بيـــــــــــــان

بالمؤتمرات الداخلية والخارجية
التي حضرها السادة أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة من كلية الهندسة
عام ()2018-2015

بيـــان بالمؤتمرات الداخلية من أكتوبر  5102حتى فبراير 5102

مـــكان االنعقاد

اســــــــم المؤتمر

القاهرة

مؤتمر االتجاهات الحديثة لنظم الطاقة
مـــــؤتمر الشـــــرد ايوســـــط الـــــدولي الســـــا
MEPCON 2015

عشـــــر لـــــنظم القـــــو

المنصورة

مـــــؤتمر الشـــــرد ايوســـــط الـــــدولي الســـــا
MEPCON 2015

عشـــــر لـــــنظم القـــــو

المنصورة

تاريخ االنعقاد
5102/01/4-3

المشتركين في المؤتمر
أ.د /علوي عيسى الخولي

 5102/05/01-02أ.د /ص حي محمد فراج
د /.سهير محمد فايد

م /.محمود أمين السد
م /.رجب أمين السد

المؤتمر الدولي التاس عن التكنولوجيا وأفاد التنمية المتواصلة في اإلسكندرية

 5102/05/01-02أ.د /علوي عيسى الخولي

م /.ميرفت ع د ال ر شنب

5102/05/01-8

د /.فاطمة محي عجرمة

القرن إل 50
مـــــؤتمر الشـــــرد ايوســـــط الـــــدولي الســـــا
MEPCON 2015

عشـــــر لـــــنظم القـــــو

المنصورة

 5102/05/01-02أ.د /عادل علي أ و العال
د /.ه ه خطاب

د /.عمرو ع د الهادي

د /.محمد عزت إ راهيم
م /.محمد طه موافي

م /.ع د هللا محمد السيد
المـــؤتمر الـــدولي لتحســـين ممهـــوم التنميـــة المســـتدامة فـــي ال لـــدان القاهرة
النامية IEREK

5102/05/1-2

د /.سلو شحاته
د /.محمد إ راهيم محمد

المؤتمر الدولي الثاني الختيار ومراق ة الك اري

القاهرة

 5102/05/52-51أ.د /خالد محمد حيزه
د /.أمل ع د الهادي

المؤتمر الدولي ال ار

عشر في الهندسة اإلنشائية والجيوتقنية

القاهرة

المؤتمر الدولي الثاني عشر حول ايفاد المستق لية للتنمية ال يئية شرم الشيخ

المستدامة في ال لدان العر ية واإلفريقية ومواجهة التحديات

 5102/05/55-51أ.د /خالد محمد حيزه

 5102/05/55-02أ.د /محمود ع د الشافي الشيخ

المؤتمر الدولي الثاني عشر حول ايفاد المستق لية للتنمية ال يئية شرم الشيخ

 5102/05/55-02د /.فاطمة محمي عجرمة

المستدامة في ال لدان العر ية واإلفريقية ومواجهة التحديات

5102/0/30-52

د /.محمود سمير ع د المحسن الوزيري

المؤتمر الدولي للعلوم الهندسية وتط يقاتها ICESA 2016

5102/5/03-00

م /.سارة محمد نصر

5102/4/50-02

أ.د /فتحي ع د العظيم محموظ

القاهرة

5102/4/50-02

أ.د /موسى محمد موسى

المؤتمر الدولي الثامن للناتو في اإلنشاء NTC 2016

شرم الشيخ

5102/3/02-05

المؤتمر الدولي ايول لإلنشاء المستدام وادارة المشروعات
ICSCPM 16

القاهرة

5102/3/30-52

القاهرة

5102/4/50-02

المؤتمر الدولي الخامس للرياضيات وعلوم المعلومات
))ICMIS – 2016

المؤتمر الدولي السا

عشر في الميكانيكا التط يقية

المؤتمر الدولي السا

عشر في الميكانيكا التط يقية

أسوان
القاهرة

القاهرة

د /.مها توني شل ي

د /.إسماعيل محمد صقر

م /.محمد رفعت أ و حجازي
م /.محمد فرحات

أ.د /خالد محمد حيزه
د /.محمد عادل ش ل
د /.محمد إ راهيم محمد
د /.أمل ع د الهادي

د /.فاطمة الزهراء

د /.شر أ و العنين

د /.غادة موسى هيكل

المــــؤتمر الــــدولي الســــا

عشــــر للميكانيكــــا التط يقيــــة والهندســــة

الميكانيكية

أ.د /وجيه العسكري
أ.د /صموت ع د المسيح
د /.محمد ع د العزيز

د /.علي محمد ع د السالم

د /.خالد ع د الكريم

م /.مصطمى الشر يني
م /.أحمد محمد حلمي ع د ال ر
المؤتمر الدولي الثامن للهندسة الكيميائية وال يئية

