المؤتمر الدولى األول لالستزراع السمكى فى أفريقيا ()AFRAQ2020
( إستدامة االستزراع السمكي لتوفير الغذاء بأفريقيا)
 2020/12/1-11/28بمكتبة االسكندرية -مصر
يقوم الفرع األفريقى للجمعية العالمية لالستزراع المائى بتنظيم المؤتمر الدولى األول الستدامة االستزراع
السمكى فى أفريقيا ( )AFRAQ2020خالل الفترة من  2020/11/28الى  2020/12/1بمكتبة
اإلسكندرية ،وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،المعمل المركزى لبحوث الثروة
السمكية ،والمركز الدولى لألسماك ورعاية الجمعية المصرية لالستزراع المائى.
ويهدف المؤتمر إلى تطوير تكنولوجيا االستزراع السمكى وعرض آخر ما توصلت إليه األبحاث العلمية
في تنمية قطاع الثروة السمكية بأفريقيا.
وسوف يشمل المؤتمر جلسات عامة تضم الخبراء واالستشاريين فى مختلف قطاعات تنمية الثروة
السمكية ،إضافة إلى جلسات علمية لعرض أهم لنتائج التطبيقية لألبحاث العلمية فى هذا المجال.
ويشجع المؤتمر AFRAQ2020الباحثين والعلماء على تقديم ملخصات البحوث باللغه االنجليزية
لعرضها في جلسات المؤتمر سواء بإلقاء البحث أو ملصق (بوستر) .ترسل ملخصات البحوث على موقع
الجمعية  www.was.orgعلى أن يتم اتباع تعليمات تقديم ملخصات البحوث ،علما بأن آخر ميعاد لتقديم
ملخصات البحوث هو .2020/10/1
الباحثون المشاركون في المؤتمر الدولى األول لالستزراع السمكى فى أفريقيا ()AFRAQ2020
(إستدامة االستزراع السمكي لتوفير الغذاء بأفريقيا) مدعوون لتقديم األبحات الكاملة للنظر في نشرها في
كتاب المؤتمر .يتم إعداد مسودة البحث باستخدام نفس اإلرشادات الخاصة بدورية الجمعية العالمية
لالستزراع المائي ) (Journal of the World Aquaculture Societyوالمتاحة على الموقع
التالي:
(https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/17497345/homepage/forauthors.ht
.)ml
وستتم مراجعة البحوث المقدمة بواسطة مراجعين أكاديميين متخصصين ،وسيتم نشر األبحاث المقبولة
إليكترونيا ( )PDFفى مجلد مخصوص بالمؤتمر ،وستكون متاحة للتنزيل من موقع ( WASالفرع
األفريقي) على شبكة المعلومات .كما سيتم تخزين جميع األبحاث المنشورة على ذاكرة فالش USB-
 ،Flash Memoryوتسليمها إلى المشاركين مع حقيبة المؤتمر ،باإلضافة إلى كتيب برنامج المؤتمر.
وسوف يصاحب المؤتمر AFRAQ2020معرض للشركات والمؤسسات المعنية بتنمية قطاع الثروة
السمكية ،سيتم فيه عرض منتجات أو خدمات هذه الشركات.ويتم حجز أجنحة المعرض من خالل
االتصال المباشر بالسيد ماريو ستيل ( (Mario Stealعلى االيميل mario@marevent.co
وسوف ينظم المؤتمر زيارات ميدانية إلحدى المزارع السمكية وأحدى مصانع األعالف النموذجية
وأسواق الجملة لألسماك للسادة المهتمين بالزيارات الميدانية.
ولمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع :

:  مدير الفرع األفريقى للجمعية العالمية لالستزراع المائى من خالل االيميل: شريف صادق.د
01223492423  او االتصال على رقم الموبايلsadek_egypt35@hotmail.com
 األستاذ المتفرغ بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية على االيميل: حسين الغباشى.د.أ
01001957507  او االتصال على الموبايلhelghobashy46@gmail.com:
Registration Form
استمارة التسجيل
PLEASE PRINT
INFORMATION

CLEARLY

OR

TYPE

ALL

REQUESTED

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:
City:

Country:

Phone:

Fax:

_______
Mobile:

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 للمصريين بالجنيه المصرى
:التسجيل الكامل للمؤتمر يشمل األتى
التسجيل حتى التسجيل بعد
 الدخول لجميع جلسات المؤتمر نوع التسجيل
نوفمبر أول نوفمبر
أول
والمعرض
2020
2020
 وجبات االستراحه والغذاء
4000
2000
عضو الجمعية
 حقيبة المؤتمر
1600
800
 عضو الجمعية:الطلبة

 كتيب برنامج المؤتمر وعناوين غير عضو الجمعية
الطلبة :غير عضو
البحوثالمقدمة
الجمعية
لكى تحصل على التخفيض الخاص برسوم تذاكر دخول المعرض  400جنيه لمدة
(2020/11/28
االعضاء ،يجب ملء استمارة عضوية الفرع لغير
)2020/12/1
المسجلين بالمؤتمر
المرفقة.
2600
1200







4000
1600
3

يتم التسجيل اوال اون الين على موقع المؤتمر ثم يتم دفع االشتراك الخاص بالمؤتمر من خالل
حساب بنكى سيعلن قريبا عنه او اون الين على الصفحه الرسمية للمؤتمر.لمزيد من المعلومات
عن دفع االشتراكات برجاء االتصال بإى من د .شريف صادق أو د .حسين الغباشى.
سوف يرسل تأكيد الحجز وإيصال الدفع على االيميل الخاص بالمشترك.
إلغاء الحجز كتابة البد أن يكون قبل  1نوفمبر  2020وسوف يخصم  %20من الرسوم
المدفوعة نظير المصاريف االدارية .وسوفيتم يتم ذلك بعد انتهاء المؤتمر .وال يتم إلغاء
االشتراك بعد األول من نوفمبر  .2020كما ال يتم الغاء اشتراك حضور المؤتمر ألى ظروف
قهرية.
رسوم اشتراك العضو ال يمكن ردها فى حالة اإللغاء.

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

أيام
الى

