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ن من القسم بالمؤتمر  دولج ون الدولي بالمحتوى العلمي والمشاركي  لتكنولوجيا المياه  العشر

 6102لعام   الغردقةوالذي تم عقده بمدينة 
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 داواتـــالن: ثانيا

ي نوفمبر 
ن
 : 6102ندوة عن معالجة المياه ف

ين بالقسم لندوة معالجة المياه دولج ي تم بالمحتوى العلمي والمحاضن
ي نوفمبر  والت 

ن
عقدها ف

 ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 6102

 زمن العرض التقديمي المحتوى العلمي المحاضر

  عبدالعزيزد/ عبدالعزيز السيد
مشروعات اإلمداد بمياه 
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 دقيقة 01- 01

 دقيقة 01- 01 مشروعات الصرف الصحي  أيوب عبدالسالم محمدد/ 

 دقيقة 01- 01 إعادة تدوير المخلفات  السمدونيمحمود محمد د/ 

 

 

خالل  مؤتمرات تم المشاركة بها من قبل اعضاء هيئة التدريس بالقسم

ةالثالث سنوات ال   : خب 
 

 ( : استاذ مساعد بالقسم)اسالم ابو النجا د./ ا. م.  

  جامعة المنصورة والمنعقد بشرم الشيخ في  –كلية الهندسة  –المؤتمر الهندسي الدولي الثامن

 .2172نوفمبر  22الي  71الفترة من 

 
 د./ رجاء طلعت عبدالحكيم )مدرس بالقسم( : 

  اكتوبر  27تم عقده في مدينة القاهرة يوم المؤتمر الرابع لخريجي برامج منحة فولبرايت والذي

2172 

  المؤتمر السنوي لجمعية مهندسي تكنولوجيا األسفلت األمريكية(AAPT ) الثالت والتسعون

والذي تم عقده في مدينة جاكسونفيل بوالية فلوريدا بالواليات المتحدة االمريكية في الفترة من 

 2172مارس  27الي  72



  هيوستن،  .مركز جورج براون للمؤتمراتو الذي تم عقده بمؤتمر ومعرض عالم األسفلت

 .2172مارس   2الي  6في الفترة من الواليات المتحدة األمريكية  .تكساس

  مركز وولتر إي والذي تم عقده بالسابع والتسعون لمجلس بحوث النقل االجتماع السنوي

 77الي  1في الفترة من الواليات المتحدة األمريكية  واشنطن للمؤتمرات ، واشنطن العاصمة ،

 .2172يناير 

 والذي عقد في سان دييجو , كاليفورنيا , الواليات المتحدة االمريكية في  رثرا مؤتمر فولبرايت لإل

 جامعة سان دييغوب،  2171ديسمبر  76الي  71الفترة من 

 ( مؤتمر تناغم التعليم في افريقياTuning Africa ) المرحلة الثانية ممثال لجامعة طنطا عن

لمفوضية األوروبية في تخصص الهندسة المدنية في االجتماع العام  الخامس  والذي عقد في ا

 .2171نوفمبر  72الي  71في الفترة من  بروكسل ، بلجيكا 

  2171يوليو  71-72مصر –شرم الشيخ  –مؤتمر الجيوميست للبنية التحتية المستدامة . 

  مؤتمر( تناغم التعليم في افريقياTuning Africa المرحلة الثانية ممثال لجامعة طنطا عن )

جوهانسبرغ ، جنوب إفريقيا  و الذي عقد فيالرابع تخصص الهندسة المدنية في االجتماع العام 

 2171أبريل  2الي  1من 

  البيانات الكبيرة، انترنت االشيا ما ورا  المدن الذكية: نحو المدن الحكيمة ، تسخير قوة ،

 SETESللنقل ،  القوميالبيانات المفتوحة ، نماذج االبتكار في الخدمة المفتوحة ، تنظيم: المعهد 

 ، وزارة النقل ، القاهرة ، مصر. 2176أكتوبر  26شمال أفريقيا ، وجامعة القاهرة، 

 ( مؤتمر تناغم التعليم في افريقياTuning Africaالمرحلة الثانية ممثال )  لجامعة طنطا عن

في الفترة أكرا ، غانا تخصص الهندسة المدنية في االجتماع العام الثالث والذي تم عقده بمدينة 

 .2176أكتوبر ،  71الي  71من

  2176يناير  21-26، يومي القاهرة والذي عقد في قمة البنية التحتية للنقل في مصر مؤتمر و 

  مركز وولتر إي والذي تم عقده باالجتماع السنوي الخامس والتسعين لمجلس بحوث النقل

 71الي  71في الفترة من واشنطن للمؤتمرات ، واشنطن العاصمة ، الواليات المتحدة األمريكية 

 .2176يناير 

  خ في جامعة المنصورة والمنعقد بشرم الشي –كلية الهندسة  –المؤتمر الهندسي الدولي الثامن

 .2172نوفمبر  22الي  71الفترة من 

 