القاهرة

5102/4/50-02

د /.شهرزاد يوسف

المؤتمر الدولي الثامن في الرياضيات والط يعة الهندسية
ICMEP – 8

القاهرة

5102/4/50-02

المؤتمر الدولي الحادي عشر للهندسة المدنية والمعمارية

القاهرة

5102/4/50-02

د /.إسالم محمد الدسوقي
م /.أحمد سعيد ن وي

م /.محمد مجدي أ و قمصان
أ.د /خالد محمد حيزه

د /.غادة موسى هيكل
د /.شر أ و العنين

مؤتمر العلوم الكيميائية

اإلسكندرية

5102/8/2-2

د /.مها توني شل ي

المؤتمر الدولي ايول في االتجاهات الجديدة للطاقة الدائمة

اإلسكندرية

5102/01/3-0

د /.خالد ع د الكريم

المؤتمر الدولي للكيمياء الحيوية وال يئية

اإلسكندرية

5102/00/3-0

د /.مها ع د ال اسط توني شل ي

المؤتمر الدولي ايول لالتجاهات الجديدة للطاقة الدائمة

اإلسكندرية

5102/01/3-0

أ.د /كمال ع د العزيز
أ.د /فتحي محمد محموظ

"وفد"

أ.د /وجيه أحمد العسكري
أ.د /علي رحيم الغل ان

أ.د /صموت ع د المسيح

د /.طارد ع د السمي غنيم

أ.د /عادل علي أ و العال

المؤتمر الدولي ايول لالتجاهات الحديثة للطاقة المستدامة
ICNTSE

اإلسكندرية

5102/01/3-0

المؤتمر الدولي للكيمياء الحيوية وال يئية

اإلسكندرية

5102/00/3-0

المؤتمر الدولي التاس للهندسة اإلنشائية والجيوتقنية

اإلسكندرية

 5102/05/50-02أ.د /محمد ع د العزيز سعمان

أ.د /علوي عيسى الخولي
أ.د /سهير محمد عالم

م /.ع د هللا محمد السيد

أ.د /موسى محمد موسى
د /.مها توني شل ي

د /.أمل ع د الهادي ناصر

د /.زينب ع د الخالد

د /.شر أ و العنين

د /.عالء ع د الغني نشدي

 5102/05/52-51أ.د /علوي عيسى الخولي

مؤتمر MEPCON

حلوان

مؤتمر MEPCON

حلوان

المؤتمر الدولي الثاني عشر لديناميكا الموائ

القاهرة

 5102/05/51-02أ.د /أحمد ص ري حجازي

المؤتمر الدولي التاس للهندسة اإلنشائية والجيوتقنية

اإلسكندرية

 5102/05/50-02د /.غادة موسى هيكل

أ.د /عادل أ و العال

أ.د /ع د المقصود تعلب
د /.ه ه ع د الحميد

م /.قطب اسم توفيد

م /.إيمان صالح الغتيت
" وفد "

 5102/05/52-51أ.د /أشرف صالح الدين

أ.د /محمد مصطمى الشنواني
أ.د /شع ان م روك عشي ه

أ.د /عزه محمد عزت الشين

د /.نهى محمد سليمان

" وفد "

د /.محمد رشدي محمد

د /.فاطمة الزهراء محمد
المؤتمر الدولي للعلوم والتط يقات الحيوية وال يئية

ايقصر

5101/3/52-53

د /.مها ع د ال اسط توني شل ي

المؤتمر الدولي ايول لكلية الهندسة

شرم الشيخ

5101/3/58-54

أ.د /محمود ع د الشافي الشيخ

المؤتمر الدولي ايول لكلية لهندسة

شرم الشيخ

5101/3/58-54

المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا الرف المساحي المحمولي

القاهرة

5101/2/8-2

د /.فهمي فهيم عسل

للعلوم المتقدمة

الغردقة

5101/00/01-1

د /مها ع د ال اسط توني

د /.أحمد ع اس الشافعي

د /.غادة موسى هيكل

د /.شر أ و العنين الطلي

د /.حمدي قطب مصطمى

م /.إ راهيم أحمد محمد حر ي

أ.د /موسى محمد محمد موسى

" وفد "

