الت شارك فيها القسم
الندوات والمؤتمرات وورش العمل ي
ً
أوال  :المؤتمرات
كي من القسم بالمؤتمر الدول التاسع ر
جدول بالمحتوى العلم والمشار ن
عش لتكنولوجيا المياه
ي
ي
ر
والذي تم عقده بمدينة شم الشيخ لعام 6102
المحاضر

المحتوى العلمي (البحث)

د /محمد عبدالسالم أيوب

OPTIMAL CONFIGURATION OF SLUDGE HOPPER
IN SWIRL FLOW HYDRAULIC CLARIFLOCCULATORS

م /السيد محمد ماضي

Evaluation and Modeling of Trihalomethanes
Concentrations on Bani Suef Water Distribution Network

كي من القسم بالمؤتمر الدول ر
جدول بالمحتوى العلم والمشار ن
العشون لتكنولوجيا المياه
ي
ي
والذي تم عقده بمدينة الغردقة لعام 6102
المحاضر

المحتوى العلمي (البحث)

م /حسن احمد رمضان

Post treatment of wastewater using recovered alum from
water treatment sludge

ً
ثانيا :الن ـــ داوات
ن
نوفمب :6102
ندوة عن معالجة المياه يف
ر
ن
ن
نوفمب
والت تم عقدها يف
جدول بالمحتوى
ر
ي
العلم والمحاضين بالقسم لندوة معالجة المياه ي
 6102ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

المحاضر

المحتوى العلمي

زمن العرض التقديمي

د /عبدالعزيز السيدعبدالعزيز

مشروعات اإلمداد بمياه
الشرب

 01- 01دقيقة

د /محمد عبدالسالم أيوب

مشروعات الصرف الصحي

 01- 01دقيقة

د /محمد محمود السمدوني

إعادة تدوير المخلفات

 01- 01دقيقة
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 االجتماع السنوي السابع والتسعون لمجلس بحوث النقل والذي تم عقده بمركز وولتر إي
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