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جامعة مدينة السادات بتنظيم  -تتشرف أسرة معهد الدراسات والبحوث البيئية 

  للدراسات والبحوث البيئية رابعال الدولي مؤتمرها

 ن                                                                ــــــواتحت عن

 "ةــــــة ذكيـــــمستدام بيئـــة" 
 

 :رعايةب هذا الحدث العلمى الهام حظي يويسعد المعهد أيما سعادة أن 

 

 السيد االستاذ الدكتور/ أحمد محمد بيومى                 

 س جامعة مدينة الساداترئي                         

 

 السيد االستاذ الدكتور/ رفاعى إبراهيم رفاعى

 للدراسات العليا والبحوث رئيس الجامعة ائبن 

 

للمناقشاات العلمياة حاول المشاالت البيئياة وهامة ويفتح المؤتمر نافذة جديدة 

                              ( ذكيااااةالمسااااتدامة بيئااااة الال) البحااااوث العلميااااة التااااي تاااادور حااااول  ماااال  اااالل

والمراكا  لعلماا  والبااحنيل مال الجامعاات الم ارية مال ااهل الخبارة  وعليه يقدم

لبيئيااة ف اال عاال ايااترا  فااي المجاااالت ا فااي يااتي التخ  ااات العلميااةالبحنيااة 

 الباحنيل العرب واالجانب.
 

واالستفادة مل مناقشات الجلسات العلمية التوفيق  بدوام للجميع مع تمنياتى

والحفاااع علااي حقااوط و متالبااات االجيااال  تحقيااق التنميااة المسااتدامةبااالمؤتمر ل

 .القادمة

 

 عميد المعهد ورئيس المؤتمر                                             

 عمر أحمد سعد تمامأ.د/                                             
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Conference Topics: 

 Water resources and sustainability. 

 Environmental pollution and wastes recycling. 

 New and Renewable Energy. 

 Climate changes and environmental impact 

assessment. 

 Environmental agriculture. 

 Biodiversity 

 Food security and safety. 

 Nanotechnology Applications in Community 

Service 

 Environment disease 

 Environmental Industries and Crafts. 

 Tourism and Environmental Media. 

 Humanity and Environmental Sciences 

 Management, economy and environmental 

legislation. 

 Geographical Information Systems and Remote 

Sensing. 

 Environmental and Architecture Engineering. 

 Geology and Environment. 
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13:00-15:00 

 

 

Registration 

15:00-16:00 
Opening session 

16:00-16:30 Prof. Dr. Rifai I. Rifai 

 " رؤية استراتيجية لتحقيق االستدامة المستقبلية "  

16:30-17:00 
Prof. Dr. Elhady Yahiya 

 " Polices and Strategy of food Safety " 

17:00-17:30 
Prof. Dr. Sarolata Lakatos Nemes  

Using the gedtermical enerdy hot water for several targets 

17:30-18:00 
Prof. Dr.Khalil El.Halafawi 

الوراثية واالمان البيئي""تقنيات حدينة فى الهندسة     

18:00-18:30 Prof. Dr.Salwa ELMeligy 

 " Sustainable Development in Pharmacy Present and Future  "  

18:30-19:00 Prof. Dr.Nageh Ahmed Elmahdi 

    " Environmental Toxicants  "  

19:00-19: 30  Prof. Dr. Nabil nasr El-Hfnawi 

البيئية المستدامة "" التنمية   

 

 

Monday, March 27, 2016 

13:00-19:30 

Program of the Fourth International Conference 

27-29March 2017 
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9:30 – 12:20 
 

 
 

HALL 
1 

 

Water resources and sustainability 

12:20 - 12:40 

 

Nanotechnology Applications in 

Community Service 

15:00 – 17:20 

Environmental pollution and wastes 

recycling 

17:20 - 18:00 New and Renewable Energy 
   

9:30 – 11:40 

 
 

HALL 
2 

Climate changes and environmental 

impact assessment  

 

12:00 – 14:10 
Environmental agriculture 

15:00 – 15:30 
 

Environmental diseases 

15:30  – 16:10 Biodiversity 

16:10  – 17:10 Food security and safety 

   

9:30 – 12:20   

HALL 
3 

Geographical Information Systems 

and Remote Sensing 

12:20 – 13:10  

Environmental and Architecture 

Engineering 

15:30 – 17:20  Geology and Environment  

   

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, March 28, 2017 
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 كلية العلوم  جامعة االسكندرية   –استاذ الجيولوجيا  –أ.د/ حنفى هليل  رئيس الجلسة :
 كلية الزراعة جامعة المنوفية  –استاذ امراض النبات المتفرغ  –محمدى ذكى الشنوانى   مقرر الجلسة : أ.د/

 

 

9:30:10:00 

(الموارد المائية )الحاضر والمستقبل               

  استاذ المياه الجوفية مساعد بالمعهد -المحاضر :  د/ محمد كامل فتاح             

10:00:10:20 

EVALUATION OF IRRIGATION WATER QUALITY AND ITS 

EFFECT ON HEAVY METALS CONTANT IN SOIL AND PLANT 

OF INDUSTRIAL AREA OF QUESNA, MINUFIYA 

GOVERNORATE, EGYPT 

Abou Hussien1, E. A.; E. I. Gaber2; M. F. Tantawy3 and A. G. Basiouny2  

 

10:20-10:40 

SUSTAINABILITY OF GROUNDWATER RESOURCES IN ABU 

RAWASH-KHATATBA AREA, EGYPT. 

