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 المؤتمر الدولى الثالث للجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية
 " الحضارة وبناء االنسان المبدع "

مدينة الغردقة – 5102 –أكتوبر  52-52  

 برنامج الجلسة االفتتاحية

  5102أكتوبر   25 ائع الجلسة االفتتاحية األربعاءوق

 السالم الوطني

 القرأن الكريم  

 
 صرا  ع 3.31 -5.31

 
 الجلسة اإلفتتاحية

 

 

اليوم االول      الجلسة االولى  

  رئيس الجلسة مقرر الجلسة أمين الجلسة

prof/ An Marry        أ.د/ يوسف راشد    أ.د/ طارق صالح 

                 القاعة الرئيسية                                                      مساءا   2:      4    -التوقيت  :

  .A Practice-Oriented Development of Islamic Product Design 0 د/ أحمد رموزي
  .Embedding Cultural Design in Product Design Syllabus 5 د/ إسالم الغريب

التطور فى تشغيل الخامات البنائية و أثره على تطور أساليب اإلنشاء و التصميم  أنور مهراند/ 
 عمارة اإلسالميةفى ال

3.  

 Color Therapy in Ladies Printed Fabrics Design and its Glass د/ إيمان أنيس
Accessories 

4.  

 Design solutions 4 crafts development in Egypt: A strategic د/ دعاء العايدي
approach to anticipate challenges and to optimize choices 

2.  

  .Biomimicry as an innovation in modern Architecture Design 6 د/ سارة فهمي

مدحت سمرةد/    .2 ات التعليم المعمارىغتقنيات المستقبل لتحسين فرا 

 A new creative vision of design based on the Islamic identity in the د/ مريم رجم
mosques of Algeria. 

8.  

 & Creative cultural dialogue through contemporary artistic design د/ ناهد بابا
Nubian visual culture 

2.  

 Al-tally” ascension journey from an Egyptian folk art to“ د/ نهى فوزى عبد الوهاب
international  fashion trend 

01.  

 منــــاقـــــشــــــــات

اليوم االول                 الجلسة الثانية  
ين الجلسةأم   رئيس الجلسة مقرر الجلسة 

 أ.د/ جابر الوندة تامر فاروقأ.د/   أ.د/ رحاب الهبيري

                                      5قاعة                                  مساءا   2:      4    -التوقيت  :

  .0 التراثوإشكالية المشروع الحضاري العربي   د/ أحمد الدبيان

حمد عبد العظيمد/ أ التطور التكنولوجى للصورة التليفزيونية ودوره الفنى فى الرسالة اإلعالمية  
 المقدمة

5.  

منهجية تعليمية لمقرر تقنيات الخزف من خالل اإلمكانات التشكيلية لفن الخداع  د/ داليا على عبد المنعم
 البصري 

3.  

راوية شافع د/   .4 لسلمى فى األندلس.المسلمون والنصارى نموذجا للتعايش ا 

  .2 المجتمع المفهوم والتكوين الجابري سيفد/ 

  .6 دراسة تحليلية للزخارف اإلسالمية فى ضوء قوانين مدرسة الجشتالت( ( د/ فاطمة احمد حسين

رؤيه فنيه من الكاليجرافى  استلهام ابجديه عربيه معاصره من الكتابات القوطيه د/ نسرين عزت
 الى التيبوجرافى

2.  
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سلطان على رضوان يد/ نه   .8 االدوات المعاصره لتطوير الحرف اليدوية لطباعة المنسوجات بالقوالب 

  .2 أيقونات كراس الكأس بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة"دراسة آثرية فنية" د/ هايدي احمد موسي

  .01 م02في حفظ التراث العربي في القرن المصورين المستشرقين دور  د/ وديعة بوكر

بنداري   ر سعيد د/ ياس من اساليب  لمظهر سطح الزجاج باالستفادةساليب مستحدثة للتصميم والتطبيق ا 
 الفن التشكيلي

00.  

 منــــاقـــــشــــــــات

                                            الجلسة الثالثة

 رئيس الجلسة  مقرر الجلسة أمين الجلسة

محمد عبد الحفيظأ.د /  سلوى الغريبأ.د/  د عطيةمحمأ.د/    

 3قاعة                                        اليوم األول                                    مساءا   2:      4    -التوقيت  :

  .0 برنامج التصميم الداخلى واالثاث بكلية الفنون التطبيقية بدمياط بين الواقع والمأمول د/ أماني مشهور

"دراسة لنماذج من أعمال فرانك لويد  لقيم الوظيفية للزجاج في العمارة العضويةا حسنى د/ أمجد

 رايت "

5.  

