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١٩ -٢١ نوفمبر 
التصنيف الدولي للمجالت العربية

االفتتاح و الكلمات الرسمية

٠٩:٠٠ – ١٠:٠٠

١٠:٠٠ – ١٣:٠٠

التسجيل واالستقبال

االفتتاح الرسمي:

- السالم الوطني الجمهوري

- تالوة من القرءان الكريم

- عرض فلم فيديو "معامل التأثير العربي: مسيرة نجاح وتألق"

كلمات االحتفال:
- كلمة رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس معامل التأثير العربي أ.د. وافي حاج ماجد

- كلمة نائب رئيس المؤتمر أ.د. جمال الدهشان
- كلمة رئيس المؤتمر أ.د. محمود عبد العاطي

- كلمة أ.د. محمد عيتاني - جامعة جورج تاون – الواليات المتحدة األمريكية
- كلمة أ.د. أحمد عزيز – رئيس جامعة سوهاج

- كلمة أ.د. علي شمس الدين – رئيس جامعة بنها سابقا
- كلمة أ.د. مجدي السبع – رئيس جامعة طنطا

- كلمة أ.د. معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة
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اإلفتتاح و الكلمات الرسمية

الجلسة األولى
إدارة الجلسة: أ.د. أحمد عزيز -   أ.د. محبات أبو عميرة – أ.د. علي شمس الدين- أ.د. مجدي السبع

- كلمة أ.د. محمد طالب عبيدات – رئيس جامعة جدارا في األردن

- كلمة أ.د. مثنى غني عبد الرازق - رئيس الجامعة األمريكية في اإلمارات

- كلمة أ.د. غسان عواد - رئيس جامعة العلوم التطبيقية في البحرين

- كلمة أ.د. عمرو عزت سالمة – األمين العام التحاد الجامعات العربية

- كلمة أ.د. عصام شرف – رئيس وزراء مصر األسبق 

تكريم الرعاة:

-اتحاد اآلثاريين العرب (أ.د. محمد الكحالوي) 

-EBESCO (د. محمد عبد السالم)

-الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء (أ.د. ممدوح عابدين

  نيابة عن أ.د. محمد زهران رئيس الهيئة)

ختام حفل االفتتاح والتوجه إلى قاعات الجلسات العلمية

أ.د. عصام شرف - رئيس وزراء مصر األسبق

أ.د. مجدي السبع – رئيس جامعة طنطا

أ.د. محبات أبو عميرة - أستاذ المناهج والعلوم التربوية - جامعة عين شمس

أ.د. ماهر صبري – جامعة بنها

أ.د. أمل جمال عياد - أستاذ الموسيقى العربية - جامعة حلوان

أ.د. محمد لبيب سالم - أستاذ علم المناعة -       كلية العلوم - جامعة طنطا             

أ.د. جمال الدهشان – نائب رئيس معامل التأثير العربي

طريق الحرير

نظم التعليم اإللكتروني

قواعد الترقيات األكاديمية

النشر العلمي العربي

الموسيقى بين االقتباس واإلفالس

واقع البحث العلمي

االبتزاز األكاديمي: أحد صور الفساد في النشر العلمي
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١٣:٠٠ – ١٤:٠٠ غــــــــــــــــداء

١٦:٤٥- ١٧:٠٠ استراحة قهوة

الجلســــة الثانيــــــــــــة 
إدارة الجلسة:   أ.د. ماهر صبري –  أ.د. أمل جمال -  أ.د. رحاب يوسف –  أ.د. غني عبد الناصر علي

د. أميرة الطاهر

أ .د. وليد شعبان مصطفى رمضان

د. ياسمين محمد

د. ثروات ابراهيم (المجلة العربية للبيئات الجافة المحكمة)

د. أحمد مذكور (مجلة أبحاث)

د. فرحان راشد العليمات

د. محمد محمد يحيى مصطفى – أ.د. أماني حنفي

 - د. أميرة سمير سعد

د. خلف الفي الحماد

د. هبة ياسين

د. احمد فوزي البرعي 

د. عزة شاكر

١٤:٠٠- ١٤:١٥

١٤:١٥- ١٤:٣٠

١٤:٣٠- ١٤:٤٥

١٤:٤٥- ١٥:٠٠

١٥:٠٠- ١٥:١٥

١٥:١٥- ١٥:٣٠

١٥:٣٠- ١٥:٤٥

١٥:٤٥- ١٦:٠٠

١٦:٠٠- ١٦:١٥

 ١٦:١٥-١٦:٣٥

١٦:٢٥-١٦:٣٥

ريادة األعمال واالبتكار

الصناعات الجلدية في مصر بين الماضي والحاضر والمستقبل

تقنيات البلكتشين

نبذة عن المجلة العربية للبيئات الجافة المحكمة

نبذة عن مجلة أبحاث

دور مجمع اللغة األردني في تعريب المصطلحات اإلعالمية واالتصالية

التحول الرقمي في الجامعات المصرية

اتجاهات طلبة كلية اإلعالم بجامعة اليرموك نحو التعليم عن بعد

ZOOM باستخدام منصة التعليم 

معامل التأثير العربي ودوريات التراث الشعبي العربي

برامج المراجعة المشتركة

دور التنمية البشرية ولغة الجسد في التاثير والتميز

(استكمال وقائع الجلسة الثانية)
إدارة الجلسة:  أ.د. جمال الدهشان - أ.د. وليد شعبان – أ.د. أماني حنفي -  أ.د. صباح صابر

