
)AFRAQ2020( لالستزراع السمكى فى أفریقیا ولاألالدولى المؤتمر 

)ستدامة االستزراع السمكي لتوفیر الغذاء بأفریقیا( إ

28/11- -بمكتبة االسكندریة 1/12/2020 مصر 

مة االستزراع الستداول األ الدولى مؤتمربتنظیم ال المائىى للجمعیة العالمیة لالستزراع یقفرالفرع األ یقوم
بمكتبة  1/12/2020الى  28/11/2020رة من خالل الفت) AFRAQ2020( أفریقیافى السمكى 

مل المركزى لبحوث الثروة وذلك بالتعاون مع الھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة، المع ،سكندریةاإل
ورعایة الجمعیة المصریة لالستزراع المائى. المركز الدولى لألسماكو، السمكیة

العلمیة بحاث ى وعرض آخر ما توصلت إلیھ األاالستزراع السمك تكنولوجیا تطویرلى المؤتمر إیھدف و
.أفریقیاتنمیة قطاع الثروة السمكیة ب في

قطاعات تنمیة الثروة  مختلفن فى یاالستشاریتضم الخبراء و یشمل المؤتمر جلسات عامةوسوف 
فى ھذا المجال.العلمیة بحاث أللالتطبیقیة  نتائجل لعرض أھم علمیةجلسات  إضافة إلى ،السمكیة

لبحوث باللغھ االنجلیزیة الباحثین والعلماء على تقدیم ملخصات اAFRAQ2020 ویشجع المؤتمر
. ترسل ملخصات البحوث على موقع )بوسترملصق (و ألقاء البحث بإالمؤتمر سواء لعرضھا في جلسات 

خر میعاد لتقدیم ، علما بأن آاتباع تعلیمات تقدیم ملخصات البحوث على أن یتم www.was.orgالجمعیة 
.1/10/2020 ھو ملخصات البحوث

) AFRAQ2020األول لالستزراع السمكى فى أفریقیا ( الدولى المؤتمرالباحثون المشاركون في 
مدعوون لتقدیم األبحات الكاملة للنظر في نشرھا في  لتوفیر الغذاء بأفریقیا)(إستدامة االستزراع السمكي 

اإلرشادات الخاصة بدوریة الجمعیة العالمیة باستخدام نفس  مسودة البحثإعداد  یتمكتاب المؤتمر. 
والمتاحة على الموقع  (Journal of the World Aquaculture Society)لالستزراع المائي 

التالي:
(https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/17497345/homepage/forauthors.ht

ml .(

المقبولة  األبحاثسیتم نشر و ،متخصصینأكادیمیین مراجعین  بواسطة البحوث المقدمةتم مراجعة تسو
 رع(الف WASموقع  من، وستكون متاحة للتنزیل فى مجلد مخصوص بالمؤتمر )PDF(إلیكترونیا 
 -USBالمنشورة على ذاكرة فالش  األبحاثجمیع تخزین كما سیتم  .شبكة المعلوماتعلى األفریقي) 

Flash Memory، برنامج المؤتمرب یباإلضافة إلى كت ،إلى المشاركین مع حقیبة المؤتمر وتسلیمھا.

بتنمیة قطاع الثروة  المعنیةمعرض للشركات والمؤسسات  AFRAQ2020یصاحب المؤتمر سوفو
من خالل  عرضمال أجنحةویتم حجز .الشركاتھذه عرض منتجات أو خدمات  سیتم فیھ، السمكیة
mario@marevent.coاالیمیل على  Mario Steal)( المباشر بالسید ماریو ستیل االتصال

النموذجیة عالف مصانع األ ىأحدوى المزارع السمكیة حدمیدانیة إلات سوف ینظم المؤتمر زیارو
.للسادة المھتمین بالزیارات المیدانیةوأسواق الجملة لألسماك 

لمزید من المعلومات برجاء التواصل مع :و

 :من خالل االیمیل  مائىى للجمعیة العالمیة لالستزراع الفریقمدیر الفرع األ :د. شریف صادق
sadek_egypt35@hotmail.com  01223492423او االتصال على رقم الموبایل  

ستاذ المتفرغ بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكیة على االیمیل األ :أ.د. حسین الغباشى
:helghobashy46@gmail.com  01001957507او االتصال على الموبایل
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received by the date listed. 