الحضارية، ومكانة اللغة من  دراسة"حيثيات استحقاق المسلمين لرسالة االسالم د/ حسين صبري
 "هذه الحيثيات

3.  

  .4 الدين واإلسالم مصدر رئيس في بناء الحضارة وتقدمه د/ حمودة اسماعيل

  .2 جدلية تبعية الشكل في تصميم المنتج خالد السنديونىد/ 

 تصميم وإنتاج حلي خزفية باإلستفادة من التأثير اللوني والشكلي الناتج عن د/ ريهام عمران
 وتركيبها الكيميائيبذور الثمار واستخدام ال

6.  

تطور صناعة  بيةأثر النهضة الصناعية األندلسية فى تغير وجه الحضارة الغر د/ محمد محي الدين
 األسلحة

2.  

  .8 الطوبولوجى كإتجاه لإلبداع واإلبتكار في العملية التصميمية دمها السيد  محم/ د

 استخدام نظم ادارة اللون فى ضبط مفاتيح الحبرعلى ماكينات طباعة االوفست د/ نيفين عبدالعزيز صالح
 ذات التغذية بالفرخ 

2.  

  .01 اظ على الهويه العربيه و عالقته بالفنون الحديثهدور الفن االسالمى فى الحف د/ هاله صابر

المصنع اإلفتراضى كمستحدث لدعم عمليات التصميم والتدريب داخل منظومة  د/ هيثم ابراهيم الحديدي
 الفنون التطبيقية

00.  

 منــــاقـــــشــــــــات

 poster       جلسة البوستر 

 رئيس الجلسة  الجلسة يمقرر أمين الجلسة

وليد شوقي أ.د / محمد زينهمأ.د/  أ.د/ نبيل السمالوطى محمد عبد الهاديأ.د/    

                                4قاعة                                                         اليوم األولمساءا                      6:      4    -التوقيت  :

  .0 بداعى والترابط بين سساليب طباعة المنسواات المختلفة والتصميم الداخلىالتكامل اال د/ أشجان عبد الفتاح

استحداث تصميمات مستلهمة من الفن االسالمى لمقاعد الحدائق العامة والميادين  د/ دعاء حامد
 بخامة الزجاج

5.  

و ى و مدى تأثيرها على تصميم الفراغ الداخل "الكونية فى التراث الحضارى  د/ رحاب عبد الفتاح
 المعاصر" االثاث

3.  

  .4 استخدام التقنيات الحديثة إلدارة العملية التدريبية في مجال المالبس التراثية د/ سهام فتحى

تنمية القدرة اإلبتكاريه لمصمم الزجاج فى تصميم منتجاته بإستخدام برنامج  د/ شيماء سالمة
 الراينو

2.  

ندسة الكسرية "الفراكتال" في تصميم األساليب التصميمية في تطبيق علم اله د/ شيماء شاكر
 طباعة أقمشة السيدات

6.  

"تأثير الهوية الثقافية االسالمية علي الفنون االوروبية : دراسة مقارنة لفن  د/ عبلة كمال
 المعلقات النسجية"

2.  
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  .8 جماليات الخط العربي وتشكيالته في الواجهات المعمارية الزجاجية د/ عزة عثمان

 على االبتكارية في تصميم األواني الزجاجية للمائدة الطعام تناول دراسة عادات أثر د/ عال عبد اللطيف
 باستخدام الزخارف اإلسالمية

2.  

غالية الشناوىد/  دور أنظمة إدارة التعلم االلكتروني في تطوير المهارات االبداعية والعلمية لطلبة  
 التخصصات الفنية

01.  

  .00 العماره و التصميم بين الماضي و الحاضر و المستقبلتطور إستخدام اللون فى  د/ مروة المصري

  .05 االبداع التصميمي والتقني في الواجهات الزجاجية المعاصرة د/ مروة حمزاوي

باالستفادة من  تطوير منظومة التصميم والتطبيق لفن التصوير على الزجاج د/ نيفين سعد الدين
 الرسم بالوان الزيتأساليب 

03.  

