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 ................................................................(/ة)الدكتور( ة)األستاذ( ة)العزيز( ة)الزميل

- :وبعد........... تحية طيبة                             

وكافة  يتشرف األستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر بدعوة سيادتكم       

التعددية والتعايش "المختصين والمهتمين في كليتكم الموقرة بمحاور المؤتمر للحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي

والذي ستعقده الجامعة بالتعاون مع بيت العائلة المصرية والمركز الثقافي القبطي " م20-2من القرن : السلمي في مصر

أحمد . د.م تحت رعاية فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر الشريف أ0522مايو  0إلى  0األرثوذكسي في الفترة من 

أشرف الشيحي . د.الطيب، و قداسة البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومعالى  أ

والذي يستهدف تحقيق عدد من  أمل الصبان أمين المجلس األعلى للثقافة؛. د.أ وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛

والثقافية واالجتماعية والدينية واستبيان مالمح شخصية مصر عبر العصور وما أضفته النتائج العلمية والتاريخية 

التعددية عليها من تاثيرات مميزة لها ولشعبها، وتاثيرات التعددية على واقع مصر المعاصر؛ إضافة إلى المساهمة في 

ن شمس؛ حيث سيحاضر في هذا إثراء العقل العربي من خالل تالقي علماء الغرب والشرق معا على أرض جامعة عي

 .المؤتمر الدولى عدد كبير من العلماء والمفكرين األجانب من أوروبا وأمريكا إضافة إلى الباحثين المصريين والعرب

 .وتجدون سيادتكم برفقه تفاصيل اإلعالن عن المؤتمر       

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،،،

 مقرر المؤتمر                                                        

 طـارق منصـور. د.أ

 

 وكيل كلية اآلداب لشؤون خدمة المجتمع والبيئة

 جامعة عين شمس 
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 رعاة المؤتمر

 

 

 
    

 الدولي مؤتمرالفي  دعوة عامة للمشاركة

  "م11-1القرن : التعددية والتعايش السلمي في مصر" 

 م1017 مايو 4-1القاهرة 
أو بقول به،  فخرجوا منها مفعوالا  كاد تكون مصر هي البلد الوحيد على أرض المعمورة التي جاء إليها الغزاة فاعالا ت

ر التاريخ جاءت إليها فعلى م. لعلومها أو عاشقها لجمالها البوتقة التي انصهر فيها كل من آتاها غازيا أو طالبا آخر فإن مصر هي

 واألتراك، والمماليك والعثمانيينوالعرب سوس والفرس واالغريق والرومان والبيزنطيين متتالية من الهكموجات من شعوب 

وغيرهم؛ وكل هذه الموجات اإلثنية انصهرت على أرض مصر  رورا بالفرنسيين واإلنجليز واليونانيين واإليطاليين واألرمنم

.يتميز بعبقرية المكان والزمانثرى حضارتها وتصبح مصر بلدا تل

  

 من لم يأت إليها من الرسل"بنائنا جعلها أرض األديان، أو كما نُعلم أآالف السنين كرمها رب العالمين بأن ومنذ 

، فقد تزوج منها إبراهيم عليه السالم وأصبح المصريون بذلك إخواال للعرب؛ وأتى إليها يوسف عليه السالم "ذهبت إليه واألنبياء

ى وهارون واليشع بن نون عليهم السالم، ودخل إليها السيد المسيح عليه السالم وأصبح وزيرها األول، وعاش على أرضها موس

وأمه السيدة العذراء عليها السالم ويوسف النجار فيما عرف باسم رحلة العائلة المقدسة ليباركوا أرضها، وأخيرا ذهبت إلى 

. بأن جعلها أما لولدهمحمد عليه الصالة والسالم حيث تزوج منها السيدة ماريا القبطية وكرمها هللا

  

هكذا، على أرضها تزاوجت الحضارات المتباينة وأنجبت الحضارة المصرية بكل ما فيها من سمات مشتركة بينها و

وبين الشعوب التي أتتها؛ وعلى أرضها تعاقبت األديان، بل يمكننا القول أن مصر بفضل كل تلك المقومات عرفت طريقها 