Diab M. Sh*, Dahab K.*, Elsheikh A.**, Essa M** and Abdelah H.* 

 

10:40-11:00 

ASSESSMENT OF WATER QUALITY INDEX AT INDUSTRIAL 

ZONE, DAMIETTA 

Talaat A. Hegazy and M. S. Ibrahim 

 

11:00-11:20 

1-ARC SRTM DEM-BASED HYDROLOGIC ANALYSIS OF AL-

ARISH WATERSHED, NORTH SINAI, EGYPT 

Samir Z. Kamh1, Alaa A. Masoud1, Mohamed El-Bouraie2, Ebtesam A. Meswara1 

11:20-11:40 

MONITORING AND ASSESSMENT OF THE GROUNDWATER 

QUALITY OF THE SHALLOW AQUIFER AT WADI AL-ARISH, 

NORTH SINAI, EGYPT 

Alaa A. Masoud1, Samir Z. Kamh1, Mohamed El-Bouraie2, Ebtesam A. Meswara1 

Tuesday, March 28, 2017 

HALL 1 
9:30 – 12:20 

SESSION 1 
Water resources and sustainability 

 



 

Page (8) 

11:40-12:00 

A NEW CONCEPT OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN 

DOMESTIC SECTOR  IN  EGYPT 

khyal a,zahra1,21 and Aiman a rsheed3 

12:00-12:20 

POTTERY BOTTLES AS A FILTER FOR DRINKING WATER IN 

DAMIETTA GOVERNORATE, EGYPT. 

 

Amany F. Hasballah  
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 كلية العلوم  جامعة االسكندرية  –استاذ الجيولوجيا  –أ.د/ حنفى هليل  رئيس الجلسة :
 كلية الزراعة جامعة المنوفية  –استاذ امراض النبات المتفرغ  –محمدى ذكى الشنوانى   مقرر الجلسة : أ.د/

 
 

 

12:20-12:40 

Efficacy of Silver Nanoparticles of Extractives of Artemisia 

Judaica Against Root-Knot Nematode 

Belal SM Soliman, Moustafa A Abbassy, Mona A Abdel-

Rasoul, Atef MK Nassar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALL 1 
12:20-12:40 

Tuesday, March 28, 2017 

 
SESSION 2 

Nanotechnology Applications in Community Service 
 

Lunch  
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 نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث االسبق –رئيس الجلسة : أ.د / خليل الحلفاوى 
 جامعة مدينة السادات –عميد كلية الصيدلة  –مقرر الجلسة : : أ.د/ سلوى المليجى 

 
 

15: 00:15:20 

INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT IMPROVEMENTS 

USING LIMESTONE  
Mamdouh y. Saleh, Gaber el Enany, Medhat h. Elzahar,                                   

Moustafa h. Omran 
  

 

15:20:15:40 

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF A MOLYBDENUM-

REDUCING BURKHOLDERIA SP. STRAIN AMR-1 FROM EGYPT 

THAT COULD DECOLORIZE DIRECT BLUE 71 

 

Jirangon, H., M. Abd El-Mongy, Rahman, M.F., Halmi, M.I.E., Shukor, 

M.S. and Shukor, M.Y 

15:40:16:00 COMPARISON BETWEEN ADSORPTION EFFICACY OF SOME 

AGRICULTURE WASTES FOR SOME ORGANIC POLLUTANTS 

FROM AQUEOUS SOLUTIONS 
 

G. BarsoumA. Allam, M. Kamel, H. Zahran, M. Elsheikh,  
 

16:00:16:20 

 تقييم بيئي النبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بدولة الكويت 
  حممد سعد راشد املطريي –على حسن حسني صاحل  –ماجدة حممد رفعت أبو الصفا  

 

 

16:20-16:40 

 التنموية في مصر -التحليل المكاني لنوعية مياه النيل وتأثيراتها الصحية 
 حممد فرج عبد العليم عالم

 

16:40-17:00 

 نحو قياسات لتلوث البيئة البحرية بالكويت
 احمد مطلق جبران الهاملى

 

17:00-17:20 

ASSESSMENT OF WASTEWATER TREATMENT PLANT OF 

FERTILIZERS INDUSTRIES, CASE STUDY. 

ibrahim mousa 
 

 

HALL 1 
15:00 – 17:20 

Tuesday, March 28, 2017 

SESSION 3 
Environmental pollution and wastes recycling 
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 نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث االسبق –رئيس الجلسة : أ.د / خليل الحلفاوى 
 جامعة مدينة السادات –عميد كلية الصيدلة  –مقرر الجلسة : : أ.د/ سلوى المليجى 

 

 

 

 

17:20-17:40 

SOLAR-MEDIATED REMOVAL OF ORGANIC 

CONTAMINANTS FROM INDUSTRIAL WASTEWATER 

USING TIO2 NANOMATERIALS IN A PILOT PLANT 

PHOTOREACTOR 

M. Fawzy, H. Hafez, M. S. Abdel Mottaleb, M. Saif 

 

