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تعقد أكبر مؤتمر « جامعة هليوبوليس»السبت.. 

 علمى أفريقى

 

إلامة كلٌة أعلن الدكتور ٌسرى هاشم، رئٌس جامعة هلٌوبولٌس للتنمٌة المستدامة عن 

الصٌدلة ألكبر مؤتمر علمى أفرٌمى تحت عنوان مؤتمر شبكة أبحاث المنتجات الطبٌعٌة 

 9109دٌسمبر  9 - 7فً الفترة من NAPRECA لدول شرق ووسط أفرٌمٌا والمعروفة باسم

وذلن فً أطار التعاون العلمً مع الدول األفرٌمٌة والذى ٌتوافك مع ترأس مصر لألتحاد 

 .األفرٌمً

هو تعزٌز  NAPRECA ار الدكتور جودة هالل عمٌد كلٌة الصٌدلة إلى أن أهدافوأش

وتبسٌط البحوث فً مجال المنتجات الطبٌعٌة )بما فً ذلن علم النبات، والكٌمٌاء، 

والبٌولوجً، والتكنولوجٌا الحٌوٌة، وزراعة النباتات الطبٌة( فً أفرٌمٌا من خالل بناء 

ى التدرٌب وتبادل الباحثٌن وورش العمل والندوات المدرات مع التركٌز بشكل خاص عل



 

 

وبرامج ماجستٌر ودكتوراه فً الكٌمٌاء الطبٌة الحدٌثة كما هو موضح بالمولع اإللكترونً 

الخاص بالجمعٌة، والتً تضم فً عضوٌتها العدٌد من األساتذة والباحثٌن من الدول 

طبٌة، مما ٌتٌح الفرصة للتعاون األفرٌمٌة الصدٌمة المتمٌزٌن فً مجال أبحاث النباتات ال

البحثً مع الباحثٌن األفارلة فً هذا المجال، حٌث سٌتم استضافة المؤتمر الدولً الثامن 

 NAPRECA عشر لجمعٌة

وأضاف الدكتور جودة هالل بأن المؤتمر سٌنالش أبحاث كٌمٌاء النباتات الطبٌة وتأثٌراتها 

جنوب  –الكامٌرون  –أوغندا  –فرٌمٌة )كٌنٌا البٌولوجٌة مع السادة الباحثٌن من الدول األ

 –الكونغو الدٌممراطٌة  –تنزانٌا  -رواندا  –أثٌوبٌا  –زٌمبابوي  –جٌبوتً  –أفرٌمٌا 

السودان(، وسٌتم عمل محاضرات عن الجدٌد فً أبحاث النباتات الطبٌة وأستخدامتها فً 

 .فرٌمٌاالعالج وأستخراج أدوٌة جدٌدة من مصادر طبٌعٌة متوفرة فً أ

أستاذة النباتات الطبٌة بجامعة مالبرج  -وسٌتشرف المؤتمر بدعوة الدكتور ماٌكا بترسن

بألمانٌا أللماء محاضرة أفتتاحٌة فً مجال أستخدام طرق زراعة األنسجة النباتٌة فً أنتاج 

 مركبات دوائٌة ذات أهمٌة ألتصادٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

أكبر  السبت المقبل..جامعة هليوبوليس تستضيف

 مؤتمرعلمى أفريقى للمنتجات الطبيعية

 

أعلن الدكتور ٌسرى هاشم ، رئٌس جامعة هلٌوبولٌس للتنمٌة المستدامة عن إلامة كلٌة 

الصٌدلة ألكبر مؤتمر علمى أفرٌمى تحت عنوان مؤتمر شبكة أبحاث المنتجات الطبٌعٌة 

دٌسمبر  9 - 7 فً الفترة من NAPRECA لدول شرق ووسط أفرٌمٌا و المعروفة باسم

وذلن فً أطار التعاون العلمً مع الدول األفرٌمٌة والذى ٌتوافك مع ترأس مصر  9109

 .لألتحاد األفرٌمً

 وأشار الدكتور جودة هالل عمٌد كلٌة الصٌدلة،فى بٌان للجامعة الٌوم، إلى أن أن أهداف

NAPRECA لن علم هو تعزٌز وتبسٌط البحوث فً مجال المنتجات الطبٌعٌة )بما فً ذ

النبات ، والكٌمٌاء ، والبٌولوجً ، والتكنولوجٌا الحٌوٌة ، وزراعة النباتات الطبٌة( فً 