مواج الفتن في قرونها األولى، وصدت عندما تقاذفتها أ ب األخرى، وحمت العقيدة المسيحية الصحيحةللوحدانية باهلل قبل الشعو

 وشيوخها الم بكل معانيه السمحة وتألقت في عالمه بعلمائها وفقهائهاكما استوعبت اإلس باطرة الرومان؛األالقياصرة والعتاة من 

ن الشريفين قرونا تلو األخرى وتكسو الكعبة المشرفة ال بقماش من نسيجها ، وامتد سلطانها لتبسط حمايتها على الحرميومقرئيها

.القباطي بل بنسيج من حب المصريين وعشقهم آلل البيت

   

مع  وشراكتها العلمية والثقافية إيمانا من إدارة جامعة عين شمس، ومن خالل مؤسساتها التعليميةو قمن هذا المنطلو

 مصرية، فإن األستاذ الدكتور رئيس الجامعةبيت العائلة الالمركز الثقافي األرثوذكسي، وع وبالتعاون مالمؤسسات الوطنية، 

واآلثار، واللغات، وعلم  ، وعلوم األديان،والفقه، والشريعة يشرف بدعوة كافة المتخصصين في علوم التاريخ والحضارة،

، واللغات الكالسيكية وغيرها من التخصصات ذات الصلة اإلجتماع، وعلم النفس، وتاريخ القانون، واإلرشاد السياحي، والسياحة

للمشاركة في المؤتمر الدولى الذي ستعقده جامعة عين شمس 

– 

بالتعاون مع المركز الثقافي األرثوذكسي وبيت  -إن شاء هللا

تواضروس الثاني أحمد الطيب، و قداسة البابا . د.فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر الشريف أتحت رعاية العائلة المصرية 

تاذ سومعالي األ، اذ الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلميمعالي األستوبطريرك الكرازة المرقسية، 

 .بان أمين المجلس األعلى للثقافةأمل الص. د.الدكتور رئيس جامعة عين شمس، و ا

الفترة وجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الدولى سيعقد على مرحلتين متتاليتين زمنيا، حيث سيعالج المؤتمر الدولى هذا 

مع إلقاء الضوء على  ونتوقف فيه حتى نهاية حكم األيوبيين في مصر ،الميالدي عشر ثانيمن القرن األول وحتى القرن ال

وسيعالج المؤتمر الدولى الذي سيعقد في العام التالي  ؛تاثيرات التعددية على واقع مصر المعاصر

– 

الفترة من القرن  -إن شاء هللا
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التعددية والتعايش "  تحت عنوان  وسيكون مؤتمرنا هذا العام .ة أيضا على واقع مصر المعاصروتأثرات التعددي م22-05

 :والذي نسعى من خالله إلى تحقيق األهداف التالية "م11-1ق: مصرالسلمي في 

 :أهداف المؤتمر
 

 بيان عبقرية المكان والزمان وأثرهما في تكوين الشخصية المصرية  -

 وطنية وتأثيراتها على النتاج القومي للشعب المصريالوحدة ال ماسكبيان مدى ت -

 (المسيحية/اإلسالميةوية اله)عبر العصور  التوكيد على هوية مصر -

 لشخصية مصر عبر العصورالمالمح العامة  الوقوف على -

 مصر في استيعاب اآلخر إلقاء الضوء على عبقرية -

 أسبابه ونتائجه: في مصر عمارة والفنون وال للغاتإلقاء الضوء على تطور المذاهب الدينية وا -

 إلقاء الضوء على عناصر النسيج الوطني ودورها في التنمية -

 ورصد صور التعايش السلمي بين عناصرهالكشف عن مصادر الثراء في المجتمع المصري  -

 تسليط الضوء على تأثيرات التعددية على واقع مصر المعاصر ونتائج ذلك -

 الوطنية وتبادل الرؤى واألفكار معهممؤتمراتنا غير المصريين إلى اجتذاب العلماء  -

 نسانية محليا وعالميالعلوم اإلفي رعايتها للفنون واآلداب وشتى ا للمؤسسات الوطنيةتوكيد الدور الثقافي  -

 .حضارتها عبر العصورتاريخها وو وثقافتها مصر في هويةلسلسلة من المؤتمرات المتخصصة  التأسيس -

