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المؤتمر الدولي السادس 

لإلتحاد العربي لمتنمية المستدامة والبيئة 
 

 تحت رعاية 

 رئيس مجلس الوزراء/ معالي السيد المهندس 
 

 وبرعاية جامعـــة الـــدول العربيـــة

 
 

ينظمــــه 

 
 معيد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس 

 واالتحاد العربي لمتنمية المستدامة والبيئة
 
 

 تحت عنوان

 

 التنمية المستدامة واالمن االقتصادي العربي

 
 

 برنامج عرض االبحاث العممية يومي 
  بدار الضيافة جامعة عين شمس2016 مايو 9-10
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 اليــــــوم الثانــــــــــــي
 9/5/2016األثنين الموافق 

 القاعة األولي : 9-10
 :محاضرة عامة 

 عميد معيد بحوث زراعة أألراضي القاحمة مدينة االبحاث العممية )محمد رشاد عبد الفتاح / د. أ9-9.30
 (والتطبيقات التكنولوجية

  (العميد األسبق لمعيد الدراسات والبحوث البيئية)محسن عبد الحميد توفيق/ د. أ9.30-10
 

الجلســة األولــي 

 المحيط الحيوي                                           ( بحوث9) عموم أساسية :القاعة األولي  10-12
 البحثاالسم  م
-Anaerobic Digestion of SyntheticWastewater Containing Nano راندا عثمان وآخرون 1

ParticlesOxide; Performance Evaluation andAnalysis 
جمعة محمد خمف  2

 وآخرون
X-Ray Diffraction and Fluorescence Analysis for the Suspended 
particulate matter in an atmospheric industrially polluted region 

رضوي السالموني  3
 وآخرون

EFFECT OF TITANIA RATIO IN ZnO/TiO2-SiO2 NANOCOMPOSITE 
MATERIALS ON PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF PHENOL 

 Transition management as a governance tool for city transition toward محمد فراج فياض 4
sustainability  

 Toxicological and histopathological studies on albino  rats treatead ىند جاد وآخرون 5
with some pesticides and/or their  mixtures with foliar fertilizer and 
ethyl alcohol 

 شوقي سكران 6
 The Egyptian Glauconite as a soil Amendment أحمد شوقي سكران

 Practical use of sand- Asphalt I GPC RasGharib oil field-Egypt حسن عبد السالم 7
 Assessment And Monitoring Of Geoenvironmental HAZARDS In Toshka محمد عبد العزيز عزب 8

Area, Southern Egypt 
 الطاقة ، األراضى الزراعية وزراعةالمحاصيل االستراتيجية ، الموارد المائية ، المالية حسن بركات محمد 9
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 المحيط االجتماعي  ( بحوث5) عموم تربوية :القاعة الثانية  10-12
 البحثاالسم  م
عبد المسيح / د.أ 1

 سمعان
 االخالقيات البيئية والتنمية المستدامة

عبد المسيح / د.أ 2
 سمعان

 عزة عبد الرازق/ د.أ
 سارة لويس

فاعمية وحدة مقترحة عن السياحة البيئية و التنمية المستدامة بمقرر الدراسات "
" االجتماعية فى تنمية المفاىيم واالتجاىات البيئية لتالميذ الصف الخامس االبتدائى

عبد المسيح / د.أ 3
 سمعان

صابرين عبد / د.أ
 الجميل

 مريم محمود مصطفي

فاعمية برنامج لمدراسات الميدانية قائم عمى نظرية التعمم بالمالحظة فى تنمية ميارات حل 
المشكالت البيئية واالتجاه نحوىا لدى طالب المدارس الثانوية الفندقية 

 تأثير بعض االغاني الوطنية عمي تنمية االنتماء لدي االطفال سونيا إميل حممي 4
 إسالم كمال البستاوي   5

 يحيي شحاتو حسن
دراسة في ضوء الميثاق :التنمية السياحية المستدامة في المحميات الطبيعية المصرية

 ةاألوروبي لمسياحة المستدام
 

 غذاء : 12-12.30
 

  القاعة األولي: 1.30 – 12.30
 :محاضرة عامة 

 (وكيل معيد الدراسات والبحوث البيئية لشئون الدراسات العميا والبحوث)ىالة عبد الحميد قاسم / د.  أ12.30-1
 (رئيس قسم بكمية الخدمة االجتماعية جامعة حموان)مدحت محمد أبو النصر / د.أ1-1.30
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 الجلســة الثانيــــة

