
 المحاضرات العامة خالل 2202 : 2222

 التاريخ  عنوان المحاضرة المحاضر

ِصطفً خىدح /األعتبر اٌذوتىس

اٌشئيظ األعجك ٌٍدبِعخ 

 اٌجشيطبٔيخ في ِصش
 

"عبٌُ اٌىتبة واٌّىتجبد"  9142عجتّجش  41اٌغجذ اٌّىافك    

ِعتض عٍيّبْ األعتبر . د.أاٌغيذ 

 ثمغُ عٍىَ اٌّىاد

"اٌتطىس اٌتىٕىٌىخً واٌطبلخ 

"اٌىهشوضىئيخ  

عجتّجش  92اٌغجذ اٌّىافك 

9142 

األستاذ  –.د/ عصام شرف  السيد أ
بجامعة القاهرة ورئيس وزراء 
 مصر األسبق.

 

"مبادرة الحزام والطريق ) طريق 
 الحرير الجديد( ليس مجرد طريق"

 2202أكتوبر  02السبت الموافق 
  

السيد أ.د/ محمد عبد الكريم عميد 
 المعهد

 01األثنين الموافق  " تغير المناخ والتنمية المستدامة "
2202أكتوبر  

ٔحى ثٕبء ٔظبَ اٌزوبء االصطٕبعً "

اٌّصشي ٌتحميك اٌثىسح اٌصٕبعيخ 

"اٌشاثعخ  

 –ِحّذ أثى صسلخ  / د.ٌمبهب اٌغيذ أا
اٌتّيض ثبألوبديّيخ عّيذ ِشوض 

اٌعشثيخ ٌٍعٍىَ واٌتىٕىٌىخيب وإٌمً 

 اٌجحشي

أوتىثش  01يىَ األسثعبء اٌّىافك 

9142 

االثتىبساد اٌّغتٍهّخ ِٓ " 

"اٌطجيعخ  

ِحّذ صالذ / د.أ  اٌمبهب اٌغيذ" 

األعتبر اٌّتفشغ  –اٌذيٓ حغىٔه 

 ثمغُ اٌذساعبد اٌجيئيخ

 1ىَ األثٕيٓ اٌّىافكي
  9142ٔىفّجش

 "اٌصٕبعخ واٌتعبوْ ِع األوبديّيب"
  

أِيش وّبي واصف أحذ /ّهٕذطاٌ

ثّذيٕخ  اٌجبسصيٓسخبي اٌصٕبعخ 

 ثشج اٌعشة اٌدذيذح

ٔىفّجش 11يىَ األثٕيٓ اٌّىافك 

9112 

" اٌطبلخ اٌشّغيخ : اآلفبق 

 واٌتحذيبد "

حبضش فيهب اٌغيذ أ.د/ ِعتض عٍيّبْ 

 األعتبر ثمغُ عٍىَ اٌّىاد

9112ديغّجش  2األثٕيٓ اٌّىافك   

اٌمبهب اٌغيذ أ.د/ ششيف لٕذيً  " سحٍخ عًٍ خٕبذ اٌعٍُ "

األعتبر اٌّتفشغ ثمغُ عٍىَ اٌّىاد 

 ثبٌّعهذ

فجشايش  92يىَ األثٕيٓ اٌّىافك 

9191 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تابع : المحاضرات العامة

 التاريخ  عنوان المحاضرة المحاضر

 –القاها الدكتور / رابح الليثى 
خبير صناعة تدوير البالستيك 

 بالشركات األمريكية

ظمها قسم علوم المواد بالتعاون مع الجمعية ن
د بعنوان:العربية لعلوم الموا  

 " االتجاهات الحديثة فى تدوير البالستيك"
مشارك . 02وكان عدد الحضور   

الخميس الموافق 
01/02/2220  

 

الدكتور/ أحمد فؤاد عبد  القاها
مدير مركز تكنولوجيا  –القادر 

البالستيك بوزارة التجارة 
 والصناعة

الجمعية نظمها قسم علوم المواد بالتعاون مع 
بعنوان : العربية لعلوم المواد  

" المنتجات البالستيكية بين االستخدام 
 اآلمن ومخاطر التلوث"