أفرٌمٌا من خالل بناء المدرات مع التركٌز بشكل خاص على التدرٌب وتبادل الباحثٌن 



 

 

وورش العمل والندوات وبرامج ماجستٌر ودكتوراه فً الكٌمٌاء الطبٌة الحدٌثة كما هو 

والتً   http://naprecanetwork.net لع اإللكترونً الخاص بالجمعٌةموضح بالمو

تضم فً عضوٌتها العدٌد من األساتذة والباحثٌن من الدول األفرٌمٌة الصدٌمة المتمٌزٌن فً 

مجال أبحاث النباتات الطبٌة ، مما ٌتٌح الفرصة للتعاون البحثً مع الباحثٌن األفارلة فً 

 NAPRECA افة المؤتمر الدولً الثامن عشر لجمعٌةهذا المجال ، حٌث سٌتم استض

وأضاف هالل بأن المؤتمر سٌنالش أبحاث كٌمٌاء النباتات الطبٌة  وتأثٌراتها البٌولوجٌة مع 

 –جنوب أفرٌمٌا  –الكامٌرون  –أوغندا  –السادة الباحثٌن من الدول األفرٌمٌة )كٌنٌا 

السودان( ،  –الكونغو الدٌممراطٌة  –ا تنزانٌ -رواندا   –أثٌوبٌا  –زٌمبابوي  –جٌبوتً 

وسٌتم عمل محاضرات عن الجدٌد فً أبحاث النباتات الطبٌة وأستخدامتها فً العالج و 

 .أستخراج أدوٌة جدٌدة من مصادر طبٌعٌة متوفرة فً أفرٌمٌا

أستاذة النباتات الطبٌة بجامعة مالبرج بألمانٌا  -وسٌتشرف المؤتمر الدكتورماٌكا بترسن 

اء محاضرة أفتتاحٌة فً مجال أستخدام طرق زراعة األنسجة النباتٌة فً أنتاج مركبات أللم

 دوائٌة ذات أهمٌة ألتصادٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

جامعة هليوبوليس تنظم أكبر مؤتمر علمى أفريقى 

 السبت ألبحاث المنتجات الطبيعية..

 
المستدامة، عن إلامة كلٌة أعلن الدكتور ٌسرى هاشم، رئٌس جامعة هلٌوبولٌس للتنمٌة 

الصٌدلة ألكبر مؤتمر علمى أفرٌمى تحت عنوان "شبكة أبحاث المنتجات الطبٌعٌة لدول 

دٌسمبر  9 - 7وذلن فً الفترة من  "NAPRECA شرق ووسط أفرٌمٌا والمعروفة باسم

، وذلن فً أطار التعاون العلمً مع الدول األفرٌمٌة والذى ٌتوافك مع ترأس مصر 9109

 .حاد األفرٌمًلألت

هو تعزٌز  NAPRECA وأشار الدكتور جودة هالل عمٌد كلٌة الصٌدلة، إلى أن أهداف

وتبسٌط البحوث فً مجال المنتجات الطبٌعٌة )بما فً ذلن علم النبات، والكٌمٌاء، 

والبٌولوجً، والتكنولوجٌا الحٌوٌة، وزراعة النباتات الطبٌة( فً أفرٌمٌا من خالل بناء 

لتركٌز بشكل خاص على التدرٌب وتبادل الباحثٌن وورش العمل والندوات المدرات مع ا

وبرامج ماجستٌر ودكتوراه فً الكٌمٌاء الطبٌة الحدٌثة كما هو موضح بالمولع اإللكترونً 

الخاص بالجمعٌة، والتً تضم فً عضوٌتها العدٌد من األساتذة والباحثٌن من الدول 

أبحاث النباتات الطبٌة، مما ٌتٌح الفرصة للتعاون  األفرٌمٌة الصدٌمة المتمٌزٌن فً مجال



 

 

البحثً مع الباحثٌن األفارلة فً هذا المجال، حٌث سٌتم استضافة المؤتمر الدولً الثامن 

 .NAPRECA عشر لجمعٌة

وأضاف هالل، أن المؤتمر سٌنالش أبحاث كٌمٌاء النباتات الطبٌة وتأثٌراتها البٌولوجٌة مع 