17:40-18:00 

 

 دور اإلدارة البيئية في ترشيد الطاقة بدولة الكويت

 بدر ناصر فهد شارغ العجمى -امحد مجال الدين   -حسنني السيد طه  

         
 
 
 

  

HALL 1 
17:20 – 18:00 

Tuesday, March 28, 2017 

SESSION 4 
New and Renewable Energy 
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مدينة السادات  –استاذ ومدير وحدة المعامل المركزية بجامعة  –عايدة  محمد عالم رئيس الجلسة : أ.د/   

ث العلمىوزارة البح –المدير الفنى للمعهد القومى للقياس والمعايرة  –خالد إبراهيم النجار  مقرر الجلسة : أ.د/  

 

9:30:10:00 

   Climate changes and environmental impact assessment 

 أ.د/  الد إبراهيم النجار

 

10:00:10:20 

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE PROBLEMS AND 

SOLUTIONS ON MAGROUR IDKU AND IDKU LAKE, 

NORTHWEST COAST, EGYPT 

Khyal A. Zahra 

 

10:20-10:40 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND 

ECONOMIC LOSSES FOR THE DELAY OF CONSTRUCTION 

PHASES OF COASTAL BREAKWATER, EGYPT 

Khyal A. Zahra 

 

10:40-11:00 

 السودان  -دراسة حالة غرب كردفان  -اإلنسان يصنع الكارثة في البيئة الحيوية

 عصام عباس بابكر كرار
 

11:00-11:20 

 اإلدارة البيئية والتنمية المستدامة بمحافظة جنوب سيناء

 حممود فوزي حممود فرج
 

11:20-11:40 

 تغيير المناخ االسباب ، النتائج ، األثر على الكويت

 فضا محود فريح الكوح  –  حممود عز الدينإنشاد 

 

 

HALL 2 
9:30 – 11:40 

 

Tuesday, March 28, 2017 

 

SESSION 1 
Climate changes and environmental impact assessment 
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جامعة كفر الشيخ  –أستاذ الخضر بكلية الزراعة  –فاروق العايدى  رئيس الجلسة : أ.د/  

جامعة عين شمس –أستاذ الخضر بكلية الزراعة  ––محمد امام رجب   مقرر الجلسة : أ.د/  

 
   

 

 الزراعة المحمية بين الواقع والمستقبل 12:00:12:30
 أ.د / ابراهيم غنيم

12:30:12:50 THE EFFECT OF DIETARY ENERGY LEVEL ON 

FINISHED SUDAN BAGGARA HEIFERS MEAT 

PALATABILITY AND QUALITY 

Hassseeb Adam 

12:50-13:10 EFFECT OF CELL SIZE AND INDOL BUTIRC ACID 

ON PLUG TRANSPLANT QUALITY IN RELATION TO 

STRAWBERRY PRODUCTIVITY  

Ragab M.E.; R. E. Ahmed; A.A Abd- Hafez and M.H. Zaky 

13:10-13:30 BIOCHEMICAL ANALYSIS OF PHENOLIC 

COMPOUNDS ON BUCKWHEAT PLANTS FAGOPYRUM 

ESCULENTUM FOR THE FIRST TIME IN EGYPT 

Kh. A. El-Halfway, Amal. A. Abd El-Aziz, El-Sayed. A. El-

Abasawy, M.Slah Basiouny 

13:30-13:50 EVALUATION OF TOPS, PULP AND MOLASSES OF 

SUGAR BEET (Beta vulgaris) AS ANIMAL FEEDS IN 

EGYPT. 

Ali .Mohamed .Ali Snara 

13:50-14:10 EFFICIENCY OF LOCAL TRICHODERMA ISOLATES 

AGAINST ROOT ROT PATHOGENS, PYTHIUM 

ULTIMUM AND RHIZOCTONIA SOLANI. 

M.A. Elsbag, Ashraf, M.M. Nofal, M.A. El-Howeity  

HALL 2 
12:00– 14:10 

Tuesday, March 28, 2017 

 
SESSION 2 

Environmental agriculture 
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 جامعة مدينة السادات –استاذ المحميات الطبيعية وعميد المعهد   –عمر احمد سعد تمام رئيس الجلسة : أ.د/           
 جامعة طنطا -وكيل كلية الصيدلة لشئون البيئة   -مقرر الجلسة : أ.د/ ناجح أحمد المهدى    

 

15:00 - 15:30 DETECTION OF ECHINOCOCOCUS IN SOME WILD 

ANIMALS AT DINDER NATIONAL PARK, SUDAN 

Aisha Elfaki Mohamed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALL 2 
15:00 – 15:30 

Tuesday, March 28, 2017 

SESSION 3 
Environment disease  
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15:30:15:50 MOLECULAR DIVERSITY OF EGYPTIAN COTTON 

 (GOSSYPIUM BARBADENSE L.) 

Hazem H. M. Ibrahim, Aysam M. Fayed and Youssef A. El-Mahalawy 

15:50:16:10 CHEMICAL CHARACTERIZATION, ALLELOPATHY AND 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CALOTROPIS 

PROCERA GROWING AT WEST DELTA, EGYPT 

Azzazy, M.F. and Nofal, A.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALL 2 
15:30 – 16:10 

 

Tuesday, March 28, 2017 

SESSION 4 
Biodiversity 
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. 
  