د. سحر عبد الستار إمام (مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية)

د. آية علي عبد النبي حنفي (مجلة التربية الخاصة والتأهيل)

د. رانيا محمد

١٧:٠٠- ١٧:١٥

١٧:١٥- ١٧:٣٠

١٧:٣٠- ١٧:٤٥

نبذة عن مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية

نبذة عن مجلة التربية الخاصة والتأهيل

تأثير استخدام المواقع اإللكترونية لتبسيط علوم االستشعار من
البعد وعلوم الفضاء على األطفال
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األمانة العلمية والملكية الفكرية في الحضارة العربية االسالمية

مجلة العالقات العامة

المجالت العلمية العراقية ومعامالت التأثير العربية

أرشيفات المستقبل في العصر الرقمي ودورها في قياسات المعلومات

تطبيق معايير النشر في الدوريات اإللكترونية بجامعة عمر المختار

آداب وسائل التواصل االجتماعي في القرآن الكريم

د. منى عبد الرحمن

د. غني عبد الناصر علي

د. أهداب المعداوي

د. سالي محيي الدين

د. مني العزوني – د. غادة عطا – م. رانيا محمد

١٧:٤٥- ١٨:٠٠

١٨:٠٠- ١٨:١٥

١٨:١٥- ١٨:٣٠

١٨:٣٠- ١٨:٤٥

١٨:٤٥- ١٩:٠٠

النشر المتخصص في العالقات العامة وتحديات
 الرقمنة من وجهة نظر األساتذة

مجلس المراجعة المؤسسي

النشر العلمي في التغذية والمناعة في ظل جائحة كرونا

مبادرات قياس معامل تأثير الدوريات العربية المحكمة:
 دراسة تحليلية مقارنة

تأثير استخدام المواقع اإللكترونية لتبسيط علوم االستشعار من
البعد وعلوم الفضاء على األطفال

اليوم الثاني الجمعة ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠

الجلسة االفتراضية: ١٣:٣٠ – ١٧:٠٠
إدارة الجلسة: أ.د. محمود عبد العاطي  - أ.د. جمال الدهشان – أ.د. وافي حاج ماجد

أ.د. عصام خميس

د. محمد بو حجي

أ.د. وافي حاج ماجد

د. عصام محمد علي عدوان (المجلة التاريخية الفلسطينية)

د. أمل بدر

د. محمد علي سميران

١٤:٠٠- ١٤:٢٠

١٤:٢٠- ١٤:٤٠

١٤:٤٠- ١٥:٠٠

١٥:٠٠- ١٥:٢٠

١٥:٢٠- ١٥:٤٠

١٥:٤٠- ١٦:٠٠

التصنيف العالمي للجامعات المصرية: بين الواقع والهدف المنشود

النشر العلمي واقتصاد اإللهام 

 مقتضيات األمن اللغوي في عصر العولمة وصراع الحضارات
 نشر الدوريات العلمية في العلوم االجتماعية

أثر االتصال الرقمي عبر موقع فيسبوك على التحوالت اللغوية 
لدى الشباب المصري 

النشر اإللكتروني: مفهومه، ومزاياه، وتطبيقاته في المجالت
 العلمية المحكمة

د. هيفاء االمام د. محمد بو حجي

د.  حاتم عاطف

د. هدى عباس قنبر (مجلة الدراسات المستدامة)

د. أيمن عبد الرحمن

د. عبد المطلب بن عمارة

د. كوثر عبد هللا أحمد علي

١٦:٢٠- ١٦:٤٠

١٦:٤٠- ١٧:٠٠

١٧:٠٠- ١٧:٢٠

١٧:٢٠- ١٧:٤٠

١٧:٤٠-١٨:٠٠

١٨:٠٠ – ١٨:٢٠

١٦:٠٠- ١٦:٢٠ استراحة قهوة
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كلمات االحتفال:
- كلمة رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس معامل التأثير العربي أ.د. وافي حاج ماجد

- كلمة نائب رئيس المؤتمر أ.د. جمال الدهشان
- كلمة رئيس المؤتمر أ.د. محمود عبد العاطي

- كلمة أ.د. محمد عيتاني - جامعة جورج تاون – الواليات المتحدة األمريكية
- كلمة أ.د. أحمد عزيز – رئيس جامعة سوهاج

- كلمة أ.د. علي شمس الدين – رئيس جامعة بنها سابقا
- كلمة أ.د. مجدي السبع – رئيس جامعة طنطا

- كلمة أ.د. معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة
 

اليوم الثالث السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠

ورش عمل وحفل الختام من الساعة ١١:٠٠ إلى ١٥:٠٠
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 للجلسة االفتراضية عبر زووم
 ١٣:٣٠ – ١٧:٠٠


