
عالف للسادة المهتمين بالزيارات أحد مصانع األو ى المزارع السمكية أحدسوف ينظم المؤتمر زيارة ميدانية إلو
  .الميدانية

 لمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع :و

 :ى للجمعية العالمية لالستزراع السمكى من خالل االيميلفريقمدير الفرع األ :د. شريف صادق
sadek_egypt35@hotmail.com  01223492423او االتصال على رقم الموبايل     

 ستاذ المتفرغ بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية على االيميل :األ :أ.د. حسين الغباشى
ashy46@gmail.comhelghob  01001957507او االتصال على الموبايل   

Registration Form
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. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

  )AFRAQ2020( لالستزراع السمكى فى أفريقيا ولاألالمؤتمر 

  )ستدامة االستزراع السمكي لتوفير الغذاء بأفريقيا( إ

  بمكتبة االسكندرية 28/11-1/12/2020

  

فى مة االستزراع السمكى ول الستدامؤتمر األى للجمعية العالمية لالستزراع السمكى بتنظيم اليقفرالفرع األ يقوم
وذلك بالتعاون مع الهيئة  ،سكندريةبمكتبة اإل 1/12/2020-28/11رة من خالل الفت) AFRAQ2020( أفريقيا

  المركز الدولى لألسماك.و، مل المركزى لبحوث الثروة السمكيةالعامة لتنمية الثروة السمكية، المع

تنمية  العلمية فيبحاث ى وعرض آخر ما توصلت إليه األاالستزراع السمك تكنولوجيا تطويرلى المؤتمر إيهدف و
  .أفريقياقطاع الثروة السمكية ب

إضافة  ،قطاعات تنمية الثروة السمكية مختلفن فى ياالستشاريتضم الخبراء و وسوف يشمل المؤتمر جلسات عامة
  فى هذا المجال.العلمية بحاث ألالتطبيقية ل نتائجال لعرض أهم علميةجلسات  إلى

 

 

  

  

  

 

 

لبحوث باللغه االنجليزية لعرضها في الباحثين والعلماء على تقديم ملخصات ا AFRAQ2020 ويشجع المؤتمر
. ترسل ملخصات البحوث على موقع الجمعية )بوسترملصق (لقاء البحث او بإالمؤتمر سواء جلسات 

www.was.org خر ميعاد لتقديم ملخصات البحوثآ ، علما بأناتباع تعليمات تقديم ملخصات البحوث على أن يتم 
  .1/9/2020 هو

لتحكيمها ونشرها  Full scientific research paperكامله الالباحثين على تقديم بحوثهم المؤتمر يشجع  كما
  المجالت العلمية المتخصصة. ىحدبالمؤتمر بإ Special proceeding كمجلد خاص 

، سيتم بتنمية قطاع الثروة السمكية المعنيةمعرض للشركات والمؤسسات  AFRAQ2020 يصاحب المؤتمر سوفو
 االتصالمن خالل  )دات المعرضنستإأماكن العرض (ويتم حجز  .الشركاتهذه عرض منتجات أو خدمات  فيه

  arevent.comario@mااليميل على  )Mario Steal  (المباشر بالسيد ماريو ستيل
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City State/Province: 

Country:  
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Postal Address: 

City: Country: _______ 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 

REGISTRATION FEES: In order to receive the discount rates as listed below, this form and payment must be 
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 