 المحيط االجتماعي                                              ( بحوث5)تربية  : القاعة األولي 1.30-3.30
 البحثاالسم  م
 أحمد شمبي/ د.أ 1

 رييام رفعت محمد/ د
 عماد عادل صبحي

فاعمية إستخدام استراتيجيات تنويع التدريس فى تدريس مقررالجغرافيا لتنمية " 
" المسئولية البيئية والتحصيل لدى طالب الصف األول الثانوى 

تفيده سيد أحمد غانم  2
 

برنامج مقترح فى التنمية البيئية المستدامة فى ضوء عممية التخطيط االستراتيجى وأثره 
فى تنمية ميارات التفكير االستراتيجى لدى طالب المرحمة الثانوية 

 األبعاد اإلجتماعية والثقافية لمتنمية المستدامة في التعميم بدير عبد النبي بدير عقل 3
دور التربية اإلعالمية فى تنمية الوعى البيئي  فى الوسط المدرسى  مني زايد سيد عويس 4
 مشروع تطوير السياحة في مصر عصام سعيد محمد عمي 5

 

 المحيط االجتماعي                                    ( بحوث4)عموم اجتماعية  : القاعة الثانية 1.30-3.30
 البحثاالسم  م
 نظرية الفوضي الخالقة تيدم االستقرار الالزم لمتنمية المستدامة حاتم عبد المنعم/ د.أ 1
 ايمن جابر  2

 محمود المحالوي
 دور الجامعات اإلقميمية في تحقيق التنمية المستدامة

 نمو السكانى كأحد المؤشرات اإلجتماعية لمتنمية المستدامة وتأثيره عمى البيئة في مصرال محمد ىجابر األنصار 3
شيرين حسن ناصر  4

 وآخرون
Port Environmental Sustainable Social Responsibility and 
Operating Performance: Evidence from Dubai Port (UAE)  
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 اليوم الثالث
 10/5/2016الثالثاء الموافق 

 القاعة األولي : 9-10
 :محاضرة عامة 

  نائب رئيس منظمة شباب –خبيرة األحافير الفقارية والجيوبارك )إيناس عبد اليادي/ د. أ9-9.30
 (عمماء األرض

          كممة الراعي البالتيني 9.30-10
 

 الثالثةالجلســة 

 المحيط االجتماعي                                                ( بحوث8)االقتصاد  : القاعة األولي 10-12
 البحثاالسم  م
 بمقاسم سعودي 1

 عبد الصمد سعودي
دور البرامج االقتصادية لمدولة في تحقيق التنمية خارج قطاع المحروقات من خالل الطاقات 

 البديمة
 والصناعة النفطية التمكين البيئي شوقي جدي 2
  والحفاظ عمى التنمية المستدامةحماية البيئةل الجدوى البيئية لممشاريع كمدخل اتدراس ضيف أحمد 3
التوجو نحو التسويق األخضر كالية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر  عمامرة ياسمينة  4
أمين صالح الدين محمد  5

أمين 
التنمية المستدامة واألمن اإلقتصادى العربى من منظور األمن المائى 

 سممي عمي 6
 ليمي أوالد إبراىيم

 أىمية استخدام الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر

بالتطبيق عمى ” دعم التنمية المستدامةفي وأثرىا  النفاياتاقتصاديات إعادة تدوير فاطمة أحمد حسن 7
 الحالة المصرية

آليات تفعيل االقتصاد االخضر عمي حجم العمالة في مصر باالستفادة من تجارب  ىشام سالم ابو عميره 8
 الدول النامية
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 المحيط المشيد                     ( بحوث6)ىندسة  : القاعة الثانية  10-12
 البحثاالسم  م
مدى توجو الدول العربية لمطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة مقارنة بين  زىرة بوسراج وآخرون 1

 الدول النفطية و الدول غير النفطية
  الزىراء طمحيةفاطم 2

 رحايمية سيف الدين
 الجزائر نموذجا:  كمؤشر لتفعيل التنمية المستدامةةالطاقة المتجدد

 عمي محمود حاتم الصرفي/ د.أ 3
 إنجي محمد البرممجي/ د

 (بين النظرية والتطبيق)الكثافة ودورىا في استدامة تخطيط المدينة العربية الجديدة

 ECONOMIC ANALYSIS OF SOLAR-ASSISTED AIR رضوان ناصر عمي الجبري 4

CONDITIONING SYSTEMS FOR A MOSQUE IN EGYPT 
حمول بيئية مستدامة لمحفاظ عمى الطاقة ما بين التقميدى والحديث  داليا شبل سعيد 5
 المبنى مقاوم الزالزل ذو القاعده الكرويو صديق البيئو ميا إبراىيم السيد حسان 6