 :محاور المؤتمر

 التعددية والتعايش السلمي في مصر في العصرين اليوناني والروماني:   لالمحور األو

 التعددية والتعايش السلمي في مصر في العصر القبطي:   المحور الثانى

 التعددية والتعايش السلمي في مصر في العصر اإلسالمي:   المحور الثالث

 مصر في اآلثار والفنون التعددية وانعكاساتها على :  المحور الرابع

 وآثارها المجتمعية المذاهب الدينية في مصرتعددية  :المحور الخامس

 التعددية وأثرها في النظم التعليمية والفكر والثقافة في مصر :المحور السادس

 .تأثيرات التعددية على واقع مصر المعاصر: المحور السابع

   :المؤتمر موعد

جامعة عين  – رثوذكسي بالقاهرة، وقاعة المؤتمرات الكبرىلمركز الثقافي األبقاعة المؤتمرات بام 0522 مايو 0-0الفترة من 

 .شمس 

  : اللجنة التنظيمية

 رئيس الجامعة   عبد الوهاب عزت. د.أ: رــــمــؤتـيس المـــرئ

  (بيت العائلةوأمين مساعد  األرثوذكسي بالقاهرة القبطي المركز الثقافي رئيس)األنبا إرميا  نيافة:  رــرئيس المؤتمنائب 

 (وزير األوقاف األسبق وأمين عام بيت العائلة المصرية)محمود حمدي زقزوق . د.أ :المؤتمــــر مستشارو

 (وزير اآلثار السابق)ممدوح الدماطي . د. أ                            

 (أمين المجلس األعلى للثقافة)أمل الصبان . د.أ                           
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 (ن خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل كلية اآلداب جامعة عين شمس لشؤو)طارق منصور .  د.أ:  رـمــــؤتــمال اررــمق

 (اإلسالمية والمنسق العام لبيت العائلة لمجمع البحوثاألمين العام )محي الدين عفيفي . د.أ                            

 (ورئيس قسم التاريخأمين عام معهد الدراسات القبطية )إسحق إبراهيم عجبان . د.أ: رـــــمـــمؤتال اـــأمين

 (جامعة عين شمس-األستاذ بقسم التاريخ)عبد العزيز رمضان . د.أ                        

 (مدير المركز اإلعالمي لجامعة عين شمسرئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب، و)هبة شاهين . د.أ: ةـالشؤون اإلعالمي

  (صحفي)ت محمد ثرو. أ ؛ ( MESATمدير قناة )ميشيل مرجان . أ                         

 (مدير وحدة تطوير المشروعات بجامعة عين شمس)شريف القطب . د.أ: التــرويج الـدولـي

 (جامعة عين شمس) أسامة استقالل. أ إسحق عزيز؛. د ؛عمر عبد المنعم . د :مؤتمرسكرتارية ال

 (دمة المجتمع والبيئةأمين الجامعة المساعد لشؤون خ)سمير عبد الناصر . أ :والفنية الشؤون المالية واإلدارية

 (يس الجامعةئمدير اإلدارة المركزية لمكتب ر)سناء عبد الخالق . أ                    

 (مدير المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي)شرف سليم أ. م               

 :اللجنة العلمية للمؤتمر

 (قسم التاريخ أمين عام معهد الدراسات القبطية ورئيس) إسحق إبراهيم عجبان. د.أ -

 (جامعة عين شمس -بكلية اآلداب األستاذ المتفرغ ) إسحق تاوضروس عبيد. د.أ -

 (جامعة ماربورج، ألمانياعميد معهد الشرق األوسط، ) Albrecht Fuessألبرشت فوس . د.أ -

 (جامعة جراتز، النمساعميد معهد الدراسات الثيولوجية، ) Pablo Argárateبابلو أرجارات . د.أ -

 (الفخري لكنائس الشرق األوسطعام المين األاألستاذ بالكلية اإلكليركية و) جرجس صالح. د.أ -

 (جامعة نيو يورك، الواليات المتحدة األمريكية) Roger. S. Bagnalروجر سكوت بجنال . د.أ -