م طرق الطباعة و الصباغة المختلفة مصدرا اللهام مصمم مالبس السيدات استخدا د/ هبة عكاشة
 بما يتناسب مع اتجاهات الموضة العالمية

04.  

 الجلسة الرابعة

 رئيس الجلسة  مقرر الجلسة أمين الجلسة

وائل رأفتأ.د/   أ.د/ هدى درويش ا.د/ عبلة كمال 

 التوقيت  :-    2    :  05 صباحا                                   اليوم الثانى                                             قاعة 0 

منية صالحأ د/  –ممارسات البرمجة االبداعية لفنانين الميديا والمصممين في مصر " تحديات  
 فوائد " –مصاعب 

0.  

إلثراء المنسوجات  القيم التشكيلية و التعبيرية لحروف خط المسند القديم كمدخل"  د/ أيمن العربي
 " اليدوية

5.  

  .3 "انظام األسرة في اإلسالم نموذج    رار وازدهار الحضارة اإلسالمية"عوامل استق د/ جابر الونده

  .4 ألجنحة المعارض بناء الهوية البصرية لنظم التوجيه واإلرشادأسس  د/ سهام حسن

 د/ فتحي المال
 السالميةفى الحضارة العربية والفنون ادور اللغة العربية 

2.  

"تصميم أجنحة عرض  دور التصميم الداخلى واألثاث فى تنمية السياحة المصرية د/ محمد حامد ضيف هللا
 تحمل إبداعات الحضارة المصرية القديمة بالمعارض الدولية بالخارج"

6.  

االستفادة من جماليات الزخرفة الهندسية في ابتكار تصميمات طباعية القمشة  د/ مروة ممدوح
 لقات المعاصرةالمع

2.  

  .8 في إنصاف الحضارة العربية ىستشراقالدور اال ميادة ثروت د/

التصميم الفني والتقنية المستخدمة في تصاوير المخطوطات االسبانية في القرن  د/ هاني محمد صبري
 الثالث عشر الميالدي

2.  

  .01 )موقف الحضارة الغربية من الحضارة والثقافة اإلسالمية( والء صبحيد/ 

يسرا مصطفى  د/
 الحرايري

  .00 فلسفة التغيير والسكون فى الفراغ الداخلى اإلسالمي

 منــــاقـــــشــــــــات

 الجلسة الخامسة

 رئيس الجلسة  مقرر الجلسة أمين الجلسة

أحمد الدبيانأ.د/  أ.د/ عبد العزيز بن سليمان الُمقبل  أ.د/ مرفت عبد الفتاح  

5قاعة                                          اليوم الثانى                               حا              صبا 05:      2    -التوقيت  :  

  .0 فعالية إستراتيجية التفكير البصرى فى تصميم الملصق اإلعالنى              بتهاج حافظ             د/ إ

القدرات اإلبداعية للطالب في مجال فنون الموضة من خالل ابتكار  تطوير     عبدهللا                          أحمد د/ إيمان 
تصميمات األزياء المطبوعة المنأثرة بالمدارس الفنية الحديثة باستخدام تقنيات 

 الطباعة المتنوعة .

5.  

  .3   وسطىال العصور في الصليبيه الحمالت فنون تاريخ د/ رشا عبدالمنعم                                 

ريهام عوادد/    .4 "الحضارة اإلسالمية وحوار الحضارات" 

اإلستفادة من منتجات الخزف المتنوعة في تصميم تنسيق الزهور الياباني كقيمة  د/ زهيرة توفيق
 جمالية وإقتصادية

2.  
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 د/ سلوى رشدى
فى تحسين بعض  فاعلية برنامج قائم على خبرات تعلم مباشرة وغير مباشرة

 لدى الطفل المعاق سمعيا  الُمساء إليه والمهمل لنفسيةالمتغيرات ا

6.  

زقزوق احمد د/ محمد مع تناول بالتحليل العمال التصميم  دراسة جماليات التشكيل للحرف التقليدية 

 الداخلي لبيت السحيمي

2.  

الضوابط الفقهية لعمارة الحمامات اإلسالمية، دراسة تطبيقية آثارية على نماذج  د/ محمد عبد الحفيظ
 مختارة من الحمامات في العالم اإلسالمي

8.  

