
 7102/7102خالل العام المحاضرات العامة 

 التاريخ المحاضر ووظيفته عنوان المحاضرة

 –اآلفاق المستقبلية للتطورات الطبية 

 تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية 

أستاذ المسالك البولية بكلية الطب  –. د / محمد غنيم أ

 جامعة المنصورة
 7102سبتمبر 

 واالبتكارتطوير المنتجات 
أستاذ الهندسة الصناعية  –أمين الخربوطلى د /  أ.

 جامعة عين شمس  -بكلية الهندسة 
 7102سبتمبر 

: ثالث  التصميم والطبع واإلدماج

 خطوات فى تكنولوجيا المستقبل 

أستاذ مواد األسنان بكلية  –مصطفى أبو شليب أ. د. / 

 طب األسنان
 7102أكتوبر 

 حرب أكتوبرومضات من العلم   فى 
رئيس مجلس إدارة  –الكيميائى / محمد نور الدين  

 الجمعية العربية لعلوم المواد
 7102أكتوبر 

الطباعة ثالثية األبعاد بين النظرية 

 والتطبيق
 7102أكتوبر  بوسطنالواليات المتحدة األمريكية –رابح الليثىد. 

 تثبيط تآكل الفلزات بين التكلفة والعوائد
 -أستاذ بكلية الهندسة  –مجاهد الراجحى / سعد  أ. د.

 جامعة القاهرة
 7102نوفمبر 



البنك القومى للمعامل واألجهزة العلمية 

 بالجامعات المصرية 

مدير وحدة المعامل  –أ .د./ طه إبراهيم زغلول 

 واألجهزة العلمية بالجامعة 
 7102ديسمبر 

 

 االشعاعاث النىويت و الحمايت منها 8

أستار الفيزياء  –الخطيب أ .د./ أحمذ 

التجريبيت بكليت العلىم، جامعت 

 األسكنذريت

 يناير

 8108 

 

 التحليل السياسي و ثىرة الفيزياء 9

مستشار  –أ. د. عزمي خليفت 

سفير مصر  –الذراساث المستقبليت 

 األسبق بالبحرين

يناير 

8108 

 لساءاخ في شعس األظكُدزيح 01

و  أظتاذ انُمد –د. عثد هللا ظسوز 

األدب انحديج تكهيح اآلداب جايعح 

 األظكُدزيح

فثسايس 

8102 



00 

 –انستظ تيٍ انُظسيح و انتطثيك انصُاعي 

دزاظح حانح في شسكح عص اندخيهح نهحديد و 

 انصهة

يديس انصياَح  –د. طازق صالح انديٍ 

انتُفيريح تشسكح عص اندخيهح نهحديد و 

 انصهة

يازض 

8102 

08 
يثتكسج ذاخ تسكيثاخ  تحضيس و تطثيماخ نًىاد

 َاَىيتسيح

يديس يسكص  –أ. د. طازق عثد انفتاح 

انثحىث انتطثيميح تجايعح كسيعتىفس 

انىالياخ  –فيسجيُيا  –َيىتىزخ 

 انًتحدج األيسيكيح

يازض 

8102 

 انثحج و انتطىيس و االتتكاز يٍ أجم انتًُيح  01
وشيس انتعهيى  –أ. د. يعتص خىزشيد 

 وشيس انتعهيى  –انعاني 

يازض 

8102 

 يٍ انًحهيح انً انعانًيح، هم َعتطيع؟ 01
َائة زئيط يجهط  –د. شيسيٍ حهًي 

 ادازج شسكح فازكى نألدويح

يازض 

8102 

 انكستىٌ انًُشظ وانكستىٌ انحيىي 01

تاحج تمعى انغاتاخ  –د /هشاو عهً 

يسكص انثحىث  –األخشاب وتكُىنىجيا 

 انصزاعيح

اتسيم 

8102 

 



 الكيمياء والحياة الحذيثت  01

أستار الكيمياء  –د / مرسى أبى يىسف أ. 

جامعت  –غير العضىيت بكليت العلىم 

 اإلسكنذريت ونقيب العلميين باإلسكنذريت

بريل ا

8108 

01 
 زجم جاء يٍ انغاتاخ 

 جىنح حىل انعانى يع اتٍ تطىطح انًصسي (
 8102يايى  انًهُدض / أحًد انشهاوي

 


