
 2022/  2021المحاضرات العامة خالل العام الجامعي 

 

 الميعاد المحاضر المحاضرة

 

 " البحث العلمي بين

 االستثمار والتسويق "
 

نظمها قسم علوم المواد 

بالتعاون مع الجمعية 

 العربية لعلوم المواد

 –السيد أ.د/ على إدريس 

 نائب رئيس جامعة النيل

 مارس 19السبت الموافق 

2022 

محاضرة عامة وحفل توقيع كتاب 

" عقول وقلوب وجها لوجه 

 مع أهل نوبل "

 –السيد أ.د/ شريف قنديل 

األستاذ بقسم علوم المواد 

 بالمعهد

 14/5/2022السبت الموافق 

 وحدة القياس والتقويم " إعداد جدول المواصفات "

  بالمعهد

 29/5/2022األحد الموافق 

 –أ.د/ جيهان حسنى   " خطة اإلخالء فى الطوارىء" 

مقرر لجنة السالمة 

 والصحة المهنية بالمعهد

نوفمبر  7األثنين الموافق 

2022 

أخالقيات رعاية حيوانات " 

 " التجارب

األستاذ  د/ نفرتيتى النخيلى
المساعد بقسم تكنولوجيا 

 الحيوية

الثالثاء الموافق 

15/11/2022 

للخاليا البوليمرية  %22 " تحقيق كفاءة 

  " الفوتوفلطية

“Reality of 22% 

Efficient Organic 

Photovoltaic Cells” 

االستاذ الدكتور/ سادات 

 شافعى

17/11/2022 

 2050"الطريق األخضر للوصول الى مبانى ذكية ذات أنبعاث صفرى بحلول 

      " 

“The Green Road to Net-Zero Emission Smart 

Buildings by 2050”      
 

 

األستاذ الدكتور/ جوهري 

 دارابخاني

17/11/2022 

" دراسات                                     

 " تقييم األثر البيئى للمشروعات
 

االستاذ الدكتور/ السيد 

االستاذ بقسم  –شلبى 

 الدراسات البيئية

نوفمبر  21 – 20الفترة 

2022 

 

 

 

 

 

 



 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
 بعنوان:د العربية لعلوم الموا

 " االتجاهات الحديثة فى تدوير البالستيك"
 مشارك . 30وكان عدد الحضور 

الخميس الموافق 
14/10/2021 

 

الدكتور/ أحمد فؤاد عبد  القاها
مدير مركز تكنولوجيا  –القادر 

البالستيك بوزارة التجارة 
 والصناعة

الجمعية نظمها قسم علوم المواد بالتعاون مع 
 بعنوان : الموادالعربية لعلوم 

" المنتجات البالستيكية بين االستخدام 
 اآلمن ومخاطر التلوث"

 مشارك 22وكان عدد الحضور 

 السبت الموافق 
23/10/2021 

  

 –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 . 45وكان عدد الحضور 

 

السبت الموافق 
30/10/2021 

القاها السيد األستاذ الدكتور/ 
مستشار المواد  –سليمان عبد هللا 

شانج  -مؤسسة يو –الطبية 
الصين ، ومستشار  –المتضامنة 

 فرنسا –المواد المتقدمة 

لوم المواد بالتعاون مع الجمعية عنظمها قسم نقسم 
 العربية لعلوم المواد

" رحلة العمر العلمية بين أربع بعنوان 
 محطات

 مشارك 30وكان عدد الحضور 

السبت الموافق 
6/11/2021 

القاها السيد األستاذ الدكتور/ 
األستاذ  –مختار إبراهيم يوسف 

بالمعهد ونائب رئيس الجامعة 
 األسبق

المواد بالتعاون مع الجمعية نظمها قسم علوم 
 العربية لعلوم المواد

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

 20 مشارك .

الخميس الموافق 
18/11/2021 

القاها السيد األستاذ الدكتور/ 
مستشار المواد  –سليمان عبد هللا 

شانج  -مؤسسة يو –الطبية 
الصين ، ومستشار  –المتضامنة 

 فرنسا –المواد المتقدمة 

 مالءمة نموذج نظرى لبعض النتائج التجريبية "" 

نظمها قسم علوم المواد بالتعاون مع الجمعية 
 العربية لعلوم المواد

 مشارك. 17وكان عدد الحضور 
 

األثنين الموافق 

13/12/2021 

 –دكتور / مسعد عطيه القصبى 

أستاذ عالم ممتاز بقسم علوم المواد 

ورئيس مجلس إدارة والعضو 

المنتدب لشركة اإلسكندرية للمنتجات 

 البترولية ) أسبك(

"االضافات البترولية بين البحث العلمى 

 والتطبيق العملى "

 مشارك . 41وكان عدد الحضور 

فبراير  12السبت الموافق 

2022  

 

 



 تابع محاضرات عامة 

 التاريخ  عنوان المحاضرة المحاضر
القاها السيد أ.د/ يسرى صابر حسين 

أستاذ هندسة وعلوم الحاسب  –الجمل 

 ووزير التربية والتعليم األسبق

 " الميتافيرس المفاهيم والتداعيات "

 مشارك . 17وكان عدد الحضور 

  2022/ 14/2األثنين الموافق 

 

لصندوق مكافحة  البرنامج التوعوى

وعالج اإلدمان والتعاطى بكليات 

 ومعاهد الجامعة

قانون تعاطى المخدرات والالئحة التنفيذية "

 له"

فبراير  24الخميس الموافق 

2022. 

 

أستاذ  –القاها الدكتور / فايد مجاهد 

مساعد علم الفيروسات والمناعة 

مدينة األبحاث العلمية  –الطبية 

 والتطبيقات التكنولوجية 

" فيروس كورونا المستجد : الصراع بين 

  العلم والوباء والمجهول "

 مشارك .  30وكان عدد الحضور 

  26/2/2022السبت الموافق 

 

 