16:10:16:30 

ENVIRONMENTAL AND ECONOMICAL OPTIMUM 

INTEGRATED DESIGN OF CRUDE OIL DISTILLATION 

UNIT. 

Ahmed Mohamed Mahmoud Samy. Mahmoud abdelhalimmamdouh 

A. Gadallah Asmaa Abdelsattar 

16:30-16:50 COMPARATIVE STUDY OF THE POSSIBLE 

PROPHYLACTIC AND CURATIVE EFFECTS OF FLAXSEED 

OIL ON LIPID PROFILE AND ANTIOXIDANT STATUS IN 

HYPERLIPIDEMIC RATS 

Hanan attia rizk 

16:50-17:10 A STUDY ON HEPATIC AND RENAL BIOCHEMICAL 

RESPONSES TO THE TOXICOLOGICAL INTERACTION 

BETWEEN CYCLOPHOSPHAMIDE AND SELECTED 

VITAMINS IN ALBINO RATS. 

Ahmed Morsy Attia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, March 28, 2017 

HALL 2 
16:10 – 17:10 

  

SESSION 5 
Food security and safety 
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  االستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنوفيةمحافظ البحيرة األسبق و  –عثمان مصطفى عسل د/أ.رئيس الجلسة : 
 مدينة السادات –استاذ ومدير وحدة المعامل المركزية بجامعة  –أ.د/ عايدة محمد عالم مقرر الجلسة : : 

9:30:10:00 

ASSESSMENT AND MAPPING OF ENVIRONMENTALLY 

SENSITIVE AREAS TO DESERTIFICATION USING 

REMOTE SENSING AND GIS IN NORTH DELTA, EGYPT 

. * and Belal A.A. **Moghanm F.S 

10:00:10:20 

 

EMPLOYING REMOTE SENSING FOR WATER 

CLARITY MONITORING IN THE NILE DELTA COAST 

Gamal-Ayman Ella Abayazid and Ha  

10:20-10:40 

ASSESSMENT VULNERABILITY OF THE LOW LAND 

ZONE SOUTH EAST OF ALEXANDDIA, EGYPT 

El-Hattab M.(1), H. El-Askary(2), and M. El-Raey(3) 

10:40-11:00 
 دراسة جغرافيةالتقييم الجغرافي البيئي لمكّبات القمامة العمومية بمحافظة المنوفية  

 صبحي رمضان فرج سعد 

11:00-11:20 
 التخطيط البيئي المستدام للمناطق الصناعية في إقليم اإلسكندرية

 أمحد عبد القوى أمحد  

11:20-11:40 

 استخدام بيانات االستشعار من البعد والتحليالت المكانية فى رصد ومراقبة  
 نهر النيل  –مناطق انتشار الحشائش المائية: بالتطبيق على فرع دمياط  

 إبراهيم صالح الدين خضر 

11:40-12:00 

) رؤية تحليلية للتجارب  متطلبات تطبيق التقييم البيئي االستراتيجي في الحالة المصرية
 العالمية(

 2صفاء غنيم،  1حسام عامر 

12:00:12:20 
 البيئة الحيوية بمنطقة النهود بإستخدام تقنية االستشعار عن بعد 

 د/عصام عباس بابكر كرار 

HALL 3 
9:30:12:20 

SESSION 1 
Geographical Information Systems and Remote Sensing 

Tuesday, March 28, 2017 
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12:20:13:10 

Arevolutionary Concept for Africa and the 
Mediterranean 
 ) د/ أيمل رييد(

13:10:13:30 

IMPACT OF THE CONSTRUCTION PHASE ON THE 

COASTAL STRUCTURE BEHAVIOR 

Moheb Mina Iskander 

13:30:13:50 

 دور إدارة الجودة البيئية في تخطيط المناطق الصناعية بالمدن الجديدة 
 ) دراسة حاله علي مدينة السادات (

 املكاوي أمحد إمساعيل -  وائل أمحد طه اجلارحي  -خالد سليم الفجال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALL 3 
12:20 – 13:50 

 

SESSION 2 
Environmental and Architecture Engineering 

Tuesday, March 28, 2017 

Lunch  
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 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث –رفاعى ابراهيم رفاعى  رئيس الجلسة أ.د/
 جامعة طنطا –كلية العلوم   -استاذ بقسم الجيولوجيا  –مقرر الجلسة أ.د/ عالء مسعود  

 الجيولوجيا والبيئة 15:30 - 15:00
                         أ.د/ عالء مسعود  المحاضر :

15:30- 15:50 

INEGRATION OF DC RESISTIVITY METHOD WITH 

HYDROCHEMICAL DATA TO ASSESS THE WATER 

QUILATY OF THE SHALLOW AQUIFER ZONE, EAST 

DAKHLA OASIS, EGYPT 

Alaa A. MASOUD1, Mohamed G. Atwia1, Khaled S. Gemail2, 

Mohamed M. El-Horiny1, Katsuaki Koike3 

15:50-16:10 

AUTOMATIC LINEAMENTS MAPPING USING SHADED 

DEMS IN GABAL UMM HAMMAD AREA, CENTRAL 

EASTERN DESERT, EGYPT. 