 (جامعة حلوان -بكلية اآلداب األستاذ المتفرغ ) زبيدة محمد عطا. د.أ -

 (ية اآلداب جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل كل) طــارق منصــور. د.أ -

 (جامعة عين شمس-األستاذ بقسم التاريخ) عبد العزيز رمضان. د.أ -

  (ثينا، اليونانإغريقية، أ-ر معهد الدراسات الشرقمدي) V. Christidesفاسيليوس خرستيدس . د.أ -

 (المكتبة الوطنية بفيينا سابقا ةومدير عين شمس األستاذة بجامعة) Cornelia Römer كورنيليا رومير. د.أ -

 (جامعة اإلسكندرية -بكلية اآلداب األستاذ المتفرغ ) محمد عبد الغني. د.أ -

 (كلية اآلداب، ووزير اآلثار السابقاألستاذ بقسم اآلثار ب) ممدوح الدماطي. د.أ -

 (جامعة المنصورة -بكلية اآلداب األستاذ المتفرغ ) وسام عبد العزيز فرج. د.أ -
 

 العربية واإلنجليزية: مؤتمرلغات ال

رئيس المؤتمر . د.باسم أكلمة باللغتين العربية واإلنجليزية  255ترسل كافة المراسالت وملخصات البحوث فيما ال يزيد عن    

 merosh2000@yahoo.com أو tarekmansoureg@yahoo.com: على البريد اإللكترونى التالى مقرر المؤتمر. د.أو أ

وسيبلغ السادة الزمالء  وف تحكم الموضوعات المقدمة للمؤتمروس  55052020220200: ت وخدمة الواتس آب على رقم 

م وأخر موعد لتلقى البحوث كاملة 2/22/0520ملخصات البحوث هو  بالبحوث المقبولة للمشاركة ، علماا بأن أخر موعد لتلقى

وسوف نوافى  .إن شاء هللا في مجلد واحد بعد انتهاء أعمال التحكيم والتنضيد وسوف تنشر أعمال المؤتمر. م2/0/0522هو 

 .السادة الزمالء بالتفاصيل التنظيمية الحقاا 

    :رسوم المؤتمر
أو ما يوازيها بالجنيه  يورو 055فقط ألعضاء هيئة التدريس المصريين ، و جنيه 055 ببحث رسم االشتراك فى المؤتمر

المصريين جنيها للباحثين  255، و لطالب الدراسات العليا غير المصريين يورو 205، غير المصريينلباحثين لالمصري 

mailto:tarekmansoureg@yahoo.com
mailto:merosh2000@yahoo.com
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 205ل الضيافة والوجبات فرسومه شام للمصريين الحضور واإلستماعبخصوص أما . من خارج الجامعات المصرية بالداخل 

 .وتسدد الرسوم لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قبل أو أثناء افتتاح المؤتمر .جنيها

 :المزايا التي ستقدم للمشارك ببحث
 حقيبة المؤتمر وتشمل كتيبات المؤتمر وبلوك نوت وقلم وبوستر -

 وجبات الغذاء واستراحات القهوة بين الجلسات -
 .والغذاء فقط شاملة اإلفطار ليال 4اإلقامة المجانية للمشاركين غير المصريين بدار الضيافة بالجامعة لمدة  -

لى مطار القاهرة -  االنتقاالت الداخلية من وا 

ذا تعذر يمكن للضيف يمكن توفير اإلقامة لمن يرغب من المشاركين المصريين على نفقته الخاصة بسعر المؤتمر - ؛ وا 
شارع  فندق تريومف، شارع الخليفة المأمون، مصر الجديدة؛ و فندق سونستا،: اإلقامة في أقرب الفنادق للمؤتمر وهي

 (نجوم 5. )الطيران، مدينة نصر

 منح شهادات شكر وتقدير للمؤتمرين المشاركين ببحوث -

 طباعة بحوث المؤتمر -

 :الفئات المستهدفة من المؤتمر
وكذلك  والمراكز البحثية األجنبية العاملة في مصر؛ صرية والعربية واألجنبية،ساتذة الجامعات المالدعوة موجهة لكل أ     
 ب، والكتا الخاصة والمعاهد ، والجامعاتوالمراكز البحثية الهيئات والمؤسسات الوطنيةالوزارات و لباحثين المتخصصين في ا