  .2 الطاقة الكامنة لديناميكية الفراغ كمصدر جمالي في الخرط العربي د/ منال شلتوت

  .01 البناء  اإلنساني بين اإلستقامة والنفس المطمئنة د/ هدي ذكي

 ـاقـــــشــــــــاتنـــم

 الجلسة السادسة

 رئيس الجلسة  مقرر الجلسة أمين الجلسة

عائدة جوخرشةأ.د/   حسام النحاسا.د/  عائض الزهرانىأ.د/  

3قاعة                                             اليوم الثانى                                   صباحا           05:      2    -التوقيت  :  

– د/ إبراهيم بدوى  
 د/ رشا محمد 

تطبيقا  على  علي التذوق الجمالي للواجهات المعماريةواثره سيكولوجية اللون 
 واجهات منازل عزبة المطار بإمبابة

0.  

  .5 منظومة إبداعية للتشكيل بالخط العربي في مجال التصميم الداخلي   د/ أحمد كمال

  .3 بين المرونة و توظيف الفكر فى الحيزات الداخلية الكوريان ما د/ بسنت أبو شال

  .4 رؤية مستقبلية لتطوير التريكو كحرفة يدوية لتلبية احتياجات المجتمع المعاصر د/ راوية علي

  .2 فلسفة الفكر الصوفى كمدخل إلبتكار معلقات نحتية معاصرة د/ مايسة الفار

بسيط الرسالة اإلعالمية وتسهيل نقل دراسة دور التصاميم اإلنفوجرافيكية لت د/ محمد جمال
 البيانات المستهدفة للجمهورالمعلومة و

6.  

بأجنحة العرض  تصميم وحدات عرض بخامات صديقة للبيئة بمالمح مصرية د/ نهي فخري
 بالمعارض الدولية بهدف تنمية اإلقتصاد بمصر

2.  

  .8 اخلي للمنشأت السياحية تصميم الدالقيم الجمالية للفن االفريقي وتوظيفها في ال د/ هالة صالح

وائل جليلد/    .2 هندسة العوامل البشرية في الحضارة الفرعونية "رؤية تحليلية 

  .01 تصميم طباعة أقمشةالسيدات لتفعيل جماليات الحلي الزجاجية في رؤية مستحدثة د/هاجر سعيد

 منــــاقـــــشــــــــات
 

ـــــــــــــــــــــــــــةاستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحــــ  
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 الجلسة السابعة

 رئيس الجلسة  مقرر الجلسة أمين الجلسة
 أ.د/ حسن نور ا.د/ غادة الصياد  أ.د/  عبد الغنى زهرة

4قاعة                                  اليوم الثانى                                             صباحا   05:      2    -التوقيت  :  

سيجما داخل خطوط اإلنتاج لمصانع المالبس 6تحقيق التصنيع األخضر باستخدام  البربري فهيم د/ أحمد
 الجاهزة المتوسطة

0.  

صورة شخصية للسلطان محمد الفاتح لم يسبق نشرها محفوظة بمتحف قصر  د/ أهداب حسنى
 محمد على بالقاهرة " دراسة آثرية فنية

5.  

  .3 وظيف أسطح المبانى فى مصر "تطبيق عملى على مدينة األسكندرية "ت د/ دينا أبو شال

رؤية تصميمية معاصرة لفراغات الوضوء بالمساجد بين الضرورة والضرر  د/ دينا فكري
 بالبيئة

4.  

  .2 واإلسالمى بالعالم الغربى االتصال اإلنسانى من خالل عالقة الماتمع العربى د/ طارق عبد الوهاب

  .6 ز المسااد بالمغرب واألندلسطر  د/ على الطايش

  .2 المعالجه الفنيه المعاصره لتصميم ازياء الفنون االدائيه د/ ليلي عبدالرحيم

  .8 م( 218ه / 522إسحاق بن عمران البغدادي )ت  د/ محمد امبابي

  .2 " توصيف جديد للمباخر األسدية السلجوقية " د/ مروي عبدالرشيد

  .01 بين النموذج الماتمعى والرمز الدينىما المرسة المحابة فى تصميم اإلعالن              د/ مني عبدالعزيز                  

  .Fashion Design and the Glamorous Of Polka Dot  00 نشوى الشافعيد/ 

 منــــاقـــــشــــــــات

 الجلسة الثامنة

 رئيس الجلسة  مقرر الجلسة أمين الجلسة
داليا فكرىأ.د/   أ.د/ أحمد عوض /  وديعة بوكرأ.د 

0قاعة                                        اليوم الثانى                                        عصرا   4.31:      0.31    -التوقيت  :  

  .0 المضمون الوظيفى للعمارة االسالمية بين االبتكار و االستدامة د/ جيهان ابراهيم الدجوى

  .5 فساتين السيدات المطبوعةتصميمات زخارف خزف ازنيك كمدخل الثراء  ن الجملد/ جيها

مفهوم العمارة المستدامة وربطه بالتقنيات الحديثة لالستفادة منه في  تصميم  د/ ريهام بهاء
 زجاج الفراغ الداخلى  للعمارة 

3.  

