
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  :االشتراك 
 دوالر أمريكى ٤٠٠ مصرى للمصريين، و جنيه٤٠٠ -

  .لغير المصريين 
 دوالر ٢٠٠ جنيه مصري للطالب المصريين و ٢٠٠ -

  .ب األجانبللطال
ات  ا مطبوع ة بھ ذاء وحقيب يم البحوث والغ املة تحك ش

  .المؤتمر
عميد معھد . د.سم أل االشتراكات نقدا أو بشيك بإ ترس-

  .  جامعة القاھرة-البحوث والدراسات األفريقية 
  

  :المراسالت 
،  جامعة القاھرة-راسات األفريقية معھد البحوث والد

  .ية جمھورية مصر العرب- ١٢٦١٣الجيزة 
  ٠١٢٢١١٢٧٤٧٩: موبيل

  ٣٥٦٧٥٥٠٢ -  ٣٥٦٧٥٥٠١: تليفون 
  ٣٥٧٣١٩١٣ - ٣٥٦٧٥٥٠٤  

  ٣٥٧٣١٩١٣:فاكس 
  com.gmail@africanstudies.info: بريد الكترونى 

                       com.hotmail@kholoudmali 

  لمزيد من المعلومات 
https://africaninstitutesite.wordpress.com 

  

  :أھم محاور المؤتمـــر
 . مستقبل الموارد الطبيعية فى أفريقيا .١
 .الفضاء و التحديات فى أفريقيا .٢
 .ة المخاطر الطبيعية فى القارة االفريقيةمجابھ .٣
 . مستقبل التعليم فى أفريقيا .٤
 .الثقافة، والمجتمع، والصحة فى أفريقيا .٥
 وبناء السلم في ، والصراعات،الجماعات اإلثنية .٦

  .أفريقيا
 لمزيد من المعلومات حول المحاور نرجوا زيارة موقع 

  .المؤتمر
com.wordpress.africaninstitutesite://https

  :البحث مواصفات
 . أن يخدم البحث أھداف المؤتمر ويكون وفقا لمحاوره-
ة - ة العلمي ل اللجن  تخضع األعمال المقدمة للتقييم من قب

 .للمؤتمر لقبولھا
  . العربية أو اإلنجليزيةھي لغة البحث -
  .حث من صفحة واحدة  أو صفحتين يتكون ملخص الب-
، على ٢٠١٦أبريل١ بحد أقصى  يرسل ملخص البحث-

يوليو في أول CD أن يرسل البحث كامال علي 
٢٠١٦.  

 

  

 

 

 
  فريقيةمعھد البحوث والدراسات اإل

  جامعة القاھرة
  

  المؤتمر الدولي
  بعنوان

  

  "آفاق جديدة: أفريقيا"
  

  ٢٠١٦ مايو ٢٧-٢٥
  تحت رعاية

  جابر نصار. د.أ
  رئيس جامعة القاھرة

------------  
  رئيس المؤتمر

  حسن محمد صبحى. د.أ
   معھد البحوث والدراسات األفريقيةعميد  

 ------------   
  مقرر المؤتمر

  محب شعبان. د
  أستاذ األنثروبولوجيا الطبيعية المساعد

------------  
  أمناء المؤتمر

والء محمد محروس      . خلود محمد على          د. د
  حورية مصطفى. د
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 The Conference Themes: 

1- Natural Resources in Africa. 
2- Space and African challenges. 
3- Geo-risks Mitigations in Africa. 
4-  Education in Africa. 
5- Community, Culture, and health 

in Africa. 
6- Conflict and peace building in 

Africa. 
For more details about the sub-themes, kindly 
visit the conference website: 
 
https://africaninstitutesite.wordpress.com 
 
Call for paper: 

- Participants are required to submit the 

abstract in Arabic and/or English. Deadline 

for sending abstracts will be on 1/4/ 2016, 

and the final copy of the full paper with 

CD will be on 1/٧/2016. 

- Languages: Arabic or English. 

 
Registration Fees: 
400 L.E. for Egyptians,  
$400 for foreigners. 
The fees include registration, coffee break, 
lunch, abstracts & program, and conference 
proceedings . 
Please send your contributions in cash or 
check on behalf of the Dean of the Institute of 
African Research and Studies, Cairo 
University. 
 
 Contact Information: 
Institute of African Research and Studies, 
Cairo University, Giza 12613, Egypt 
Mobile: +201221127479 
Phone: +02/ 35675501   +02/35675502 
             +02/ 35675504  +02/35731913 
Fax:+02/35731913 
E-mail:info.africanstudies@gmail.com 
             kholoudmali@hotmail.com 
for more information visit  
https://africaninstitutesite.wordpress.com 
 