أ.د /علوي عيسى الخولي
أ.د /صالح ع د الوهاب

أ.د /محمد مصطمى الشنواني
د /.غادة أحمد يسن

د /.رمزي أ و مندور

المؤتمر الدولى ال ار

 5101/01/52-53ا.د /اشرف صالح الدين زين الدين

المؤتمر الدولى الثالث لتكنولوجيا ال ناء والتشييد

شرم الشيخ

مؤتمر (5101)MEPCON

القاهرة

المؤتمر العلمي الدولي لهندسة الطاقة

أسوان

المؤتمر الدولي الثامن عشر لعلوم وتكنولوجيا الطيران والمضاء

القاهرة

5108/4/2-3

المؤتمر الدولي حول االتجاهات الم تكرة في هندسة الحاسوب

أسوان

5108/5/50-02

ا.د /عزة محمد الشين

ا.د/خالد محمد حيزه

ا.د /محمود ع د الشافي الشيخ
د /فاطمة ع د المحي عجرمة

ا.د /موسى محمد موسى

 5101/05/50-02ا.د /علوي عيسى الخولي
وتــــم حضــــور الســــادة د /هيثم ذكى عزازي
االتى أسمائهم كوفد

د /عمرو ع د الهادي

ا.د /شـــــع ان م ـــــروك د /عرفة سيد محمد منصور

عشي ة

د /ع د هللا محمد السيد

ا.د /محمــــد مصــــطمى د /محمود محمد الجمسى

الشنواني

ا.د /عـــــــــادل علـــــــــى

د /محمود ع د أمين السد

محمد أ و العال

ا.د /ع ــــــد المقصــــــود

تعلب

ا.د /مصــــطمى الســــيد

الش يني

 5101/05/51-08د /مها ع د ال اسط توني
د /غادة عالء المنوفي
د /هيثم ذكى عزازي
د /.إسماعيل محمد صقر

م /مصطمى محمد الشر يني
م /هشام صا ر القاضي

د /رزد مسعود رزد

بيــــــــــــــــــان بالمؤتمرات الخارجية من  5102حتى 5102

اســــــــم المؤتمر

مـــكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

المشتركين في المؤتمر

المــؤتمر الــدولي ال ار ـــ للهندســة الميكانيكيـــة د ي

5102/2/02-04

د /.خالد محمد خضر

المـؤتمر الــدولي الســادس التجاهــات الهندســة د ي

5102/2/04-03

د /.خالد محمد خضر

5102/8/58—52

د /.زينب محمد هنداوي

5102/1/02-03

د /.عالء علوي الح شي

5102/01/2-2

م /.أحمد حازم محمود

5102/2/04-03

د /.ممدوح إ راهيم عليمي

5102/3/01-8

د /.عمرو ع د الهادي

والمواد

الميكانيكية والصناعية
ICTMIE 2015

المؤتمر ايكاديمي الدولي الثامن عشر

لندن

th
 (14 international conference onأس انيا
studies repairs and maintenance
– of heritage architecture
SRTEMAH 2015

