املؤمتر الثالث والعشرون للجمعية املصرية للهندسة الزراعية
بالتعاون مع

كلية اهلندسة الزراعية  -جامعة األزهر
فضيلة اإلمام األكرب

األستاذ الدكتور  /أمحــــد الطـيــب  ...شيـــخ األزهــــر
معايل وزير الزراعة

األستاذ الدكتور  /عز الدين عمر أبو ستيت
رئيس جامعة األزهر

األستاذ الدكتور  /حممد حسني احملرصاوي
رئيس اجلمعية املصرية للهندسة الزراعية

األستاذ الدكتور /حممود حممد حجازي

رئيس املؤمتـــر
أ.د /.مسري حافظ حممد دسوقي  ...عميد الكلية

الرئيس العلمي للمؤمتـــر
أ.د /.مسري أمحد طايل  ...نائب رئيس اجلمعية املصرية للهندسة الزراعية
مقرر املؤمتـــر
أ.د /.رأفت علي أمحد  ...وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أمني املؤمتـــر
أ.د /.عبد القادر علي النقيب  ...عميد كلية الزراعة سابقاً

منسق املؤمتـــر
أ.د /.أشرف كامل زعلوك  ...وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
اللجنة العلمية للبحوث

د /.أمحـــد موسى

أ.د /.حممد فايد عبد الفتاح خريي
،

د / .أمحـــد صالح

"دعوة لمؤتمر الجمعية الثالث والعشرون"
*****

...................................................................................
تهدى الجمعية المصرية للهندسة الزراعية (ج م هـ ز) إليكم السالم والتحية ،باالشتراك مع
كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة – جامعة األزهر.
يشرفنا دعوتكم ،وسائر األفاضل المهتمين  ،الى مؤتمر الجمعية الثالث والعشرون ،والذى سيعقد
باذنه تعالى فى

( الهندسة الزراعية و التنمية الشاملة المستدامة )
ويتناول المؤتمر المحاور التالية:
•
•
•
•
•
•
•

الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في الهندسة الزراعية
اآلالت والجرارات الزراعية
ميكنة المسطحات الخضراء
هندسة الرى والصرف
هندسة تصنيع المنتجات الزراعية
هندسة المنشآت الزراعية والتحكم البيئي
الذكاء اإلصطناعي وتطبيقاته في الهندسة الزراعية

فعاليات المؤتمر
• تقديم البحوث ،والكلمات ،والمحاضرات العامة ،والملصقات ،وورش العمل.
• عرض أحدث اآلالت والمعدات والتقنيات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس و الشركات
المشاركة في المؤتمر – باإلضافة لمشاريع التخرج في مجال الهندسة الزراعية والحيوية

كتابة وتقديم البحوث
ترسل البحوث كاملة فى موعد أقصاه  3من فبراير 2020م بعد تحكيمها عن طريق إدارة
المجلة المصرية للهندسة الزراعية وتراعى فيها قواعد النشر المتبعة بالمجلة وذلك بالتواصل مع
 ...رئيس مجلس إدارة المجلة المصرية للهندسة الزراعية وسوف تنشر بأعداد
أ
المجلة الدورية (يناير و أبريل 2020م).

االشتراكات
-

 100جنيه مصري ألعضاء الجمعية والمسددين لإلشتراك السنوي للجمعية.
 200جنيه مصري ألعضاء الجمعية الغير مسددين إلشتراك الجمعية.
 300جنيه مصري للغير مشترك بعضوية الجمعية.
اإلشتراك من خارج مصر يدفع بالدوالر بدالً من الجنيه المصري.

ترسل المساهمات والشيكات باسم :الجمعية المصرية للهندسة الزراعية ،عناية رئيس الجمعية:
أ.د .محمود محمد حجازي  -قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة  -جامعة عين شمس ،ص بريد
 68حدائق شبرا ،القاهرة  ،11241جمهورية مصر العربية.
•
•

االتصـــــال
 ،رئيس الجمعية المصرية للهندسة الزراعية.
 ،رئيس المؤتمر ،وعميد كلية الهندسة الزراعية  ،بجامعة األزهر.

