
 اعداد كتيب و مجلة المؤتمر

 أ.م.د/ محمود عبد العليم         كلية العلوم

 د/ ممدوح فوزى                     كلية الصيدلية

 د/ مصطفى فهمى                 كلية التربية

 د/ أحمد البدرى                     كلية العلوم

 :مقر انعقاد المؤتمر

قاعة قناة السويس بالمممركمل المدولم  
 جامعة سوهاج —للمؤتمرات 

 اهداف المؤتمر 

 محاور المؤتمر

إجراء البحوث ف  إطار خطة الجامعة البحثميمة لمحم   •
مشكالت المجتمع المحيط على المستوي الممحملم  

 والقوم . 

دعم شباب الباحثين ليكونوا قادرين علم  مشماركمة  •
اقارنهم عل  المستوي العالم  ف  إنتاج الممعمرفمة 

 والتقنيات. 

تشجيع إجراء البحوث التطبيقية بممما يموجمد حملمو   •
 لمشكالت قطاعات اإلنتاج المختلفة.

تفعي  تباد  اآلراء والخبرات بين الباحثين من مختلم   •
كليات الجامعة، وبين جامعة سموهماج والمجماممعمات 

 االخرى اإلقليمية والعالمية.

ايجاد اليات تشجع التعاون بين شباب الباحثين للعم   •
كفرق بحثية متعددة التخصصات لح  قضايا المجتممع 

 على جميع المستويات.

 اللجنة العلمية

المؤتمر أحد أهم األحداث العلمية التي تُعقد فيي يُعد 
تحقيق اليطي ية  ىرحاب جامعة سوهاج للمساهمة ف

البحثية للجامعة وطي يتيايا ااسيتيراتيييجييية  سيو  
تجري فعاليات المؤتمر كذلك في ضوء ط   وزارة 

، يُيطي يي   من ثم0202التعليم العالي ورؤية مصر 
 تية :آلالمؤتمر المحاور ا

  العلوم األساسية 

  العلوم ال بية 

 نسانية  إلالعلوم ا 

 العلوم الاندسية 

 د/ صباح صابر محمد            كلية العلوم.أ

 أ.د/ عبد الباسط دياب            كلية التربية

 أ.م.د/ ثريا محمد                  كلية التمريض

 أ.م.د/ هبه عبد المحسن      كلية التربية النوعيه

 أ.م.د/ أحمد الكردى            كلية العلوم

 د/ محمد يوس                    كلية اللراعة

 د/ مروان جابر                      كلية التجارة

 د/ نرمين عوض                     كلية اآلثار 

 م/ محمد خلي             كلية حاسبات و معلومات

 أ/ على ابو الري             مدير الدراسات العليا

 مدير مكتب نائب رئيس الجامعةأ/ زينب صالح             

 للدراسات العليا و البحوث                                        

 اللجنة التنظيمية

 اللجنة اإلعالمية و التسويقية

 د/ رهام  فاروق                  كلية اآلداب

 أ/ أبتسام عابدين      مدير عام العالقات العامة

 أ/ شيرين فوزى             المركل األعالمى 

 موقع المؤتمر
 د/ محمد حشمت 

 مدير مركل الخدمات األلكترونية و المعرفية 

http://phyedu.sohag-univ.edu.eg 

 شروط قبو  االبحاث:

 

 جنيه للباحثين جامعة سوهاج 022

 جنيه للباحثين من خارج جامعة سوهاج 022

 دوالر للباحثين غير المصريين )خارج مصر( 022

 طريقة الدفع : 

من داخم  مصمر عملمى حسماب صمنمدوق  •

  7/5/2/8/554/9مؤتمرات الجامعة رقم  

 للتحوي  من الخارج على حساب رقم:       •

           USD 5280094420      

 رسوم الأشتراك

 
 
  20200424288د/ أمانى ابو القاسم        

 منسق المؤتمر

 

    

