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جلسات اليوم األول األحد الموافق 0101/01/4م.
الجلسة األولى من الساعة 00,11ص حتي 0م.

المحور األول  :التغيرات المرتقية في العملية التعليمية للتعايش مع جائحة كورونا.
رئيس الجلسة أ.د /أسامة مدنى "عميد كلية اآلداب"
مقررالجلسة أ.د /حسن عليوة "وكيل كلية العلوم"
العنوان

المحاضر

م

الساعة

1

11,11ص

مستقبل النظام التعليمي في ضوء
جائحة كورونا

2

11,11ص

1

11,11ص

1

12,2م

1
1

12,11م
12,11م

7

12,21م

أ.د /ناصر
التعليم في زمن كورونا  :التحديات
عبدالباري
والحلول
أ.د  /طاهر
التغيرات المتوقعة لتطوير وسائل
عبدالستار
التعليم في الدراسات العليا
 Medical education onlineأ.د /نجوي نشأت
adaptation in Covid 19
 Online assessmentأ.د  /جيهان صالح
التعليم الرقمى وجودة العملية التعليمية أ.د  /هيام مصطفى
من وجهة نظر طالب جامعة المنوفية سالم
وكيل كلية التربية
فى زمن الكورونا
النوعية
 The role of educationalأ.د /غادة أحمد حسن
 institutions in managingعبد هللا

1

12,11م

9

12,12م

11

12,11م

11

12,11م

أ.د /جمال الدهشان
العميد السابق لكلية
التربية
أ.د /محمود فوزى
وكيل كلية التربية

disasters
 The quality of educationأ.د /تغريد كمال عمر
under the current covid 19
circumstances
 The educational process inأ.د /حنان ثروت
 light of the Covid -19:البهنساوى
Challenges and
Opportunities

التعليم فى الحلقات النقاشية الصغيره
قبل وبعد الكورونا
ورشة عمل عن التعليم عن بعد

توزيع الشهادات

الكلية
التربية

الطب
الطب
الطب
الطب
التربية النوعية

التمريض
التمريض

التمريض

أ.د /سلوى فؤاد

الطب

أ.د /عايدة عبد
الرازق

التمريض

احملور الثانى  .:اخلدمات الطبية والصحية يف مواجهة كورونا.
الجلسة الثانية من الساعة 0,11م حتي 1م

رئيس الجلسة :أ.د /محمود قورة "عميد كلية الطب"
مقرر الجلسة  :أ.د /أمال السيد شحاته "وكيل كلية التمريض لخدمة المجتمع"
1

الساعة

2

1,11م

-1

1,11م

-1

1,11م

-1

2,2م

-1

2,11م

-7

2,11م

-1

2,21م

-9

2,11م

-11

2,12

أ.د /محمد الصاوى

تطور الخدمات الطبية في مستشفيات
جامعة المنوفية في ظل جائحة كورونا
Prof/Sameera
Epidemiology of corona
Ezzat
virus
 Englishوكيل معهد الكبد
القومى
 Covid 19 emerging dataأ.د /أحمد دنيا
 andوكيل كلية الصيدلية
guidance
on
diagnosis
and
management
 Novelأ .د  /ابراهيم ريحان
Biomarker
of
COVID-19 Pandemic.

 Immunotherapy ofأ.د  /ابراهيم ريحان
COVID-19 Pandemic
Prof/Sameera
New hopes in vaccine
Ezzat
development

كلية الطب
معهد الكبد

الصيدلة

الطب البيطرى

الطب البيطرى
معهد الكبد

الطب

أ,د/أحمد عامر
Covid 19 update
خميس
 Developing pediatricد /مها إبراهيم خليفه
nurses infection control
competencies

التمريض

 of Covid 19 and evolutionأ.د -صبحى حسب
 of SARS-COV-2 accorgingالنبى

العلوم

New Stratigies For Treatnt

to biodiver and Wolwtion
Theorg

دراسة تجربة مستشفى العزل
الجامعى

توزيع الشهادات

أ.د /سامى الدحدوح

الطب

اليوم الثاني 0101/01/5
احملور الثالث :اآلثار االجتماعية واالقتصادية جلائحة كورونا.
الجلسة الثالثة من الساعة 01ص حتي 00,11ص

رئيس الجلسة  :أ.د /حسن خطاب "وكيل كلية اآلداب"
مقرر الجلسة  :أ.د /درية خيرى "وكيل كلية الزراعة"
1