واثره على الفنون  يةدور الحرف العربي كوحدة تصميمية في المخطوطات االسالم د/ عائدة جوخرشة
 العالمية

4.  

 العناصر الخشبية المزخرفة والملونةاستخدام المعالجات الحديثة في الحفاظ على  د/ غادة المسلمى
 ذات الطابع اإلسالمي وإعادة توظيفها في العمارة الداخلية المعاصرة

2.  

  .6 آثر تقنيات الضوء علي فن النحت المعاصر د/ غادة شطا

  .2 الهوية الذاتية وكيفية تحقيقها فى أبداعات فنية معاصرة   طبلمياء محمود  ق د/

للتشكيل المعماري في  دور النحت في تحقيق الروح التاريخية والقيم الجمالية د/ ماهر عبد الحفيظ
 )معبد األقصر( الحضارة المصرية

8.  

  .2 الهوية المتطورة ومردودها على التصميم الداخلي المعاصر مى الدسوقيد/ 

مفهوم اإلستدامة في العمارة اإلسالمية كمنهجية لبناء " نموذج تصميم مستقبلي"  رين يوسفد/ نس
 للواجهات المعمارية ذات كفاءة الطاقة المرتفعة

01.  

 منــــاقـــــشــــــــات

 الجلسة التاسعة

 رئيس الجلسة  مقرر الجلسة أمين الجلسة
  لمعاطى.د/ طارق ابو اأ شريف حسنأ.د/  أ.د/ محمد بن على سكاكر

 التوقيت  :-    0.31    :  4.31 عصرا                               اليوم الثانى                                                   قاعة 5

  .0 رؤية تصميمية معاصرة لالثاث نحو احياء طراز االرت نوفو د/ أحمد إسماعيل عواد

  .5 "دراسة تاريخية حضارية" المة بمدينة الطائفقصر الكعكي بحي الس د/ أحمد الزهرانى

  .3 التراث كمدخل لتحقيق الهوية الذاتية فى التصوير المعاصر د/ ثريا حامد

  .4 حرية االبداع في تدريس التصوير الجداري د/ داليا الشرقاوى

  .2 سينوجرافيا العرض المسرحي بين الواقعية و التجريدية د/ سهير أبو العيون

 المحفوظ نظامي خمسة مخطوط ضوء في  السبع راتيواألم گور  رامهب رتصاوي د/ مروة عمر محمد
  ببلتمور رىيجال والترز بمتحف

6.  

ال قوالب  فى عالم النحت الرقمى ودوره فى حل " الفورمتوارافي " األستنساخ  ب د/ منال هالل 2.  
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 معوقات النحت التقليدي
منهاية مقترحة لتطويع عناصر " ”ومكمالتهاشكالية الهوية المصرية لألزياء إ د/ منى محمد سيد

البتكار موضة مصرية تنافس محليا -احياء التراث الشعبى  –ومفردات الهوية 
 وعالميا

8.  

  .2 العاملة المرأةتصميم مالبس  إلثراءمستحدثة  ملبسيهابتكارات  د/ نجالء طعيمة

لمشاريع الواقعية التطبيقية كدافع لتحفيز اإلبداع لدي طالب التصميم نحو كفاءة  ا ذهنى هبة اهلل عثماند/ 
 تعليم التصميم

01.  

  .00 )حول ابتكارات المسلمين للعلوم المختلفة ( وجدي عبدالقادرد/ 

 منــــاقـــــشــــــــات

 الجلسة العاشرة

 رئيس الجلسة  مقرر الجلسة أمين الجلسة
سلوى رشدي أ.د/  الطايش .د/ علىأ   أ.د/ سيف الجابري 

 3قاعة                             اليوم الثانى                                               عصرا   4.31:      0.31    -التوقيت  :

  .0 قضايا المرأة بين التراث والواقع فى الحضارات د/ الشيماء محمد إبراهيم

العلمية الحديثة الواجب استخدامها في مجال ترميم و صيانة بعض التطبيقات  د/ أمانى كرورة
 القطع االثرية

5.  

