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الملللللالمر اللللللع ل  الرابللللل  أبريللللل      4
 للطبيقات اللقنية الحي ية ف  الزراعة

رعاية معالى  تحت تنظم كمية الزراعة بمشتير
 -الستتتتتي  ي ستتتتت  ال ا تتتتتى  األستتتتتتاك التتتتت كت ر/

ىشتتتام / ،  األستتتتاك التتت كت ربنيتتتا رئتتتيس عامعتتتة
 األستتتتتاك  ،نائتتتتي رئتتتتيس العامعتتتتة لشتتتتئ ن ال راستتتتات العميتتتتا  البحتتتت ث - أبتتتت  العينتتتتين

المتتتتتاتمر التتتتت  لى الرابتتتتت   ،كميتتتتتة الزراعتتتتتةعميتتتتت   -/ محمتتتتت   معربتتتتتى عرا تتتتتى التتتتت كت ر
ىكا العام فى م ينة العر  تة فتى   الم رر إنع ا هلتطبي ات الت نية الحي ية فى الزراعة، 

 م. ٠4٨١أبريل  40 - 40 الفترة من

محتا ر أن  رئتيس المتاتمرعميت  الكميتة    -/ محمت   معربت  األستاك الت كت ر أشار    
الحيتتت ان   نتتتتاجاإلطبي تتتات الت نيتتتة الحي يتتتة فتتت  معتتتال ستتتتم ام تإحتتت ل تتتت  ر المتتتاتمر 
الحي يتتة  ستتم ةألنتتتاج النبتتاتى  عتت  ة  ستتامة العتتكات  المبيتت ات  انستتعة  اإل زراعتتة األ

 تصتتتتتا  الزراعتتتتتى ة  البي ل عيتتتتتا العزيئيتتتتتة  عمتتتتت م اإل ىن ستتتتتة التتتتتنظم الزراعيتتتتتة  الحي يتتتتت
  غيرىا. 

 ٨44أكثتتر متتن  إلتتى  تت   صتتل العمميتتة بتتالماتمر  راقاألنتتو عتت   أ ستتيا تو إلتتى  صتترح
ى المحا ترات العامتة التتى  افة الالممتمفة لمحا ر الماتمر، باإل تال ر ة ف  المعا

 معم عة من العممات المتمصصين فى الت نيات الحي ية فى الزراعة.يم ييا 

ن المتتتتاتمر ، أمتتتتين عتتتتام المتتتتاتمرأ - متتتتاىر حستتتتي النبتتت  األستتتتتاك التتتت كت ر/  أ تتتا 
صبح من المتاتمرات العمميتة ال  ليتة اليامتة  المتميتزة فت  معتال تطبي تات التكن ل عيتا أ

الحي يتتتة  التتتك  يحتتترم الكثيتتتر متتتن البتتتاحثين عمتتت  ح تتت ره  المشتتتاركة فتتت  فاعميتتتات 
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 بتتتتال كبيتتتتر متتتتن البتتتتاحثين المصتتتتريين إن ىنتتتتا  أعمستتتتاتو العمميتتتتة لستتتتمعتو المتميتتتتزة،   
 البحثية.من ممتم  العامعات  المراكز  عاني األ

ال راستتات  كيتتل الكميتتة لشتتئ ن   -/ ناصتتر العيتتزا   األستتتاك التت كت رعانبتتو أفتتا    متتن
بتتتالماتمر أكثتتتر متتتن  المشتتتاركينعتتت     صتتتلنتتتو  تتت  أ ،العميتتتا  البحتتت ث  م تتترر المتتتاتمر

 الت      صل عت  ىا إلتى  عنبيةألمشار  من مصر  ع   من ال  ل العربية  ا ٠44
 ثمانية   ل. 

نتتو سيشتتار  ىتتكا العتتام  فتت  كبيتتر متتن البتتاحثين الصتتينين مكتت ن أشتتار ستتيا تو إلتتى أ ف تت 
ستتتاك متمصتتم فتتى معتتال أباحتتث يرأستتو نائتتي رئتتيس عامعتتة  ستتط الصتتين    ٥٣متتن 

زراعتة األرز األم تتر عتتالى العتت  ة  التتكل يتحمتل المم حتتة، كمتتا يشتتار  فتتى المتتاتمر 
 التتتتتيمن  ليبيتتتتتا  العزائتتتتتر  قعتتتتترابتتتتتاحثين متتتتتن   ل أمتتتتتر  مثتتتتتل لباكستتتتتتان  نيعيريتتتتتا  ال

  س ريا(.

مممصتتات البحتت ث  العتت ير بالتتككر أنتتو يمكتتن اإلطتتاع عمتتى برنتتامب المتتاتمر  كتتتاي
 المشاركة من مال م    الماتمر المتاح عمى الرابط التال :

http://icbaa.bu.edu.eg  
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