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   تطبيقاتها و  للكيمياء الهيتيروسيكلية الرابعة الندوة المغاربية   WEBINAIRE  بعد   عن دعوه لحضور 

 CMCH 4-2021 

 

  على   التصريح  تم    و   2016  مارس  2   يوم  تأّسست   التي)  STCHA    الجمعية  بأن   علما  أحيطكم

 خمس   نظمت   ،قد (3647  بالصفحة  64  عدد   2016  ماي  28  يوم  التونسية  للبالد   الرسمي   بالرائد   تكوينها 

 المتعقلة   المجاالت   كافة   كذلك  و  تطبيقاتها  و  المتجانسة   غير  الحلقات   كيمياء  حول   دولية  مؤتمرات 

 (.  2020  ،2019 ، 2018  ،2017 ،2017 ،2016)  تطبيقاتها  و بالكيمياء

 STCHA  للجمعية  والمنتسبين  األعضاء  وإصرار  الخمس  المؤتمرات   لهذه  الباهر  للنجاح  ونظرا

  في   المغاربي  التطبيقي  و  العملي  و  النظري  العلمي  البحث   تنمية  في  الفعٌالة  المساهمة  في  قدما  المضي  على

 جامعيين   أساتذة  من  المغاربيين  الباحثين  لمطالب   تلبية  كذلك  و  تطبيقاتها  و  بالكيمياء  المتعقلة  المجاالت   كافة

 السادس   المؤتمر  إعداد   السنة  هذه  تقّرر  فقد   العلمية،  التظاهرات   هذه  في  الالمركزية  على  للمواصلة  وطلبة

 و  العلمية  للدراسات   التحضيري  د هبالمع  المتجانسة  غير  الحلقات   كيمياء  حول   STCHA  للجمعية

  و    28  أيام  ذلك  و   المغاربية  العلوم  قالع  إحدى  لقرطاج   المجاورة  المرسى  بمدينة   IPEST  التكنولوجية

 . 2021  جوان 30   و  29

  للكيمياء   الرابعة  المغاربية  بالندوة  للمشاركة  بالدعوة  المتعلق  اإلعالم  منشور  على  وبناءا

  15  قبول  على  وافقت   للمؤتمر  العلمية  اللجنة  فإن   ،CMCH 4-2021  تطبيقاتها   و الهيتيروسيكلية

 . مغاربي باحث   85  قُرابة سيشارك فإنه وبالتالي   ُملَصق 36  و شفهي  إلقاء 34  و عاّمة محاضرة

 

 للكيمياء  التونسيّة  للجمعيّة  المديرة  الهيئة  أعضاء  باسم  فإني  السعيدة،  العلمية  المناسبة  بهذه  و

  سيادتكم   من  ونرجو  CMCH 4-2021  المؤتمر  تنظيم  لجنة   و  STCHA  تطبيقاتها  و  الهيتيروسيكليّة

 . المغاربيّة العلمية التظاهرة هذهWEBINAIRE بعد  عن الفعاليات  حضور

 

 . واالحترام الشكر فائق قبولسيدي  تفضلوا و

 

 ناجي بسباس  األستاذ 

  STCHA تطبيقاتها الهيتيروسيكليّة و الجمعيّة التونسيّة للكيمياء رئيس

  تطبيقاتها و الهيتيروسيكلية للكيمياء الرابع المغاربي لمؤتمرا رئيس نائب

  تونس  ،سدرية ببرج المواد علوم  في  للبحوث الوطني المركز

 