 

 غذاء : 12-12.30
 

  القاعة األولي:1.30 – 12.30
 :محاضرة عامة 

 ( رئيس فرع االتحاد بمحافظة كفر الشيخ–مركز البحوث الزراعية )مجدي السماحي / د.  أ12.30-1
  رئيس فرع اإلتحاد بمحافظة الدقيمية–مركز البحوث الزراعية )ىالة األخضر / د.             أ

   كممة الراعي الذىبي1-1.30
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 الجلســة الرابعة

 المحيط االجتماعي                                      ( بحوث10)إدارة وقانون  : القاعة األولي 1.30-3.30
 البحثاالسم  م
 حجاج محمد المنتصر باهلل تني 1

 بقدار كمال
 محددات األمن الغذائي في القانون الجزائري

الشركات التجارية و التنمية المستدامة بين االختيار و اإللزامية وفقا لمقانون الجزائري كريمة  كريم  2
 كمال قاسمي 3

 فاتح زعيتر
عالقة إدارة النفايات الطبية بتحسين جودة الخدمة الصحية في الجزائردراسة مجموعة 

من المؤسسات الصحية 
نحو استراتيجية لتفعيل التخطيط البيئي في التعامل مع المشكالت البيئية لدعم  مني فؤاد إبراىيم 4

 قضايا التنمية المستدامة
 اطار مقترح لتحميل الكفاءة البيئيو بأستخدام بطاقة األداء المتوازن المستدامو مني حمدي رمضان السطوحي 5
 الدورالمأمولمممصارفالعربيةفىدعمالتنميةالمستدامةواألمناالقتصاديالعربي أحمد سمير الحباك 6
 في الطاقة وأثرىا عمي االمن الدولي  الدوليةاتفاقيات االستثمار سحر جمال عبد السالم زىران 7
 طارق طو محمد قنديل 8

 شريف عادل عبد العميم
Waste-To- Energy Supply Chain Integration for Green 
Eco-environmental System:Review of Arabian 
Petrochemical Industry 

تجربة عين صالح الحتجاز وتخرين  ثاني اكسيد : التحول نحو االقتصاد االخضر  براجي صباح 9
قامة مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر ،ربونكال  وا 

 تطوير األداء األمني لوزارة الداخمية بيدف ضبط المخاطر البيئية أحمد محمد جمال 10
 

 المحيط المشيد                                                ( بحوث8)زراعة  : القاعة الثانية 3.30- 1.30
 البحثاالسم  م
 في  تحقيق األمن الغذائي لمموارد المائية كأحد متطمباتالتسيير المتكامل المستدام فتحية قشرو عبد الصمد 1

 دولشمال افريقيا
عمى األمن اإلقتصادى ظاىرة التصحر بالمممكة العربية السعودية وأثرىا دراسة عن  ميدي بن سالم اليامي وآخرون 2

A Study on the Desertification Phenomenon in Saudi Arabia 

and its Impact on Economic Security 
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 عبداهلل عمي مضحي الزوبعي                                       /د.أ 3
 خالد محمد حسين القيسي. د

 التحديات وسبل المواجية    ...... المستدامة والبيئة في العراق التنمية 

 Insecticides in hypermarkets remain on a contact وآخروناحمد الطوخي  4
surfaces after conventional and integrated pest 
management (IPM) programs 

 دراسة فى ضوء التنمية المستدامة فى ظل االستراتيجية العربية لحماية البيئة جمال عبده عبد العزيز   5
استصالح واستزراع االراضى الصحراوية بالوطن العربى 

 جمال عثمان 6
  أحمد المميجي

Comparison of microbial quality in groundwater between 
North and Upper Egypt during 2015 

منصور الدسوقي منصور  7
 وآخرونالسوداني

Effect of compost rates filled moles at different depths 
on some physical and hydro-physical properties of clay 
loam soil 

 ىشام القصاص/ د.أ 8
 جبريل عثمان وآخرون

EVALUATION OF EGYPT'S VIRTUAL WATER TRADE IN 
FORM OF VEGETABLES CROP 

 

 الجلسة الخامسة

  توصيات وختام المؤتمر3.30-4
 

 

 

 ىشام إبراىيم القصاص/ د.أشرف منصور           أ/ عبد المسيح سمعان عبد المسيح          د/ د.أ

              مقرر المؤتمر                       رئيس المؤتمر                    رئيس المؤتمر  


