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 7102/7102في العام الجديد تشكيل لجنة العلاقات الثقافية 
 ستاذ متفرغ بقسم هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي  أ  د عفيفي اإلكسيرأ.د/ محم 1
 بقسم هندسة القوي الميكانيكية  مساعد أستاذ                 لحميدعبد الحميد عبده عبد ا/ .د 2

 بقسم العلوم األساسية الهندسية مدرس     محمد عبد اللطيف أبو العزد/  3

 مدرس بقسم الهندسة المدنية   د./ غادة موسي هيكل   4
 مدرس بقسم الهندسة الكهربية    د./ محمود عبد أمين السد  5
 
الل الفترة من  يتم عقدس - ر  12حتى  2112نوفمبر  5ملتقى علمي ) ندوات وورش عمل ( خ بكلية  2112نوفمب

روس للعلوم  الهندسة بشبين الكوم بناء على اتفاقية التعاون بين جامعة المنوفية ) كلية الهندسة ( وبين جامعة بي
ضاء هيئة وذلك لمناقشة أوجه التعاون العلمي والمشااليونان  –التطبيقية بأثينا  ريع البحثية وتبادل الخبرات بين أع

ريس   التد

بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة  والإنشاءاتتم عقد المؤتمر الثالث لهندسة البناء  -

 -السادة الاتى أسمائهم:بحضور كلا من 72/01/7102-72من 
الشين                                   -1  بكلية الهندسة ألستاذ بقسم الهندسة الكهربية عميدة الكلية وا    ا.د/ عزة محمد 
ألستاذ بقسم الهندسة   -2 ل الكلية للدراسات العليا والبحوث وا زين الدين             وكي صالح الدين  ا.د/ اشرف 

ربية بكلية الهندسة  الكه

 بقسم الهندسة المدنية بالكلية ا.د/خالد محمد حيزه                                أستاذ ووكيل الكلية لشئون البيئة -3
رئيس مجلس قسم الهندسة المدنية بالكلية         ا.د/ محمود عبد الشافي الشيخ            -4  أستاذ و

  أستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بالكلية                   موسى محمد محمد موسى  ا.د/-5
ألستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بالكلية            د/ فاطمة عبد المحي عجرمة          -6  ا
راء محمد عيد                -2 زه  المدرس بقسم الهندسة المدنية بالكلية         د/ فاطمة ال

-72لذي عقد في الفترة من المؤتمر الدولي الثالث لهندسة البناء والإنشاءات وا

72/01-7102 
 

ضور ا.د/ صبحي محمد غنيم رئي - صميم   ذس جامعة المنوفية األسبق واألستاح المتفرغ بقسم هندسة اإلنتاج والت
رة عقد ( والذي TEMAC-2017المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للعلوم والتكنولوجيا ) الميكانيكي في الفت

ر  –بجامعة جليفسيا  21/11/2112-11من  ضو بالهيئة العلمية لهذا المؤتم  بولندا حيث أن سيادته ع

 
ضور السيد ا.د/ علوي عيسى الخولي أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربية  بالكلية ورشة عمل بكلية الهندسة  - ح

والتكنولوجيا بمصر  الفرنسي الممول من أكاديمية البحث العلمي -جامعة الزقازيق لمشروع امحوتب   المصري

 الوقود وطاقة الهيدروجين " خلايا بالقاهرة بعنوان" فرنسا  والمعهد الفرنسي بسفارة جمهورية
 

 