السابع لشباب المؤتمر العلىم 
ن   “الدولي الثانن ” الباحثي 

Scientific Conference for  th7

Young Researchers “ The Second 

international”  

 تحت رعاية 

 أ. د. خالد عبد الغفار 
 وزير التعليم العال و البحث العلىم

 

 اللواء الوزير/ طارق الفق  
 محافظ سوهاج

 

 مصطقن عبد الخالق عبد الالهأ.د. 
 رئيس جامعة سوهاج

 

 رئيس  المؤتمر 

 
ن
 أ.د. حسان حمدى النعمان

 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث

 

 رئيس  اللجنة التنظيمية

 أ.د.صباح صابر محمد
 رئيس  اللجنة العلمية

ن   أ.د. احمد محمد حساني 
 

 م  3233فبراير  32 - 32خالل الفترة 

 جامعة سوهاج  

 يكتب الُملخص ببرنامجMicrosoft Word  عملمى أن،

و حجمم المخمط  Times New Romanيكون نمط الكتابة 

للغة اإلنجليمليمة، أمما المعمنموان  00للغة العربية  و  05

، وأسماء المؤلفين بمحمجمم 05فيكتب بخط ثقي  وحجم 

00 . 

 كلمة، و  0/2 - 0/2أن يكون ملخص البحث فى حدود
 صفحة . /0أال يتجاوز البحث  

 أن يمال الطالب استمارة التسجميم  فمى المممؤتمممر
 إلكترونيا :

https://forms.gleACWkMuEYhUWZqSx8 

 ترس  المشاركات على البريد اإللكترونى الخاص

 Scyr.conf@sohag.edu.egبالمؤتمر   

  يتم إرسا  خطاب قبو  البحث بعد التحكيم من قمبم
المتخصصين باللجنة العلمية خال  أسبوع ممن تماريم  

 استالم البحث.

  :0200يناير  /0اخر موعد إلرسا  ملخصات االبحاث. 

  : 0200فبراير 0اخر موعد إلرسا  البحث كام. 

  المؤتمر يقب  نشر البحوث المقدممة ممن جممميمع
 فئات اعضاء هئية التدريس.

 لألقامة و حجل الفنادق بمدينة سوهاج يرجمى زيمارة
 الموقع االلكترونى للمؤتمر.

 .د/ أحمد محمد حسانين           كلية العلومأ

 أ.د/ بدرية حسانين                   كلية التربية

 أ.د/ عالء الدين ذين العابدين     كلية الطب البيطرى

 أ.د/ محمد توفيق                      كلية اآلداب

 أ.د/ خل  همام                        كلية اللراعة

 محمد الصغير                     كلية التجارة /أ.د

 أ.د/ محمود سالم         كلية التكنولوجيا و التعليم

 أ.م.د/ محمد كما                كلية التربية الرياضية

 أ.م.د/ أشرف البدرى            كلية الطب البشرى

 د/ أمانى أبو القاسم                كلية العلوم

 د/ أحمد رفاعى                      كلية الهندسة

 د/ صدام محمد                       كلية األلسن

https://forms.gle/WACWkMuEYhUWZqSx8
mailto:scyr.conf@gmail.com
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 Objectives of the Conference 

• Conducting papers and Researches within 

the framework of the research plan of the 

university to solve surrounding community 

problems at both local and national levels. 

• Supporting young researchers to be able to 

engage with their peers globally in the pro-

duction of knowledge and technology. 

• Encouraging applied research to solve prob-

lems in the various production sectors. 

• Activating the exchange of opinions and ex-

perience between researchers from different 

faculties, colleges, and regional and interna-

tional universities. 

• Establishing mechanisms to encourage col-

laboration among young researchers to work 

as interdisciplinary research teams to solve 

issues in society at various levels. 

Conference topics 
 The conference is considered as one of the 

most important scientific events held at Sohag 

University. It contributes the achievement of 

the research and strategic plan of Sohag Uni-

versity. The conference will also take place in 

light of the plans of the ministry of Higher Edu-

cation and Egypt and its vision for 2030. The 

conference will therefore cover the following 

themes: 

• Basic Sciences. 