 .وكافة المهتمين بالشأن الوطني والثقافي واألدباء
 :مواصفات كتابة البحوث

 :البحوث المكتوبة باللغة العربية -1
 .أسود 61، العنوان الفرعي فونت Heading Bold 61العنوان الرئيس فونت  -
 .  62، فونت  Simplified Arabic الخط -
 .، ترقيم متتالي من قائمة إدراج61، فونت ومتوالية األرقام الهوامش سفلية بدون أقواس -
 .المسافة بين السطور مفرد للنص وكذلك للهوامش -
 .سم، بدون الترقيمX 2125 6225النص  كتلة مواصفات -

 .يسي للبحث مباشرةأسفل العنوان الرئ ومؤسسته العلمية ودولته على ثالثة أسطر يكتب اسم الباحث ووظيفته -

يكتب اسم المؤلف كامال، يليه فاصلة ثم اسم الكتاب، يليه فاصلة، ثم رقم المجلد والجزء، يليه فاصلة ثم مكان وسنة الطبع بين  -
للمراجع األجنبية ثم نقطة النهاية أو فاصلة منقوطة لو  .ppأو  .pقوسين، يليهما فاصلة ثم رقم الصفحاة مسبوقا بالحرف ص أو 

 .111-118، ص (8002القاهرة ) المسلمون في الفكر المسيحي ،طارق منصور: مثال. النتقال لمرجع آخركان ا

 . عند استخدام نفس المرجع مرة ثانية يكتب مختصرا ويثبت المختصر على طول صفحات البحث -

، ثم "...."ن عالمتي تنصيص مزدوجة اسم المؤلف كامال ثم فاصلة ثم اسم المقال بي: أما توثيق المقاالت فيكون على النحو التالي -
فاصلة ثم اسم المجلة متبوعا برقم المجلد وتكتب بعد ذلك سنة النشر بين قوسين ثم فاصلة ثم تكتب رقم الصفحات مسبوقة بحرف 

اسم " اسم المؤلف،: مثال. و فاصلة منقوطة إذا كانت متبوعة بمقال أو مرجع آخرللمقاالت األجنبية ثم نقطة أ .p. or ppص أو 
 .11-18، ص (1828)65، اسم المجلة، "المقال

 pdfيرسل البحث بالبريد االليكتروني من نسختين إحداهما بصيغة الوورد والثاني بصيغة  -
 :البحوث المكتوبة بلغة أجنبية -8

 .61أسود، الهوامش فونت  62أسود ، العنوان الفرعي فونت  62العنوان الرئيس فونت  -
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 .62فونت  ، Times New Romanالخط  -
 .للهوامش exactللنص ،  singleالمسافة بين السطور   -
 .سم بدون الترقيم X 20.5 12.5مواصفات النص  -
 .يكتب اسم الباحث ووظيفته أسفل العنوان الرئيسي للبحث مباشرة -

 .، ترقيم متتالي من قائمة إدراج61، فونت ومتوالية األرقام الهوامش سفلية بدون أقواس -
 pdfريد االليكتروني من نسختين إحداهما بصيغة الوورد والثاني بصيغة يرسل البحث بالب -

 :مواعيد مهمه 
 م  2/22/0520أخر موعد لتلقى الملخصات  -

 م20/20/0520اإلعالن عن البحوث المقبولة  -

 م2/0/0522أخر موعد لتلقى البحوث كاملة  -

 م20/0/0522اإلعالن عن البرنامج   -

 م 0522 وماي 0-0المؤتمر موعد  -

 
  .وتسديد الرسوم ال تعتبر مشاركة الباحث في المؤتمر نهائية إال بعد إرساله البحث كامال: مالحظة

 
 www.asu.edu.eg : ع الجامعة في كل ما يخص المؤتمرراجع موق: فضال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asu.edu.eg/
http://www.asu.edu.eg/
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Ain Shams University in collaboration with The Coptic Orthodox Cultural Center  
and The House of the Egyptian Family 

 

 

 

 

 
 

Call for papers 
The 3rd International Conference  

" Pluralism and Peaceful Coexistence in Egypt: 1st -12th Centuries 
 

Cairo, 2
nd

 -4
th

 May 2017 
 

 

Dear Colleague(s), 

 In 2014, Ain Shams University organized the First International conference on Christian Egypt 

284-641 AD., which was about "Thought and Culture in Christian Egypt", while in 2015 it organized 

the Second International Conference on Christian Egypt 284-641 AD., which was about " Historical, 

Ecclesiastical, Documentary, and Archaeological Evidence". The proceedings of these two 

conferences will be published by Cambridge Scholars Publishing, UK, in 2017. 