  .3 الحضارة اإلسالمية في األندلس وأثرها في أوربا د/ أميرة أحمد عبد العزيز

نظرية االعداد في الفن االسالمي كأحد مصادر اإلستلهام في التصميم الداخلي  د/ سناجق إبراهيم
 الحديث

4.  

  .2 الرمز اللغوي في التشكيل الجمالي لألثاث المعاصر د/ شيماء عبد الستار

  .6 )آدم متز نموذجا ( المستشرقون وموقفهم من الحضارة اإلسالمية د/ عبد الغنى زهرة

ستخدام الطينات الخزفية الملونة في احداث المعالاات السطحية فوق اسطح ا مروة صادقد/ 
 الزااج الملون السابق انصهاره

2.  

مفهوم المحاكاه الحيوية ومردودها على التصميم الداخلى واألثاث في ضوء  مها محمود ابراهيمد/ 
 التقنيات الرقمية

8.  

  .2 االعتبارات األساسية في تصميم العمارة الداخلية عند سعادة تأهيل المنشآت التراثية حمدي هللا د/ هبة

  .01 أثر الحضارة اإلسالمية علي الحضارة الغربية د/ هبة عطية

  .00 للبيئات التراثيةة للنظم الحيوية في التصميم رؤية تحليلي د/ وائل رافت

 منــــاقـــــشــــــــات

 الجلسة الحادية عشر

 رئيس الجلسة  مقرر الجلسة أمين الجلسة
 أ.د/ سهير عثمان منى أبو طبل أ.د/  ا.د/ عبد العزيز بن راشد السنيدي

 التوقيت  :-    0.31    :  4.31 عصرا                               اليوم الثانى                                               قاعة 4

  .0 ي في ماال التصويرمنهج النقد الشكلكمنطلق لتطبيق  التاريدمفهوم  د/ أمل جمال

  .5 مفهوم التصميم البيئي من خالل فلسفه انطونيو جاودي د/ إيمان البنا

 د/ إيمان صالح أحمد حنفى
 

الهوية المجتمعية وعالقتها بالمحددات التصميمية للحمالت اإلعالنية لمعالجة 
 المرأةالقضايا الخاصة ب

3.  

استيراتيجيه مقترحه لتعزيز دور تقنيات الرسوم المتحركه ثالثيه االبعاد )لتوصيل  د/ حسام النحاس

 المضمون في رؤيه ابداعية مبتكره
4.  

 المنظومة األخالقية والقيميةاإلستراتيجيات الفلسفية لتصميم حمالت اعالنية لدعم  د/ عبير الدسوقي
 بالمجتمع

2.  

ن كمؤثر إبداعى فى تصميم األزياء المطبوعة رؤية فنية معاصرة لتوظيف اللو  فاروق د/ عبير
 للسيدات والمستوحاه من أعمال الفنان موندريان

6.  

  .2 تأثير النتاج البنائى على تطور النسيج العمرانى فى المجتمعات الصحراويه د/ عال طارق

تأثير اختالف التركيب النسجي ونوع الخامة على خواص األداء الوظيفى ألقمشة  د/ غادة الصياد 8.  
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 الدينيم المزدوجة

  .2 تأثير الفن اإلسالمي علي تصميم المنتج الوظيفي  عالميا د/ مروة المصري

  .01 الثقافة البصرية، ودورها في تأكيد هوية مصمم النحت المعماري مروة محمد متوليد/ 

  .00 المشربية فى العمارة االسالمية بين أصالة الفكرة وحداثة التطبيق د/ هيام مهدى

 منــــاقـــــشــــــــات

 اســـــــــــتراحـــــــــــــــــــــــــــــة

 الجلسة الختامية والتوصيات                      

  .0 أ.د/ نبيل السمالوطى

  .5 أ.د/ وليد شوقي

  .3 المستشار فتحى المال

 قاعة  الصوت والضوء                         اليوم الثاني                                       مساءا            2:      6    -:  التوقيت

ادات المشاركة في المؤتمر توزيع شه  