ورشة عمل دولية

الهند

المـؤتمر الــدولي الســادس التجاهــات الهندســة د ي

الميكانيكية والصناعية
ICTMIE 2015

ورشة عمل عنوان
International
Workshop
on
Mechatronics Education

السعودية

المــــؤتمر الــــدولي الثالــــث عشــــر لالتجاهــــات كندا

5102/1/01-04

أ.د /خالد محمد حيزه

الحديثـــة فـــي تكنولوجيـــا الخرســـانة والقضـــايا
المستدامة للهندسة

5102/3/52-53

د /.عالء علوي الح شي

مؤتمر المدن التاريخية واحياء المدينة

ال حرين

5102/2/4-0

أ.د /عادل أ و العال

المؤتمر ايكاديمي الدولي الثامن عشر

لندن

5102/8/58-52

د /.زينب محمد هنداوي

المؤتمر الدولي الثالث عشر
)(13th AAATE

المجر

5102/2/05-2

أ.د /صماء عيسى

مـــــؤتمر ـــــانكوك الـــــدولي للهندســـــة المدنيـــــة تايالند

5102/0/55-50

أ.د /صماء محمود عيسى

المــؤتمر الــدولي الســادس للكيميــاء والعمليــات ايطاليا

5102/5/3-0

د /.مها ع د ال اسط توني شل ي

المؤتمر الخمسين للجامعات الدولية في مجال المملكة المتحدة

هندسة القو الكهر ية UPEC 2015

والمعمارية وال يئية

الكيميائية ICCCP 2016
المؤتمر السعودي ايول لل يئة عنوان

" اإلستغالل المستدام للموارد الط يعية "

المــــؤتمر والمعــــر

السعودية

الــــدولي ال ار ــــ للحمــــاظ د ي

المعماري للتراث المستدام
المــــؤتمر الــــدولي الســــا

لتحاليــــل االنهيــــار ألمانيا

5102/3/2-1

م /.إ راهيم فتحي الملطي

5102/5/01-8

أ.د /فيصل ع د المقصود

5102/1/2-3

د /.أحمد ع اس الشافعي

الهندسي ICEFA
المـــؤتمر الثالـــث والعشـــرين للجمعيـــة الدوليـــة التشيك

5102/1/02-05

د /.فهمي فهيم عسل

مــؤتمر انحنــاء الكم ـرات ذات القطــار المتغيــر فرنسا

5102/2/4-5

م /.فتحي ع د العظيم

للموتوجرامتري

المرتكزة على أساسات مرنة غير خطية

5102/8/54-50

أ.د /صماء محمود عيسى

المؤتمر الدولي الثالث للتصميم الدولي

المملكة المتحدة

من 5102/2/58

أ.د /خالد محمد حيزة

المـــؤتمر الـــدولي الثـــاني عشـــر للميكاترونـــك

ولندا

5102/1/8-3

أ.د /ص حي محمد غنيم

المؤتمر الدولي للخرسانة واإلنشاءات

سنغافورة

5102/8/52-54

أ.د /يسري يومي شاهين

5102/01/52-53

م /.مكرم شكري ميخائيل

مؤتمر MWSCAS 2016

اإلمارات

5102/01/02-02

د /.أحمد فتحي أحمد ع ده

ورشة عمل خاصة مشرور مينا ساف

اإلتحاد ايورو ي

5102/01/55-08

أ.د /محمود ع د الشافي

المــؤتمر الــدولي التاس ـ لميكانيكــا الكســر فــي الواليات المتحدة

الخرسانة والمنشآت الخرسانية

والمواد

المؤتمر الدولي ال ار

في نظم الطاقة
IMPRES 2016

للمواد الم تكرة للعمليات ايطاليا

الى 5102/2/0

) (MENASAFEالممــــــــول مــــــــن

رنــــــــام  ERASMUSالتــــــــا

ايورو ي

المؤتمر السا

د /.أحمد ع اس الشافعي

لإلتحــــــــاد

والعشرين للميكانيكا التجري ية

م /.أسامة الشطيري

م /.أحمد فهمي الخولي
ولندا

5102/01/55-02

أ.د /ص حي محمد غنيم

لألجسام الصل ة
المؤتمر العالمي ايول لعمارة المساجد

المملكــــــــــة العر يــــــــــة 5102/05/1-2

أ.د /يسري يومي شاهين

السعودية

المؤتمر الدولي لهندسة القو والطاقة

المؤتمر الدولي ال ار

للمواد المرك ة

ألمانيا(ميونخ)

5101/1/08-01

ا.د /علوي عيسى الخولي

ألمانيا (دريسدن)

5101/2/51-08

أ.د /خالد محمد حيزه

ورشــــة عمــــل الســــالمة المروريــــة لمشـــــرور

ولندا جامعة جدا نسك

5101/4/58-54

ميناسيف
ورشــــة عمــــل الســــالمة المروريــــة لمشـــــرور

أ.د /محمود ع د الشافي
د /.أحمد ع اس الشافعي

ولندا جامعة جدا نسك

ميناسيف

5101/4/31-02

المـــؤتمر الـــدولى التاســـ للتنميـــة المســـتدامة المملكـــــــــة المتحـــــــــدة 5101/2/52-51

