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRATION FEES: In order to receive the discount rates as listed below, this form and payment must be received by
the date listed.

رسوم التسجيل لممصريين بالدوالر األمريكي

التسجيل الكامل لممؤتمر يشمل األتى:
 الدخول لجميع جمسات المؤتمر والمعرض

نوع التسجيل

 حقيبة المؤتمر

عضو الجمعية

 وجبات االستراحو والغذاء
 كتيب برنامج المؤتمر وعناوين البحوث المقدمة
لكى تحصل عمى التفيض الخاص برسوم األعضاء،
يجب ملء استمارة عضوية الفرع المرفقة.

التسجيل حتى أول

التسجيل بعد أول

نوفمبر 8282

نوفمبر 8282

$ 132

$852

الطمبة :عضو الجمعية

$52

$122

غير عضو الجمعية

$165

$852

الطمبة :غير عضو الجمعية

$75

$122

تذاكر دخول المعرض لغير
المسجمين بالمؤتمر

 $US 32لمدة  3أيام

( 8282/11/88الى )8282/18/1



يتم التسجيل اوال اون الين عمى موقع المؤتمر بموقع الجمعية العالمية لالستزراع المائى www.was.org



يمكن دفع رسوم التسجيل بالجنيو المصرى طبقا لمعدل التحويل فى يوم التسجيل والدفع.



سوف يرسل تأكيد الحجز وايصال الدفع عمى االيميل الخاص بالمشترك.



إلغاء الحجز كتابة البد أن يكون قبل  1نوفمبر  8282وسوف يخصم  %82من الرسوم المدفوعة نظير
المصاريف االدارية.وسوف يتم ذلك بعد انتياء المؤتمر .وال يتم إلغاء االشتراك بعد األول من نوفمبر .8282

كما ال يتم الغاء اشتراك حضور المؤتمر ألى ظروف قيرية.


رسوم اشتراك العضو ال يمكن ردىا فى حالة اإللغاء.

The Egyptian Aquaculture Society is an affiliate member organization to the World Aquaculture Society
?Yes/No

Are you an EXISTING member of the Egyptian Aquaculture Society



?Yes/No

If not, would you like to be a member of the Egyptian Aquaculture Society



?Yes/No

?Are you an EXISTING member of the World Aquaculture Society



?Yes/No

If not, would you like to be a member of the World Aquaculture Society