الساعة

2

11,1ص

1

11,11ص

1

11,21ص

1

11,12ص

The Humanities in the
Forefront: Trauma or
Relief in the Age of the
Coronavirus
دراسة واقع التعليم عن بعد في زمن
كورونا وأثرها على أولياء األمور
لطالب المرحلة اإلعدادية
االستخدام اآلمن للمالبس في بيئات
العمل المختلفة في ظل كورونا
اآلثار االجتماعية لجائحة كوفيد 19
على المجتمع الريفي
دور وسائل التواصل االجتماعي في
نشر الوعي واإلرشاد الزراعي بين
الريفيين فى ظل جائحة كورونا

أ.د /أسامة مدني
عميد كلية اآلداب

كلية اآلداب

أ.د /جيهان سعيد

االقتصاد
المنزلى

أ.د /إيهاب فاضل

االقتصاد
المنزلى
كلية الزراعة.

أ.د /خالد عبد الفتاح
أ.د /درية محمد
خيرى
وكيل كلية الزراعة

كلية الزراعة.

1

11,11ص

أثر وسائل التواصل في الحد من أثر
التباعد االجتماعي في ظل كورونا

د /هويدا عزوز

قسم اإلعالم -
كلية اآلداب.

7
1

11,11ص
11,11ص

التغزية الصحية وتقوية المناعة
اآلثار الثقافية لجائحة كورونا على
الحياة اليومية في المجتمع المصري

أ.د /وفاء رفعت
أ.د /إسماعيل يوسف

إقتصاد منزلى
االداب

9

11,1ص

اآلثار االجتماعية لجائحة كورونا على أ .د/رضا خالف
المجتمع المصري

االداب

11

11,12ص

الخطاب الديني في مواجهة كورونا

د /تامر المظالي

االداب

11

11,21ص

ظاهرة التنمر في ظل جائحة كورونا

د /نهى عثمان –
أ.د /عبير خليل

اآلداب.

توزيع الشهادات

احملور الرابع :األثار السلوكية والنفسية جلائحة كورونا.
الجلسة الرابعة من الساعة  00إلى 0,11م
.

رئيس الجلسة :أ.د /صبحى شرف "عميد كلية التربية"
مقرر الجلسة :أ.د /سميرة عزت "وكيل معهد الكبد"
-1

الساعة

-2

12,1م

-1

12,11م

الجزاءات القانونية لمخالفة التدابير
االحترازية لمواجهة كورونا وأثرها فى
الحد من انتشار فيروس كورونا
الصحه النفسيه ومخاضر االضطرابات
النفسيه لدي البالغين وكبار السن في
ظالنتشار جائحه فيروس Covid-19
معززات الصحة النفسية لألطفال فى
ظل جائحة كورونا

أ.د /محمود التحيوى

حقوق

وكيل كلية الحقوق
أ.د /جيهان سويد

أ.د /إيمان خميس

اقتصاد منزلى

تربية طفولة

وكيل كلية التربية
للطفولة المبكرة

-1

12,21م

الشائعات وصناعة الخوف في ظل
الجائحة.

أ.عال الزيات
رئيس قسم علم
االجتماع

االداب

-1

12,12م

األدب وجائحة كوفيد :19كيف تجسدت
األوبئة في األعمال األدبية؟

أ.د /سعيد شوقى

االداب

رئيس قسم اللغة
العربية

-1

12,11م

فلسفة ما بعد الحداثة وجائحة كوفيد.19

أ.د /محمد عبد العال

االداب

-7

12,11م

أنماط السلوك فى المجتمع مابعد الوباء

أ.د /خالد زيادة

االداب

-1

12,11م

-9

1,1م

-11

1,12م

 What did student hateأ.د  /سوزي جوهر ود
 and love during theشيماء شريف

lockdown period in
?COVID -19 pandemic
Psychological and
 financial burden ofإنجى السيد إسماعيل
 Corona viruse homeالدعوش
isolation
التعامل مع األثار النفسية لجائحة كورونا

أ.د /لمياء الحمراوى

كلية العلوم
الصحية

التمريض

طب

توزيع الشهادات
الجلسة الختامية والتوصيات
من الساعة 03,1م إلى 2م.

معالى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د /عبد الرحمن الباجورى.
مقرر المؤتمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د /عبد الرحمن السباعى.

اللجنة التنظيمية للمؤتمر.