نوع التسجيل  التسجيل حتى اول
2020نوفمبر   

التسجيل بعد اول 
2020نوفمبر  الكامل للمؤتمر يشمل األتى : التسجيل   

 الدخول لجميع جلسات المؤتمر والمعرض 
 وجبات االستراحه والغذاء 
 المؤتمر  حقيبة
  وعناوين البحوث المؤتمر برنامج كتيب

  المقدمة

هل سيضم الكتيب ملخصات البحوث؟؟؟

عضو الجمعية دوالر امريكى 130 دوالر امريكى 250
عضو الجمعية  ة:الطلب دوالر امريكى 50 دوالر امريكى 100

غير عضو الجمعية دوالر امريكى 165 دوالر امريكى 250
غير عضو الجمعية  ة:الطلب دوالر امريكى 75 دوالر امريكى 100

تذاكر دخول المعرض  دواللر امريكى  30)  1/12/200الى  28/11دخول المعرض لغير المسجلين بالمؤتمر لمدة ثالث ايام من 
 التسجيل يشمل دخول المعرض 

  رسوم التسجيل بالجنيه المصرى  طبقا لمعدل التحويل فى يوم التسجيل والدفع.يمكن دفع  
  بالمشتركل الدفع على االيميل الخاص ايصإكيد الحجز وأترسل يسوف.   
 وسوف يتم  .نظير المصاريف االدارية ة% من الرسوم المدفوع20وسوف يخصم  2020نوفمبر  1ن يكون قبل ألغاء الحجز كتابة  البد إ

 .ى ظروف قهريةحضور المؤتمر ألاشتراك  الغاء كما ال يتم .2020ول من نوفمبر وال يتم إلغاء االشتراك بعد األ ذلك بعد انتهاء المؤتمر.
 لغاءال يمكن ردها فى حالة اإل اك العضورسوم اشتر.  

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? 

Conference Management
Mailing Address:

PO Box 2302
Valley Center, CA 92082 USA 

Tel: +1-760-751-5005 
Fax: +1-760-751-5003 

Email: worldaqua@was.org     
Web: www.was.org

Trade Show, Exhibition
and Sponsorship

Email: mario@marevent.com     
Web: www.marevent.com

African Chapter of the
World Aquaculture
Society (WAS-AC)

C/O AUDA-NEPAD Agency
230, 15th Road

Midrand • South Africa
Phone: +27766318729

africanchapter@was.org 

(1/18/8282المسجمين بالمؤتمر








 يتم دفع االشتراك الخاص بالمؤتمر من خالل حساب بنكى سيعمن قريبا عنه او اون الين عمى الصفحه 
الرسمية لممؤتمر. 

يصال الدفع عمى االيميل الخاص بالمشترك.   سوف يرسل تأكيد الحجز و  ا 

 إلغاء الحجز كتابة  البد أن يكون قبل 1 نوفمبر 0202 وسوف يخصم 02% من الرسوم المدفوعة نظير 
المصاريف االدارية. وسوف يتم ذلك بعد انتهاء المؤتمر. وال يتم إلغاء االشتراك بعد ال ول من نوفمبر 

0202. كما ال يتم الغاء اشتراك حضور المؤتمر لى ظروف قهرية. 
 رسوم اش تراك العضو ال يمكن ردها فى حالة ال لغاء. 

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?

 :من خالل االیمیل  مائىى للجمعیة العالمیة لالستزراع الفریقمدیر الفرع األ :د. شریف صادق
sadek_egypt35@hotmail.com  01223492423او االتصال على رقم الموبایل  

ستاذ المتفرغ بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكیة على االیمیل األ :أ.د. حسین الغباشى
:helghobashy46@gmail.com  01001957507او االتصال على الموبایل

Registration Form 
استمارة التسجیل

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: 

City:  Country: 

Phone:  Fax: Mobile: 

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


