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 حول المؤتمر

يُعد المؤتمر أحد أهم األحداث العععيعمعيعي العتع    
تُعقد ف  رحاب جامعي سوهاج ليمساهمعي فع  
تحقيق اهداف الخطي البحثيي ليجامعععي و مع  
ثم تحقيق استراتيجيي وزارة التعععيعيعم العععالع  

م ، و يُعطعطع  العمعؤتعمعر 0202ليبحث العيم  
 تيي :آلالمجاالت ا

 مجال العيوم األساسيي. .1

 مجال العيوم الطبيي. .0

 نسانيي. إلالعيوم ا .0

 العيوم الهندسيي.  .4

 أهداف المؤتمر

  تشجيع شباب الباحعثعيع   عيع  العمعشعار عي

وتنميي روح التعاو  بينهم والعمل  فريعق 

لعحعل ايعايععا الععمعجععتعمععع الععمعدنعع  و جععرا  

 البحوث الجما يي. 

  ام انيي ت عويع  فعرح بعحعثعيعي مع  جعمعيعع

التخصصات لتنفيذ الخطي البحثيي ليجامعععي  

 ليمساهمي ف  حل المشا ل المجتمعيي. 

  تشجيع  جرا  البحوث التطبيقيي ليمساهمي

فعع   يععجععاد حععيععول لععيععمععشعع عع ت الععبععيعع ععيععي 

 والصنا يي المختيفي. 

   تعبععادل االرا  والعخععبععرات بعيعع  الععبعاحععثععيعع

 بمختيف  ييات الجامعي.   

 مكان انعقاد المؤتمر :
يعقد المؤتمر بالمركز الدولى للمؤتمرات  

  مدينة سوهاج الجديدة -جامعة سوهاج 



 المشاركة

   يكتب الُملخص ببببرنبامبMicrosoft 
Word  على أن يكون نمب  البكبتباببة ،

Times New Roman   41و حجم الخ 
للغة اإلنجليزية، أما  41للغة العربية  و 

، 41العنوان فيكتب بخ  ثقيل وحبجبم 
وأسماء المؤلفين بخ  ثقبيبل وحبجبم 

41 . 

   يجب اال يزيد ملخص البحث  ببالبلبغبة
كلمة، و  152اإلنجليزية أو العربية  عن 

يرجي كتابة عنوان البريد اإلليكترونبى 
 للمؤلف المسئول للتواصل.

  ُترسل ملخصات األبحباث للبكبتبرونبيبا
 .علي الموقع األلكترونى للمؤتمر 

  تخضع جميبع البمبلبخبصبات واألوراق
البحثية للتحكيم من قبل المتخصصين 

 باللجنة العلمية.

  يتم قبول ُملخصات البحوث للمشاركبة
فبببرايبر  1بفعاليات  المؤتمبر حبتبى 

 م1212

  يتم لرسال خطاب قبول الببحبث ببعبد
التحكيم من قبل المتخصصين باللجنبة 
العلمية خالل أسبوع من تاريخ استالم 

 الملخص.

 اللجنة التنظيمية

 أ. د. صباح صابر محمد                  كلية العلوم

 كلية التكنولوجيا و التعليم احمد عبد الرحيم       عميد د.  أ.

 دابآلكلية ا                 د. محمد توفيق محمدأ.

 كلية الطب البيطرىمحمد عبد هللا                     أ.م.د. 

 طلعت علي                        كلية الهندسةأ.م.د. 

 كلية العلوممصطفى جمال رضوان        أ.م.د. 

 كلية العلوم       أ.م.د. محمود عبد العليم على

 كلية التمريض  أ.م.د. نادية صالح                        

 د. محمد ناجح                               كلية التربية

 لكترونيةإلالبوابة امحمد حشمت  عبد الاله         د.  

 كلية العلومأمانى أبو القاسم                    د.  

 كلية الصيدليةد. ممدوح فوزى                            

 كلية التربية                      د. محمد السيد       

 كلية تربية رياضيةممدوح محمد السيد                د.  

 كلية الزراعة           د. محمد يوسف العارف     

 د. عماد علي                               كلية الطب

 علي ابو الرى                          الدراسات العليا أ. 

 أ. كريستين صفوت                      العالقات العامة

 عداد كتاب المؤتمر و نشر البحوثل
 مدير مركز النشر بالجامعة  د. محمد الجوهرى            أ.

 كلية العلومد. عماد نوير                                

 محاور المؤتمر

االتجاهات العلمية التطبيقية  في مبجبال  .4

 العلوم األساسية. 

االتجاهات الحديثة و التطبيقية و ضبمبان  .1

جودة و سالمة البخبدمبات فبى البعبلبوم 

 الطبية بما يعزز صحة الفرد و المجتمع.

دور البحث التربوى فى تحقيبق البخبطبة  .3

 البحثية للجامعة.

 التحول الرقمى لتحقيق التنمية. .1

التكنولوجيا الحديثة في حل المبشبكبالت  .5

 البيئية بمحافظة سوهاج.

الطاقة الجديدة والمتجددة وتكبنبولبوجبيبا  .6

 المعلومات.

تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في مبجباالت  .7

 العلوم .

األبحاث التطبيقية فبى مبجبال البعبلبوم  .8

 الزراعية.

االتجاهات المعاصرة فى مجبال البعبلبوم  .9

 نسانيةإلا

 اللغات و دورها  فى الدراسات االنسانية. .42

التوجهات الحديثة فى الدراسات التجارية  .44

 و الشمول المالي.

االتجاهات العلمية فى دراسات و حبفبظ  .41

 ثار.آلا

 التغيرات المجتمعية فى العصر الحديث. .43

التقنيات المعاصرة في عبلبوم البريباضبة  .41

 المتنوعة.

 برنام  المؤتمر

  الجلسات العامة ذات الصلة ببمبوضبوع

 المؤتمر. 

  عرض ومناقشة البمبقباالت البببحبثبيبة

 المقبولة. 

  .جلسة الملصقات 

 .المعارض  

 التواصل :
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