والتخطيط

مدينة ريستول

المؤتمر الدولى التاس عشر ي حاث اإلعاقة

كندا

ملتقــى علمــي نــاء علــى اتماقيــة تعــاون ــين اليونان

م /.أسامة الشطيري

م /ثو ان عاطف محمد الحمناوي
د /سلو مصطمى شحاته

5101/8/8-1

أ.د /صماء محمود عيسى

5101/1/31-55

ا.د /عزة محمد الشين
ا.د /اشرف صالح الدين محمد زين الدين

جامعــــة يــــروس للعلــــوم التط يقيــــة وجامعــــة
المنوفيــة كليــة الهندســة الممولــة مــن االتحــاد

االورو ى

المــؤتمر ال ار ـ لوســط وشــرد أورو ــا للتحليــل دولة مولدوفا

الحراري والكالوريمتر

مؤتمر ل حث س ل الت ادل فـي المجـال العلمـي

ولندا

5101/8/30-58

د /شهاب ع د العال منصور

5101/00/02

ا.د /ص حي محمد غنيم

وال حثي
المؤتمر الدولى للتعليم والعلوم اإلنسانية

اس انيا

ملتقــى علمــي نــاء علــى اتماقيــة تعــاون ــين اليونان
جامعــــة يــــروس للعلــــوم التط يقيــــة وجامعــــة

5101/3/04-05

ا.د /صماء محمود عيسى

 52يناير  0-ف راير 5108

ا.د /عزة محمد الشين

المنوفيــة كليــة الهندســة الممولــة مــن االتحــاد

ا.د /عو

االورو ى
المؤتمر الدولى العشرين فـي الهندسـة ال يئيـة د ي
والحماية

ا.د /اشرف صالح الدين محمد زين الدين
السيد عو

الس

ا.د /شع ان م روك عشي ة
5108/0/53-55

ا.م.د /.خالد محمد خضر

أخ ار العالقات الثقافية شهر يناير وف راير 5108
 -1حضور أ.د /صفاء محمود عيسى األستاذ بقسم الهندسة المعمارية بالكلية "المؤتمر الدولي للتعليم والعلوم اإلنسانية "
حيث ستقوم بإدارة بعض جلسات المؤتمر والذي ينظمه معهد الغرب والشرق باسبانيا خالل الفترة من -11
1112/3/11

-

 2حضور كل من السادة اآلتي أسماؤهم -:
أستاذ مساعد بقسم هندسة اإلنتاج
د /.خالد محمد خضر
المدرس بذات القسم
د /.أميمه عبد العزيز ندا
معيدة بذات القسم
م /.مها عادل عيسي
المؤتمر الدولي الثامن عشر في الميكانيكا التطبيقية والهندسة المي كانيكية الفنية العسكرية في الفترة من  5-3ابريل 1112

-3حضور كل من السادة االتى أسماؤهم -:
م /.مصطفى محمد الشربيني

م /.هشام صابر القاضي

المدرس المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية بالكلية

المعيد بذات القسم

المؤتمر الدولي الثامن عشر في الميكانيكا التطبيقية بالكلية الفنية العسكرية من  5-3ابريل 1112

بيــــــــــــــــــــــــــــــان

بالمهمات العلمية
التي حضرها السادة أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة من كلية الهندسة
من  2017وحتى الآن

مدة المهمة

اســـــــــــــــم العضو

جهة اإليفاد

تاريخ اإليفاد

د/خالد عبد الكريم يوسف
د /احمد فتحي احمد عبده
د/خالد عبد الكريم يوسف
د /مها توني شلبي

الواليات المتحدة األمريكية
استراليا
الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية

 2152/1/51ثالثة أشهر
 2152/52/21سنة
 2152/52/51ستة أشهر
تحت التنفيذ

االتماقيات المعقودة ين جامعة المنوفية
( كلية الهندسة) والجامعات االخري
اتماقية تعاون ين جامعة يروس للعلوم التط يقية وجامعة المنوفية كلية

الهندسة الممولة من االتحاد االورو ى ()ERASMUS
روتوكول تعاون علمي

ين جامعة المنوفية

جمهورية مصر العر ية

والتكنولوجية غداد جمهورية العراد
المذكرة التنميذية لتمعيل اتماقية التعاون الموقعة ين جامعة المنوفية وجامعة
الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