Alaa A. MASOUD1, Mohamed E. M. Sabra2, Abdelaziz L. 

Abdeldayem1, Mohamed A. S. Youssef3, Salah A. Mansour2. 

16:10-16:40 

 "COMPARISON OF DRAINAGE NETWORK 

MORPHOMETRY DERIVED FROM TOPOGRAPHIC MAPS 

AND DIGITAL ELEVATION DATA OF GHADIR 

WATERSHED, SOUTH EASTERN DESERT EGYPT" 

Mohamed A. Abd elwahid 

16:40-17:00 

MINERALOGY STUDIES ON THE SOILS OF WADI 

NUGRUS, SOUTH EASTERN DESERT, EGYPT 

                Aida. M. Allam,Gehad.M.saleh M. Elheweity, M. Gad and 

Shaymaa  Monem     

17:00-17:20 
 نحو إسلوب تقني ومرجعي لتحديد وتخايط وت ميم المواقع الجبلية

 الهادى عبد محمد اسماعيل سحر

 

HALL 3 
15:00:17:20 

SESSION 3 
Geology and Environment 

Tuesday, March 28, 2017 
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9:30 – 15:40 

 

 
 
 

HALL 1 
 

Management, Economy and 

Environmental Sensing 

15:40 – 18:00 

 
Environmental Industries and 

Crafts. 

   

 
9:30 – 17:40 

 

 

 

HALL 2 

Management, Economy and 

Environmental Sensing 

17:40 – 18:40 
Tourism and Environmental Media 

   

9:30 - 15:40 

 

 

 

HALL3  

Management, Economy and 
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20:00-20:30 

 الجلسة الختامية وتوزيع الشهادات
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 جامعة مدينة السادات –عميد كلية التجارة  –استاذ ادارة االعمال  –حسنين السيد طه  رئيس الجلسة : أ.د/
 كفر الشيخ –كلية التجارة  –استاذ المحاسبة  –عبد الع ي  على مرزوط  مقرر الجلسة : أ.د/

 

 استراتيجيات وادارة الموارد البيئية  9:30:10:00
 المحاضر : أ.د / حسنيل السيد طه

10:00:10:20 
 المجتمعية بالجامعات المصرية تطبيقات المسئوليةتقييم واقع 

 دراسة تطبيقية علي جامعة مدينة السادات
 مين حسنني السيد طه  - عمار فتحي موسي 

 مصر في المستدامة التنمية علي اإلدارية القرارات أثر 10:20-10:40
 صادق حممد عادل نيفني

 المعاصرة البيئة فى األعمال بمنظمات األداء جودة تفعيل فى البيئية المراجعة أهمية 10:40-11:00
 إبراهيم عبده توفيق رضا 

 باإلسكندرية الصحي الصرف خدمات على بالتطبيق التلوث على البيئي األداء إدارة تأثير 11:00-11:20
 الدمريي حسن اسامة 

 األعمال المعاصرة نظم الرقابة الداخلية وعالقتها بجودة المراجعة الخارجية في ظل بيئة 11:20-11:40
 عمرو عبد الغفار عبد العاطي

 التخطيط اإلستراتيجي للتعليم العالي بالكويت دراسة تقويمية 11:40-12:00
 عبري عبدالعزيز علي مراد

 دورالتسويق االخضر فى تحقيق التنمية المستدامة 12:00-12:20
 2حممود سعد أبوسكني –1امحد السيد املغازى

 تقارير المسئولية اإلجتماعية وآثارها على مخاطر األعمال بالتطبيق علي شركات اإلتصاالت الكويتية مراجعة 12:20-12:40
 ماجد عبد اهلادى جربيل‘، حممود سعد أبو سكني  حممد عبدالفتاح العشماوى  

HALL 1 
9:30 – 15:40 

 

SESSION1 
Management, economy and environmental Sensing. 

 

Wednesday, March 29, 2017 

 



 

Page (22) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:40-13:00 
 اإلبداع االستراتيجي ودوره في التنمية المستدامة

 بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة الكويت ""دراسة تطبيقيةعلى العاملين 
 عذيب عيد راضي سهو الشمري

13:00-13:20 
 القيادة التحويلية ودورها في التنمية المستدامة

 دراسة تحليلية آلراء عينة من اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
 فهد محود فهد ذياب

13:20 – 13:40 
 " دراسة تطبيقية "   اإلدارية البيئية علي مستوي شركات النفط الكويتيةنموذج مقترح لتطبيق المحاسبة 

     محود خالد هادي العازمي -حممد فتحي عزازي  -حسنني السيد طه 

13:40 – 14:00 
 تقييم األثر البيئى لكفاءة جدوى مشاريع االستثمار لشركات االتصاالت بدولة الكويت

 بدر ناصر صنت الدحياين  -معوض الفالح عبد السالم  -عمر سعد متام  
14:00 – 15:00 Lunch  

15.00-15:20 
 )دراسة ميدانية( تقييم األثر البيئى للجدارة االئتمانية للبنوك التجارية بالكويت

 سعدون سعدي سعود مدلة الرشيدي -معوض الفالح عبد السالم  -عمر سعد متام   

15:20 – 15:40 
 حوكمة الشركات فى تقييم األداء البيئى للبورصات المالية الكويتيةدور 