In 2016, Ain Shams University decided to hold in 2017 the Third International Conference which 

will be about “Pluralism and Peaceful Coexistence in Egypt: 1
st
 -12

th
 Centuries ".  

So, we have the pleasure to invite you to attend the International conference “Pluralism and 

Peaceful Coexistence in Egypt: 1
st
 -12

th
 Centuries "which will be held on 2

nd
 -4

th
 May 2017 , Cairo and 

will be organized by Ain Shams University in collaboration with The Coptic Orthodox Cultural Center, 

and the House of the Egyptian Family”. 

The organizing committee will cover 4 days accommodation (breakfast and lunch), and 

transportation from and to the Airport. It will arrange also a tourist tour during the conference. The 

accommodation will be at the Guest House (Dār al-Dyāfah) of the university (single or double rooms 

with breakfast).  

Conference Themes: 

- Aspects of Pluralism and Peaceful Coexistence in Graeco-Roman Egypt. 

- Aspects of Pluralism and Peaceful Coexistence in Coptic Egypt. 

- Aspects of Pluralism and Peaceful Coexistence in Islamic Egypt. 

- Pluralism and the Egyptian Arts and Monuments. 

- Pluralism and its Impact on Religious Doctrines in Christian-Islamic Egypt. 

- Pluralism and its Impact on Education, Culture, and Thought in Egypt. 

Conference Fees: 200 € for non Egyptian scholars and 150 € for non Egyptian students, which have to be 

paid before the conference or during the registration in the morning of the first day of the conference. 

A 250-300 words abstract must be sent by 15
th

 November 2016 and the complete papers by 15
th

 April 

2017.  

Languages of the conference: English and Arabic  

 



 
  Ain Shams University                      عة عين شمس                                                                  جام

                                                                                                        Community and Environmental Development قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: لبريد االليكتروني التاليمقرر المؤتمر، ووكيل كلية اآلداب، على ا طارق منصور. د.أترسل كافة المراسالت باسم : المراسالت

tarekmansoureg@yahoo.com  أوntaseg@hotmail.com 55052020220200: واتس آب  5505000200200: تلفاكس 
 

Scholarly committee: 

Prof. Dr. Albrecht Fuess (Germany) 

Prof. Dr. Cornelia Römer (Germany) 

Prof. Dr. Muhammad Abdel-Ghani (Egypt) 

Prof. Dr. Pablo Argárate (Austria) 

Prof. Dr. Roger Bagnall (USA) 

Prof. Dr. Tarek M. Muhammad (Egypt) 

Prof. Dr. Vassilios Christides (Greece) 

Prof. Dr. Wessam A. Farag (Egypt) 

Prof. Dr. Mamdouh al-Damati (Egypt) 

Prof. Dr. Abdel-Aziz M. Ramadan (Egypt)  

Contacts: Professor Dr. Tarek M. Muhammad. e.mail: tarekmansoureg@yahoo.com or   

tarekmansour@art.asu.edu.eg . Via WhatsApp: +201286186162. Fax: +20224845324. 

Notice:  

1- All the papers will be published by Cambridge Scholars Publishing and by the Coptic Orthodox 

Cultural Center in two volumes. 

2- Participants who would like to stay many days in Cairo after the conference, we can arrange their 

staying at the Guest House of the university in the same price of the conference. 

3- Participants who will not stay at the Guest House of the university, they could stay in the hotel of 

Sonesta, Al-Tayaran St., Madinat Nassr, at their expense with a special price. 

http://www.sonesta.com/Cairo   
 

With best wishes, 
 

President of the conference 
 

Prof. Dr. Abdul-Wahaab Ezzat 

President of Ain Shams University  
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