• Medical Sciences. 

• Humanities 
• Engineering Sciences 

Venue of the conference : 
Suez Canal Hall, International Conference 

Centre, Sohag University. 
 

 

 

Scientific Committee 

Prof. Ahmed Mohamed Hassanein  Faculty of Science 

Prof. Badria Hassanein                    Faculty of Education 

Prof. Alaa El-Din Zain    Faculty of Veterinary Medicine 

Prof. Mohamed Twafik                              Faculty of Atrs 

Prof. Khalaf Hamam                       Faculty of Agriculture 

Prof. Mohamed Elsagher              Faculty of Commerce 

Prof. Mahmoud Salem              Technology and Education 

Dr. Mohamed Kamal        Faculty of physical Education 

Dr. Ashraf El Badry                            Faculty of Medicine 

Dr. Amany Aboelkassem                     Faculty of Science 

Dr. Ahmed Refai                             Faculty of Engineering 

Dr. Sadam Muhamed             Faculty of Languages  

Organizing Committee 

Prof. Sabah Saber Muhammad         Faculty of Science 
Prof. Abdelbaset Diab                      Faculty of Education 

Dr. Thorea Mohamed                          Faculty of Nursing  

Dr. Heba Abd ElMohsen    Faculty of Specific Education 

Dr. Ahmed Elkordy                                Faculty of Science 

Dr. Mohamed Youssef                   Faculty of Agriculture 

Dr. Marwan Gaber                          Faculty of Commerce 

Dr. Nermeen Awad                         Faculty of Archeology    

 Mr. Mohammad Khalil   Computers and information                                                                 

Mr. Ali Abo El-Ray               Director of Graduate Studies 

Mrs. Zienab Salah                    Deputy Office Director 

Conference Journal Committee 

Dr. Mahmoud Abd El Aleem              Faculty of Science 

Dr. Mamdouh Fawzy                       Faculty of Pharmacy 
Dr. Mostafa Fahmy                          Faculty of Education 
Dr. Ahmed Al-Badri                             Faculty of Science 

Media and Marketing Committee 

Dr. Riham Farouk               Faculty of Arts 
Mr. Ibtisam Abdeen  General Manager of Public Relations  

 Mr. Shrein Fawzy                 Media Center 

Conference website 

  Dr. Mohamed Heshmat 
  Director of Knowledge and E-Services Centre  

http://phyedu.sohag-univ.edu.eg 

Submission guidelines:  

The abstract is written in Microsoft word, 

font-size is 12 pt. for English and 14 pt.  for 

Arabic; typed in Times New Roman. Title 

should be written in bold, 14 pt., and the 

names of the authors in 12 pt.  

Abstracts are limited to 150-250 words, and 

the whole paper does not exceed 15 pages. 

The applicants fill the registration forum 

online:  

https://forms.gle/ACWkMuEYhUWZqSx8 

The abstracts and full papers are sent to the 

conference email:  

 Scyr.conf@sohag.edu.eg 

Acceptance letter is sent after reviewing 

received papers by the scientific commit-

tee in a week of the submission date.  

Deadline for the submission of abstracts.: 

15 January 2022 

Deadline for the submission of full papers: 

1st February 2022. 

Papers by all faculty members are allowed 

to participate.  

For accommodation and hotel reservation 

in Sohag, please visit the conference web-

site. 

Participation fees 

- 200 LE for Sohag university researchers.  

- 300 LE for researchers from outside  

        Sohag university. 

- 100 $ for foreign researchers. 

Payment method 
For Egyptian :University Conferences 

Fund Account  no 9/450/85446/7 

For  Foreigners: USD 4082176602 

 

Conference Coordinator 

Dr. Amany Aboelkassem  

01012606088  

https://forms.gle/WACWkMuEYhUWZqSx8
mailto:scyr.conf@gmail.com