 عبد اهلل طالب عبد اهلل جويعد خليل الشمري -معوض الفالح عبد السالم  -عمر سعد متام  



 

Page (23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة حلوان –كلية الفنوان التطبيقية  -األستاذ  –محمد عبدهللا الجمل رئيس الجلسة : أ.د/ 

امعة حلوانج –كلية الفنوان التطبيقية  -استاذ ورئيس قسم المالبس  -عبد الرحيم رمضان   /مقرر الجلسة : أ.د  

 

15:40:16:00 
 المالبس الذكية ودورها فى حماية البيئة     

 

 المحاضر : أ.د/ محمد عبدهللا الجمل

 

16:00:16:20 

DESIGN A MODEL FOR INTEGRATED MANAGEMENT 

SYSTEM (IMS),OF (QUALITY, ENVIRONMENT, AND 

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY) 

(A CASE STUDY IN INDUSTRY) 

Mohamed A. EL-Dardiry, Ezzat A. El-Fadaly, Mobarak H. Aly*, 

Osama, A. Waly 

 

16:20-16:40 

 تطور مقومات الفن فى التصوير والرسم
 امحد ابراهيم امحد

 

16:40-17:00 

 تصميم معلقات حائطية مبتكرة 
 باستخدام أسلوب توليف الخامات بتراكيب نسجية مختلفة

 هبة حممد عبد الفتاح علي  -  عبد الرحيم رمضان
 

17:00-17:20 

 الهولوجرام واستخدامه فى تصميم االزياء
 محمد عبداهلل الجمل

 

17:20-17:40 

 التصميم البيوجيومترى للمالبس المصنعة من االقمشة المنسوجة
 د/ خالد النجار

 

17:40-18:00 

DEVELOPING SWIMSUIT FOR CHAMPIONSHIPS  

USING ADVANCED TECHNOLOGY 

M. Abd-Allah El Gamal, Khaled El Naghar, Eman Raafat ,  

 Eman M. Mostsfa    
 

 

 

 

 

HALL 1 
15:40 – 18:00 

SESSION 2 
                  Environmental Industries and Crafts. 
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 استاذ ادارة االعمال كلية تجارة جامعة عين شمس –عمرو حسين عبد البر  رئيس الجلسة : أ.د/
 جامعة المنوفية –كلية التجارة –استاذ المحاسبة - محمد عبدالفتاح العشماوى مقرر الجلسة : أ.د/

 

 محاسبة التكاليف البيئية بالمؤسسات الحكومية 9:30:10:00
 انديذعبد الرازط محمد أ.د / المحاضر : 

10:00:10:20 
دور المعلومات المحاسبية فى اتخاذ القرار االستثمارى واثره على بيئة العمل بسوق االوراق المالية 

 الكويتية 
 شبيب سعد العجمي  -ممدوح احلطاب   -معوض الفالح عبد السالم 

10:20-10:40 
 دور نظم المعلومات االدارية  في صناعة واتخاذ القرار االداري

 تطبيقية على جامعة الكويت بدولة الكويتدراسة 
 خالد عبدالعزيز راشد الصيخان

10:40-11:00 
 تطبيق نموذج استخدامات بطاقات االداء المتوازن باالدارة المدرسية

 ) منطقة الفروانية التعليمية إنموذجا(
 مساعد حممد نايف مذرى الشمرى - عمر امحد سعد متام - ان ديذعبد الرازق حممد 

 واقع التنمية المستدامة فى شركات البترول الكويتية 11:00-11:20
 طالل هالل علي الشمري -حممد فتحي عزازي -حسنني السيد طه -رفاعي إبراهيم رفاعي  

 نموذج مقترح لألفصاح عن التكاليف البيئية للشركات الحكومية العاملة بدولة الكويت  11:20-11:40
 عادل حزام عيد حممد الفويه  -حممد فتحي عزازي -حسنني السيد طه -رفاعي إبراهيم رفاعي  

11:40-12:00 
 " إطار مقترح لتفعيل دور مراقب الحسابات عند مراجعة األداء البيئي فى منشأت األعمال"

 ) دراسة ميدانية(
 سامية سعد املطريان العازمى

12:00:12:20 
 " أهمية المراجعة الداخلية البيئية فى تطوير االداء البيئي" 

 ) دراسة ميدانية على شركات المنتجات البترولية بدولة الكويت (
 سامية سعد املطريان العازمى

HALL 2 
9:30 – 17:40 

 

SESSION 1 
Management, economy and environmental Sensing. 
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 راق الماليةدور التحليل المالى للقوائم المالية  في التنبؤ بأسعار األسهم وأثره علي بيئة العمل بسوق الكويت لألو  12:20:12:40
 صالل مقعد العتييب  -ممدوح احلطاب -معوض الفالح عبد السالم  

12:40 – 13:00 

 دور الثقافة الثقافة التنظيمية  في تنمية اإلبداع اإلداري على مستوى المنظمة
 "دراسة استطالعية على برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة للجهاز التنفيذي بدولة الكويت "

 الفضليحممد عطية 

13:00 – 13:20 
 ادارة راس المال الفكري واثارها على القطاعات االنتاجية والخدمية بدول الخليج العربي

