محاور المؤتمر

حول المؤتمر
فى ضوء ما تعيشه مصرنا الحبيبة من حراك تنموى
بمختلف ربوعها تحت قيادة السيد عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية كان لزاما على الجامعات المصرية
من تفعيل مهامها الخاصة بحتمية المشاركة الفعالة فى
وضع اإلطار الفكرى والتخطيط العلمى لهذا الحراك
التنموى  .ولكون صعيد مصر قد عانى كثيرا فيما مضى
من قصور تنموى كانت له ابعاده على هذا االقليم
وقاطنيه هاهى جامعاته ومؤسساته التنفيذية تسارع
لتتعاون معا لوضع خريطة تنموية مستدامة لصعيد
مصر  ...فكان هذا المؤتمر غير النمطى فى تنظيمه
وأهدافه ومحاوره والذى نتمنى أن يكون كذلك فى
نتائجه وتوصياته

أهداف المؤتمر
▪
▪
▪
▪
▪

وضع حلول للتحديات التى تواجه التنمية
بمحافظات اإلقليم (الستة).
استحداث رؤى وآليات جديدة الستثمار الموارد
المتاحة باإلقليم.
إعداد دليل تنموي مزمن لمحافظات اإلقليم.
إيجاد طرق تمويل غير نمطية للمشروعات
التنموية وتسويقها.
االستفادة من النماذج التنموية الناجحة.

المحور األول :حلول ابتكارية للتحديات التنموية
الراهنة التى تواجه:
❖ المناطق الصناعية (إدارية/تمويلية /فنية /تسويقية)
❖ مناطق االستصالح الزراعى (إدارية  /تمويلية/
فنية /تسويقية).
❖ الخدمات (الصحية/التعليمية/االجتماعية) ❖ أخرى
المحور الثاني  :رؤى جديدة لتنمية القطاعات التالية
❖ القطاع الزراعى والحيواني
❖ القطاع التعديني والصناعي
❖ القطاع الحرفي والتراثي
❖ القطاع الترويحي والسياحي
❖ القطاع الخدمي والثقافي
❖ أخرى
❖ القطاع االجتماعى
المحور الثالث :آليات جديدة الستثمار الموارد المتاحة
والكامنة
❖ الموارد الطبيعية (الطاقة المتجددة/الموارد المائية)
❖ المخلفات (الزراعية /الصناعية .../الخ)
❖ أخرى
❖ الطاقات البشرية
المحور الرابع :تنمية غير نمطية لمناطق
❖ الجزر النيلية
❖ المراكز الحضرية
❖ المناطق الريفية
❖ المناطق األثرية
❖ األودية الجافة
❖ الظهير الصحراوى
❖ أخرى
❖ المسطحات المائية
المحور الخامس :آليات تمويل وتسويق المشروعات
التنموية والقدرات البشرية فى جنوب الصعيد
❖ طرق غير نمطية لتمويل المشروعات التنموية
❖ تسويق المشروعات التنموية وإنتاجها
❖ اخرى
❖ تسويق القدرات البشرية

المحور السادس :عرض لنماذج تنموية ناجحة فى
محافظات مصرية او عربية
❖ مجاالت الزراعة والثروة السمكية
❖ مجاالت التعدين والصناعة
❖ مجاالت الترويح والسياحة
❖ مجاالت ريادة االعمال
❖ مجاالت الحرف التراثية
❖ المجاالت الخدمية والثقافية واالجتماعية

❖أخرى

على هامش المؤتمر
 اقامة معارض للشركات والمؤسسات تنظيم ورش علمية -عرض لقصص نجاح فى المجاالت التنموية

مواصفات كتابة الملخصات
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

يجب ان يكون البحث قابال للتطبيق
يقبل المؤتمر االبحاث التطبيقية التى سبق نشرها
حجم الورقة A4:
عدد الكلمات ال يتجاوز  300كلمة
نوع الخط Simplified Arabic:
حجم الخط14 :سميك للعناوين 12 ،عادى للنص
يراعى إرسال السيرة الذاتية

االشتراك فى المؤتمر
ترسل ملخصات البحوث المقدمة للمؤتمر باللغة العربية
أو اللغة اإلنجليزية على البريد االكترونى التالى:
tawfeekm2050@yahoo.com
فى موعد غايته2019 / 2 / 26 :م ،ويرسل البحث
كامال للتحكيم قبل 2019 / 4 / 15م ،حتى يتسنى
تحكيمه وطباعته

رسوم االشتراك فى المؤتمر
المصريين :المشارك ببحث  1000جنيه
المشارك بدون بحث  750جنيه
الشركات والمؤسسات (ثالثة إفراد) 2500 :جنيه
المشارك ببحث  300دوالر
غير المصريين:
المشارك بدون بحث  250دوالر
الرسوم شاملة:
االشتراك فى المؤتمر ،مطبوعات المؤتمر ،التنقالت
الداخلية ،االستضافة الكاملة فى فندق مميز ،تحكيم
البحوث وطباعتها بإصدار خاص من الجامعات
المنظمة ،رحلة ميدانية لمعالم مدينة األقصر.

First Conference of the Universities
of Upper Egypt
Themes

“Towards a Plan of Sustainable
”Development in Upper Egypt

https://fsvuc.sohag-univ.edu.eg
رئيس لجنة التنظيم بالمؤتمر
ت01003458995 :
أ.د /صباح صابر محمد
sabahm3000@yahoo.com

أو االتصال بمنسقي المؤتمر:
جامعة جنوب الوادي
ت01067377477 :
أ.د /فرج خضارى
khodary@suv.edu.eg
جامعة سوهاج
ت01065551321:
د .محمد حشمت
heshmat72@gmail.com
جامعة أسوان
ت012277640:
د .حماده رجب مسلم
hamadaragab81@yahoo.com
جامعة الوادي الجديد
ت01020526488:
د .صدقى حسن على
sadky2222@yahoo.com

تحت عنوان
" نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد "
الذى تنظمه
جامعات جنوب الوادي وسوهاج وأسوان والوادى الجديد
برعاية
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سوهاج وقنا واالقصر واسوان والبحر االحمر
والوادى الجديد

وبرئاسة
االستاذ الدكتور /عباس منصور
رئيس جامعة جنوب الوادى

االستاذ الدكتور /أحمد غالب محمد
رئيس جامعة أسوان

االستاذ الدكتور /أحمد عزيز عبد المنعم
رئيس جامعة سوهاج

االستاذ الدكتور /عاطف ابو الوفا
رئيس جامعة الوادى الجديد

نائب رئاسة المؤتمر
االستاذ الدكتور /يوسف غرباوى
نائب رئيس جامعة جنوب الوادى
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مقرر عام المؤتمر
د .محمد توفيق محمد
مقرر لجنة المؤتمرات  -جامعة سوهاج
في الفترة
 13 - 11مارس 2019م
مدينة األقصر

