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    محمد احمد فؤاد /السيد األستاذ الدكتور
  )الزقازيقعميد كلية العلوم جامعة (    

  

  كل التحية والتقدير لشخصكم الكريم
  

المؤتمر الدولي الثاني للفطريات فى فى فعاليات دعو سيادتكم والباحثين المتميزين بمركزكم الموقر للمشاركة  ان ايشرفني
 18- 16 بجامعة قناة السويس باالسماعيلية فى الفترة من "الفطريات فى عالم متغير"وان الشرق االوسط وشمال افريقيا تحت عن

  .Conference/com.fungiofegypt://http/ إن شاء هللا تعالى ومرفق لسيادتكم الرابط الخاص بالمؤتمر 2018أكتوبر 
 

وتحت رعاية جامعة قناة السويس والجمعية  كمؤتمر علمى للجمعية العربية للحفاظ على الفطريات الثانىلمؤتمر الدولي ويقام ا
 وتم تسجيلھا كجمعية علمية فى اإلدارة 2013جامعة قناة السويس عام -انشات كجمعية اھلية علمية داخل قسم النبات بكلية العلوم

  . 2017ة البحث العلمى عام العامة للجمعيات العلمية بأكاديمي
  

سلسلة مستمرة من المؤتمرات  ھو الثاني في) 2018(لعلم الفطريات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  والمؤتمر الدولي الثانى
ية الدولية في مجال علم الفطريات وبيولوجيا الفطريات فى الوطن العربى للحفاظ على الفطريات يقيمھا قسم النبات والجمعية العرب

لتبادل االفكار والخبرات  المؤتمر إلى الجمع بين كبار العلماء األكاديميين والباحثين وعلماء البحوث ويھدف. للحفاظ على الفطريات
  .والفطريات والبيولوجيا الفطرية ونتائج البحوث حول جميع جوانب علم الفطريات

 
  :كالتالىالمؤتمر الفرعية ومحاور 

 لفطريات،ا- التفاعالت بين البكتيريا .1
 اآلثار المفيدة والضارة للفطريات، .2
 الفطريات السريرية، .3
 األنزيمات وأنواعھا، .4
 الفطريات الغذائية، .5
 التكنولوجيا الحيوية الفطرية، .6
 التنوع البيولوجى للفطريات والحفاظ عليھا، .7
 تعريف الكمى والنوعى للفطريات، .8
 علم المناعة الفطرية، .9

 مسببات األمراض الفطرية، .10
 ورھا فى النظام البيئى،الفطريات ود .11
 الفطريات الصناعية، .12
 األشنات، .13
 علم الفطريات الطبية، .14
 السموم الفطرية،  .15
 التركيب وطريقة التغذية،  .16
 التصنيف والنشوء والتطور، .17
  .علم الفطريات البيطرية .18

    
  : ويحاضر فى المؤتمر العلماء الدوليين

 .م الفطريات فى توليد طاقة من المخلفات الزراعية عن استخدا)استونيا(فاجاى كومار جوبتا / االستاذ الدكتور -1
 . عن أمراض نبات الطماطم وطرق المقاومة الحديثة)الواليات المتحدة االمريكية(انجيال اورشينسكاى / االستاذ الدكتور -2
 . عن الفطريات المائية وكيفية استخدامھا كدالئل للتلوث)سويسرا(اندرياس برودر / االستاذ الدكتور -3
 . عن التنوع البيولوجى للفطريات الكبيرة وتاثير تغيرات المناخ عليھا)المانيا(ميكى بيبنبيرج /  الدكتور االستاذ -4
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 . عن استخدام الفطريات كممتصات حيوية فى البيئات االكثر تلويثا) أيطاليا(جيوفانا فارزى / االستاذ الدكتور -5
  عالم المصريات الدكتور وسيم السيسى -6

  
  :اللجنة العلمية

  يوسف غرباوى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون البيئة وخدمة المجتمع رئيسا للمؤتمر/د .ا
  احمد محمد عبد العظيم رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية للحفاظ على الفطريات سكرتير عام المؤتمر/ د.ا
 اللجنة المنظمة للمؤتمر ومعھا العديد من االساتذة اشراق كمال خفاجى ئيس قسم النبات بكلية العلوم جامعة قناة السويس رئيسا/ د.ا

  .من مصر ومن دول العالم
  

بدراسات حديثة فى مجاالت النانو أو تطبيقات المركبات العضوية  باحث من مصر وخارجھا 200يشارك مايقرب من ومن المنتظر أن 
ات السطح الحيوية المنتجة من الفطريات والتى الطيارة المنتجة من الفطريات فى التصدى للحشرات الضارة للمحاصيل أو منشط

يمكن استخدامھا فى حاالت التلوث البترولى أو الفطريات التى لھا القدرة على إمتصاص التلوث اإلشعاعى أو انتاج انزيمات طبية 
ار فى مصر وغيرھا وصناعية من الفطريات المصرية وعالجات جديدة للكبد وعالجات جديدة لسرطان الدم والفطريات المحللة لألث

  .من الدراسات الجديدة التطبيقية
  

المؤتمر فعاليات التسجيل فى فى راغبين لولكليتكم الموقرة  بين الراغبين فى لتعميمھا ومرفق لسيادتكم النشرة األولى للمؤتمر
  وورشة العمل التى تقام على ھامشه يمكنھم زيارة الرابط

http://fungiofegypt.com/Conference/join.html 
 

  ..وتفضلوا بقبول وافر التقدير واالحترام
  

   رئيس مجلس اإلدارة                     
  

  احمد محمد احمد عبد العظيم. د          
   جامعة قناة السويس- كلية العلوم-سم النبات                                                        األستاذ المساعد بق

                                  01005344463 