 ناصر منصور حممد عائض

13:20 – 13:40 
  حقوق االنسان والتلوث البيئي بدولة الكويت

 عبداهلل صاحل مرزوق هليل احلريص

13:40 – 14:00 
 أهمية محاسبة التكاليف البيئية فى ترشيد واتخاذ القررات االدارية بشركات القطاع الخاص بدولة الكويت 

 طالل هالل عبيد سلوم الشمري
14:00 – 15:00  Lunch 

15:00 – 15:20 
 الموارد البشرية وأثرها على التنمية االقتصادية فى دولة الكويت

 مرزوق  العتيىب

15.20-15:40 

 العالقة بين جودة ممارسات ادارة الموارد البشرية واالداء التنظيمي
 دراسة تطبيقية على العاملين بوزارة الداخلية الكويتية 

 عرفةحممد السعيد ممدوح  -صربي شحاتة   -علي جرب العادمي 

15:40-16:00 
ة تطبيقية()دراس والبيئيمدى استخدام مستحدثات المحاسبة اإلدارية كمدخل لتحسين األداء المالي   

 سعود عبد العزيز - حسنني السيد طه - حممد عزازى

 دور الحوكمة االلكترونية فى زيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بدولة الكويت 16.00-16:20
 حمسن حممس املطريي   

 بدولة الكويتنظم معلومات الموارد البشرية ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة  16.20-16:40
 صالح جابر راشد الرقيب

 االفصاح المحاسبي عن راس المال الفكري ودوره فى تعظيم قيمة المؤسسة . 16.40-17:00
 ناصرعبداهلل العجمى

 واقع ومعوقات زمتطلبات تطبيق التسويق األخضر فى الدول العربية " دراسة نظرية 17.00-17:20
 وفاء مبارك ناصر حمسن العجمى 

17.20-17:40 
 المدرسية لمواجهة المشاكل البيئية اإلدارة عادة هيكلةإل اإلدارية الهندسة أسلوب استخدام

 (Poster)  بدولة الكويت 
   نايف عبد اهلل مطلق دهش املهمل
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 مدينة السادات –استاذ ومدير وحدة المعامل المركزية بجامعة  –رئيس الجلسة : أ.د/ عايدة محمد عالم  
داتجامعة مدينة السا - للدراسات العليا والبحوث وكيل المعهد –محمود سعد ابو سكين   مقرر الجلسة : أ.د/  

 

17:40-18:00 

 التلوث البيئي وأثره على السياحة بمدينة دسوق
 فارس عبد اهلل اجلويلي

 الناتجة عن سوء استخدام برنامج اعالمى فى التوعية بالمخاطر البيئية 18:00-18:20
 العائمات السياحية فى االقصر

 حامد امساعيل حممد يوسف
 (Posterالمعوقات السياحية فى ظل المتغيرات المحلية واالقليمية والعالمية ) 18:20-18:40

 انشاد حممود عز الدين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALL 1 
17:40 – 18:40 

Wednesday, March 29, 2017 

 
SESSION 2 

Tourism andEnvironmental Media 
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 اكاديمية السادات للعلوم االدارية –عميد مرك  التدريب  –استاذ المحاسبة –محمد صالح هايم  رئيس الجلسة : أ.د/
 جامعة مدينة السادات  –األستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية  –د/ عادل عبد الهادى عبداهلل مقرر الجلسة : 

9:30:10:00 
 الحاضر والمستقبل –واقع سوط األوراط المالية فى م ر      

 المحاضر الدكتور / رم ان على السيد على معروف

10:00:10:20 
 التنمية االقتصادية فى مصردور سوق األوراق المالية فى تحقيق 

 رمضان على السيد على معروف

10:20-10:40 

  اإلدارة البيئية على جودة الخدمة المقدمة للعميل
 تطبيقا على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

 حنان فاروق السيد معروف -حسنني السيد طه -نبيل نصر احلفناوى

10:40-11:00 

 للجودة الشاملة فى تحقيق التنمية المستدامةالدور االستراتيجيى 
 بالتطبيق على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 

 حنان فاروق السيد معروف -حسنني السيد طه -نبيل نصر احلفناوى

11:00-11:20 
 أثر التمكين االداري على جودة الخدمة بمصلحة الجمارك

 جابر عبد العاطى عبد الفتاح

11:20-11:40 
 أثر التمكين اإلداري على الرضا الوظيفي للعاملين في الجمارك المصرية

 جابر عبد العاطى عبد الفتاح

11:40-12:00 

 العالقة بين التسييس التنظيمي ومعوقات العملية االبتكارية وأثر القلق التنظيمي عليها
 دراسة مقارنة على الشركات بمدينة السادات

 أمين السيد البطاوى - عزت امحد الفضاىل- حسنني السيد طة       

12:00:12:20 
 دور التكاليف البيئية واألداء البيئي في الصناعات المصرية الصغيرة

 يسرية إبراهيم خالف، غريب جرب جربغنام ،  عادل عبد اهلادي عبداهلل

12:20:12:40 
 دراسة ميدانية –المطرفية طبقا للمتغيرات البيئية تطوير نموذج لسياسات ادارة المخاطر 

 هنال مسري عبد احلميد أمحد يوسف -  عزت امحد حممد الفضاىل  - حممد عبد الفتاح العشماوى