ِشبسن 99ووبْ عذد اٌحضىس   

 السبت الموافق 
20/02/2220  

  

 –القاها الدكتور/ مجدى على 
سفير المعلومات .. مصر بشركة 

 إلسيفير

الجمعية نظمها قسم علوم المواد بالتعاون مع 
"محرك بحث بعنوان  العربية لعلوم المواد

 فعال ومتعمق للمعلومات العلمية"
مشارك . 12وكان عدد الحضور   

 

السبت الموافق 
02/02/2220  

القاها السيد األستاذ الدكتور/ 
مستشار المواد  –سليمان عبد هللا 

شانج  -مؤسسة يو –الطبية 
الصين ، ومستشار  –المتضامنة 

فرنسا –المواد المتقدمة   

علوم المواد بالتعاون مع الجمعية نظمها قسم نقسم 
 العربية لعلوم المواد

" رحلة العمر العلمية بين أربع بعنوان 
 محطات
مشارك 02عدد الحضور وكان   

السبت الموافق 
3/00/2220  

القاها السيد األستاذ الدكتور/ 
األستاذ  –مختار إبراهيم يوسف 

بالمعهد ونائب رئيس الجامعة 
 األسبق

نظمها قسم علوم المواد بالتعاون مع الجمعية 
 العربية لعلوم المواد

" تأثير الثروة الحيوانية على بعنوان 
" وكان عدد الحضور   التغيرات المناخية

 20 مشارك .

الخميس الموافق 
01/00/2220  

القاها السيد األستاذ الدكتور/ 
مستشار المواد  –سليمان عبد هللا 

شانج  -مؤسسة يو –الطبية 
الصين ، ومستشار  –المتضامنة 

فرنسا –المواد المتقدمة   

مالءمة ومىذج وظسي لبعض الىتائج التجسيبية ""   

المواد بالتعاون مع الجمعية نظمها قسم علوم 
 العربية لعلوم المواد
.ِشبسن 11ووبْ عذد اٌحضىس   

 

األثٕيٓ اٌّىافك 

11/19/9191  

 –دوتىس / ِغعذ عطيه اٌمصجً 

أعتبر عبٌُ ِّتبص ثمغُ عٍىَ اٌّىاد 

وسئيظ ِدٍظ إداسح واٌعضى 

إٌّتذة ٌششوخ اإلعىٕذسيخ ٌٍّٕتدبد 

 اٌجتشوٌيخ ) أعجه(

البتسولية بيه البحث العلمً "االضافات 

 والتطبيق العملً "
ِشبسن . 21ووبْ عذد اٌحضىس   

 19اٌغجذ اٌّىافك 

  9199فجشايش 

 

 



 تابع محاضرات عامة 

 التاريخ  عنوان المحاضرة المحاضر
اٌمبهب اٌغيذ أ.د/ يغشي صبثش حغيٓ 

أعتبر هٕذعخ وعٍىَ اٌحبعت  –اٌدًّ 

 ووصيش اٌتشثيخ واٌتعٍيُ األعجك

الميتافيسس المفاهيم والتداعيات ""   

ِشبسن . 11ووبْ عذد اٌحضىس   

  9199/ 12/9األثٕيٓ اٌّىافك 

 

ٌصٕذوق ِىبفحخ  اٌجشٔبِح اٌتىعىي

وعالج اإلدِبْ واٌتعبطً ثىٍيبد 

 وِعبهذ اٌدبِعخ

قاوىن تعاطً المخدزات والالئحة التىفيرية "

 له"

فجشايش  92اٌخّيظ اٌّىافك 

9199.  

 

أعتبر  –اٌمبهب اٌذوتىس / فبيذ ِدبهذ 

ِغبعذ عٍُ اٌفيشوعبد وإٌّبعخ 

ِذيٕخ األثحبث اٌعٍّيخ  –اٌطجيخ 

 واٌتطجيمبد اٌتىٕىٌىخيخ 

" فيسوس كىزووا المستجد : الصساع بيه 

  العلم والىباء والمجهىل "
ِشبسن .  11ووبْ عذد اٌحضىس   

اٌغجذ اٌّىافك 

92/9/9199  

 