 –جنوب أفرٌمٌا  –الكامٌرون  –أوغندا  –ول األفرٌمٌة )كٌنٌا السادة الباحثٌن من الد

السودان(،  –الكونغو الدٌممراطٌة  –تنزانٌا  -رواندا   –أثٌوبٌا  –زٌمبابوي  –جٌبوتً 

وسٌتم عمل محاضرات عن الجدٌد فً أبحاث النباتات الطبٌة وأستخدامتها فً العالج و 

 .فرة فً أفرٌمٌاأستخراج أدوٌة جدٌدة من مصادر طبٌعٌة متو

وسٌتشرف المؤتمر بدعوة الدكتور ماٌكا بترسن أستاذة النباتات الطبٌة بجامعة مالبرج 

بألمانٌا أللماء محاضرة افتتاحٌة فً مجال أستخدام طرق زراعة األنسجة النباتٌة فً أنتاج 

 مركبات دوائٌة ذات أهمٌة ألتصادٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ألبحاث المنتجات الطبيعية أكبر مؤتمر علمى أفريقى 

 القادم للدول األفريقية بجامعة هليوبوليس السبت

 

أعلن الدكتور ٌسرى هاشم رئٌس جامعة هلٌوبولٌس للتنمٌة المستدامة عن إلامة كلٌة 

الصٌدلة ألكبر مؤتمر علمى أفرٌمى تحت عنوان مؤتمر شبكة أبحاث المنتجات الطبٌعٌة 

دٌسمبر  9 - 7فً الفترة من  NAPRECA المعروفة باسملدول شرق ووسط أفرٌمٌا و 

وذلن فً أطار التعاون العلمً مع الدول األفرٌمٌة والذى ٌتوافك مع ترأس مصر  9109

 .لألتحاد األفرٌمً

هو تعزٌز  NAPRECA وأشار الدكتور جودة هالل عمٌد كلٌة الصٌدلة إلى أن أن أهداف

وتبسٌط البحوث فً مجال المنتجات الطبٌعٌة )بما فً ذلن علم النبات ، والكٌمٌاء ، 

والبٌولوجً ، والتكنولوجٌا الحٌوٌة ، وزراعة النباتات الطبٌة( فً أفرٌمٌا من خالل بناء 

المدرات مع التركٌز بشكل خاص على التدرٌب وتبادل الباحثٌن وورش العمل والندوات 

ستٌر ودكتوراه فً الكٌمٌاء الطبٌة الحدٌثة كما هو موضح بالمولع اإللكترونً وبرامج ماج



 

 

والتً تضم فً عضوٌتها العدٌد من   http://naprecanetwork.net الخاص بالجمعٌة

األساتذة والباحثٌن من الدول األفرٌمٌة الصدٌمة المتمٌزٌن فً مجال أبحاث النباتات الطبٌة ، 

البحثً مع الباحثٌن األفارلة فً هذا المجال ، حٌث سٌتم  مما ٌتٌح الفرصة للتعاون

 NAPRECA استضافة المؤتمر الدولً الثامن عشر لجمعٌة

وأضاف الدكتور جودة هالل بأن المؤتمر سٌنالش أبحاث كٌمٌاء النباتات الطبٌة  وتأثٌراتها 

جنوب  –كامٌرون ال –أوغندا  –البٌولوجٌة مع السادة الباحثٌن من الدول األفرٌمٌة )كٌنٌا 

 –الكونغو الدٌممراطٌة  –تنزانٌا  -رواندا   –أثٌوبٌا  –زٌمبابوي  –جٌبوتً  –أفرٌمٌا 

السودان( ، وسٌتم عمل محاضرات عن الجدٌد فً أبحاث النباتات الطبٌة وأستخدامتها فً 

 .العالج و أستخراج أدوٌة جدٌدة من مصادر طبٌعٌة متوفرة فً أفرٌمٌا

أستاذة النباتات الطبٌة بجامعة  -بدعوة األستاذ الدكتور / ماٌكا بترسن وسٌتشرف المؤتمر 

مالبرج بألمانٌا أللماء محاضرة أفتتاحٌة فً مجال أستخدام طرق زراعة األنسجة النباتٌة فً 

 أنتاج مركبات دوائٌة ذات أهمٌة التصادٌة .