12:40 – 13:00 

اإلفصاح المحاسبي عن المسئولية االجتماعية وأثرها على رأس المال الفكري بالشركات المساهمة 
 )مدخل تنظيري(

 ، حممد عبد الفتاح العشماوي ، و حممود سعد أبو سكني صالح عطيه سلطانعطيه 

HALL 3 
9:30 – 15:40 

 

Wednesday, March 29, 2017 

 SESSION 1 
Management, Economy and Environmental Sensing 
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13:00 – 13:20 
 تقييم أثر رأس المال الفكري على دعم الميزة التنافسية

 ، حممد عبد الفتاح العشماوي ، وحممود سعد أبو سكني عطيه صالح عطيه سلطان

13:20 – 13:40 

المدركة للمنتجات الخضراء وعالقتها بالميل لتكرار  القيمة محددات نحو المستهلكين  اتجاهات
 دراسة تطبيقية- الشراء

 حسام الدين فتحى حممد

13:40 – 14:00 

 دور الجهاز المركزي للمحاسبات  في حماية المال العام  
 دراسة ميدانية علي نادي النجوم الرياضي بمدينة السادات  .

 أسامة عبد الظاهرسيدأمحد -أماين حممد عبدالعال  -حسنني السيد طه 
14:00 – 15:00 Lunch  

15:00 – 15:20 
 " دراسة تطبيقية على جامعة المنوفية  " إدارة الجودة الشاملة فى تحقيق فعالية األداء االدارى دور

 عماد زكريا أمحد نوح-امحد مجال الدين عبداحلميد  -عمار فتحى موسى  -حسنني السيد طه 

15:20 – 15:40 
 التكامل بين أدوات التكلفة اإلستراتيجية فى تطوير نظم  التكاليف بقطاع البترولأثر 

  أمحد سيد عبد العظيم

Lunch  
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 جامعة مدينة السادات  –عميد كلية التربية العام  –عادل توفيق ابراهيم  رئيس الجلسة : أ.د/ 
 جامعة المنوفية –بكلية االداب  –االستاذ المتفرغ  –انشاد محمود عز الدين  مقرر الجلسة :د/

 

 (بيئة نظيفة   -حق االنسان فى العيش )  15:40-16:00
 ابراهيم احمد ابراهيم الفقى  عمادأ.د / المحاضر : 

 جودة الحياة ) المشكلة ، الخصائص ، طرق القياس ( 16:00-16:20
 فضا محود فريح الكوح  –إنشاد حممود عز الدين 

 التعليم من أجل التنمية المستدامة " إشارة خاصة للكويت " 16:20-16:40
   –ممدوح حممد السعيد عرفة  –إنشاد حممود عز الدين  -أفراح ظاهر غرير على العدواىن

 واقع حماية المستهلك العربي لنفسه " دراسة نظرية  " 16:40-17:00
   متعب سعود متعب احلريب  -ممدوح حممد احلطاب    -حسنني السيد طه 

 أثر برامج التأهيل والتدريب على الرضا الوظيفي فى بعض المؤسسات التربوية  17:00-17:20
 ملياء حسن زكى البحريي

 برنامج مقترح فى التربية البيئية لتنمية الوعى البيئي لدى اطفال الروضة  17:20-17:40
 امل سيد أمحد شحاته -نادية حامد البتانوين   -عادل توفيق إبراهيم      

 دور معلمات رياض االطفال فى تنمية االبتكار لدى طقل الروضة  17:40-18:00
 مها ابو املعاطى السعيد النجار

 دراسة الفرضية العامة لفاعلية االعالم الجديد على الصحة النفسية للهيئة الدراسية بالمدارس 18:00:18:20
 حسني الصفارفيصل عبدالصمد على  -عمر امحد سعد متام  -امحد شعبان حممد عطية 

 تقييم أداء اإلدارة المدرسية فى مجال التربية البيئية 18:20:18:40
 مساعد حممد نايف مذرى الشمرى -عمر امحد سعد متام  -عبد الرازق حممد زيان 

 المشكالت البيئية التى تواجه االدارة المدرسية بالكويت 19:00 – 18:40
 نايف عبد اهلل مطلق دهش املهمل -عمر امحد سعد متام    -عبد الرازق حممد زيان   

 الجديد الكويتي البيئة حماية قانون في االحترازية التدابير 19:20 – 19:00
 اهلاجري ناصر عبداهلل  منتهى

HALL3 
15:40 – 20: 20 
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 المفاهيم المعبرة عن عالقة االنسان بالبيئة فى مجال الدراسات البيئية تنوع االلفاظ وتشابه المضمون  19:40 – 19:20
  حممد انور حممد حمروس –حممود سعد ابو سكني  –سحر نادى طلبة 

 بعض المتغيرات االجتماعية والبيئية وعالقتها بظاهرة العنوسة 20:00 – 19:40
 دعاء فاروق ابراهيم الزيات

 قياس الصحة النفسية فى ظل االعالم الجديد داخل البيئة الجغرافية بمدارس دولة الكويت 20 :20 – 20:00
 (POSTER) فيصل عبدالصمد على حسني الصفار -عمر امحد سعد متام  -امحد شعبان حممد عطية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


