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المؤتمر العلمى السابع لشباب الباحثين
)7th Scientific Conference for Young Researchers (SCYR
2sd International
ُ
ُ
الت تعقد يف رحاب جامعة سوهاج للمساهمة
يعد المؤتمر أحد أهم األحداث العلمية ي
ف تحقيق الخطة البحثية للجامعة وخطتها االستاتيجية .سوف تجري فعاليات
ُ
غط
المؤتمر كذلك يف ضوء خطط وزارة التعليم
ي
العال ورؤية مرص  .2030من ثم ،ي ي
المؤتمر المحاور اﻵتية:
 .1العلوم األساسية.
 .2العلوم الطبية.
 .3العلوم اﻹنسانية.
 .4العلوم الهندسية.
أهداف المؤتمر:
•
•
•
•
•

إجراء البحوث يف إطار خطة الجامعة البحثية لحل مشكالت المجتمع
والقوم.
المحىل
المحيط عىل المستوي
ي
ي
دعم شباب الباحثي ليكونوا قادرين عىل مشاركة اقارنهم عىل المستوي
العالم يف إنتاج المعرفة والتقنيات.
ي
تشجيع إجراء البحوث التطبيقية بما يوجد حلول لمشكالت قطاعات
اﻹنتاج المختلفة.
والختات بي الباحثي من مختلف كليات الجامعة،
تفعيل تبادل اﻵراء
ر
وبي جامعة سوهاج والجامعات االخرى اﻹقليمية والعالمية.
ايجاد اليات تشجع التعاون بي شباب الباحثي للعمل كفرق بحثية
متعددة التخصصات لحل قضايا المجتمع عىل جميع المستويات.
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اللجنة العلمية
أ.د /بدرية حسانين  -كلية التربية

أ.د /أحمد محمد حسانين  -كلية العلوم

أ.د /عالء الدين زين العابدين  -كلية الطب البيطري أ.د /محمد توفيق  -كلية اآلداب
أ.د /خلف همام  -كلية الزراعة

أ.د /محمد الصغير -كلية التجارة

أ.د /محمود سالم  -كلية التكنولوجيا والتعليم

أ.م.د /محمد كمال  -كلية التربية الرياضية

أ.م.د /أشرف البدري  -كلية الطب البشرى

أ.م.د /محمود عبد العليم – كلية العلوم

أ.م.د /ممدوح فوزي – كلية الصيدلة

د /أماني أبو القاسم  -كلية العلوم

د /أحمد رفاعي  -كلية الهندسة

د /صدام محمد  -كلية األلسن

اللجنة التنظيمية
أ.د /صباح صابر محمد  -كلية العلوم

أ.د /عبد الباسط دياب  -كلية التربية

أ.م.د /ثريا محمد  -كلية التمريض

أ.م.د /هبه عبد المحسن  -كلية التربية النوعية

أ.م.د /أحمد الكردي  -كلية العلوم

د /محمد يوسف العارف  -كلية الزراعة

د /مروان جابر  -كلية التجارة

د /نرمين عوض  -كلية اآلثار

م /محمد خليل  -كلية حاسبات ومعلومات

د /احمد البدرى  -كلية العلوم

أ /على ابو الري  -مدير الدراسات العليا

أ /زينب صالح  -مدير مكتب نائب رئيس الجامعة

اللجنة اﻹعالمية و التسويقية
أ /ابتسام عابدين  -مدير عام العالقات العامة

د /رهام فاروق  -كلية اآلداب
أ /شيرين فوزي  -المركز اإلعالمي

موقع المؤتمر
د /محمد حشمت  -مدير مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية

مدير تحرير مجلة شباب الباحثي
أ.د /أحمد عبد الرحيم الكردى
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PROGRAM
Wednesday, 2 March, 2022

10.00 -11.00
(Main Hall)

11:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 –14:30
14:30 – 15.00
15:00 – 16:30
16:30 –18:00
18:00- 18:30
18:30- 19:00

Opening Ceremony

09:00 – 10.00

Registration
السالم الجمهورى
القران الكريم
Head of Scientific Committee
Prof. Ahmed M. Hassanein
Head of Organizing Committee
Prof. Dr Sabah Saber
Vice President for Postgraduate Studies
and Research Affairs
Prof. Dr. Hassan Noaman
Conference Chairman
President of Sohag University
Prof. Dr. Mostafa Abdel Khalek
General. Tarek El Fikie
Governor of Sohag
Break
Session 1 (Hall A, B, C, D)
Session 2 (Hall A, B, C, D)
Posters (Hall G)
Session 3 (Hall A, B, C, D)
Session 4 (Hall A, B, C, D)
lunch
Closing Session
Hall A
Hall B
Hall C
Hall D

IV

 محمد سيد ابراهيم/د.قاعة أ
 مصطف محمد كمال/د.قاعة أ
 نبيل نور الدين عبد الاله/د.قاعة أ
 صفا محمود السيد/د.قاعة أ
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Wednesday, 2 March, 2022
Session 1
11:30 – 13:00
Hall A

Session 1A

Basic Sciences

) محمد سيد إبراهيم/د.)قاعة أ

Chairpersons
 احمد محمد سليمان/ د.أ
 عمر محمد الحادى/ د.أ
11:30 – 11.40

المغرب
 عثمان/ د.أ
ر
 كمال سيد خليل/ د.أ

Adsorption of ferrous ions on the Egyptian montmorillonite
clay and its mercaptopropyl trimethoxysilane modified
forms

ABU-ALHASSAN ABD-ELSHAFI ABD-ELLATIF
11:40 – 11.50

Eco-friendly and regiospecific synthesis of novel imidazole
derivatives

DOAA HASSAN AHMED ALI
11:50 –12:00

Further Study on Conformable Fractional
Hypergeometric Function with Applications

Gauss

ALI MOHAMMED YOUSSEF AHMED
12:00–12:10

DFT and Molecular Docking Investigation of Azocoumarine
derivatives

ALY ABDOU
12:10 – 12:20

Some Characteristics of the Compound Multiplicity in
Nucleus-Nucleus Interactions of 12C with emulsion at
Momentum 4.5 AGeV/c

MAHMOUD HAROUN MOHAMED ABDELRAHIM
12:20 – 12:30

P53
Down-Regulation
Enhanced
Thymoquinone
Augmentation of Paclitaxel Anti-tumor Properties

DOAA RABEEY
12:30 – 12:40

In silico Molecular Docking Study of Some Newly
Synthesized Quinazolin-2, 4-dione Analogues as Possible
Anti-covid19 (SARS-Cov-2) Agents.

AMAL OTHMAN AHMED IBRAHIM
12:40 – 12:50

12:50 – 13:00

Heat and Mass Transfer in the Axisymmetric Peristaltic
Pump of a Fractional Second-Grade Fluid via Porous
Vertical Tube in the Presence Magnetic Field: Application
to Magnetic Resonance Imaging (MRI)

ESRAA NASER THABET AHMED TELEB
Discussion
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11:30 –13:00
Hall B

Session 1B

Medical Sciences

) مصطف محمد كمال/د.)قاعة أ

Chairpersons
 كمال ر/ د.أ
الشقاوى
 راشف البدرى/د.أ
11:30 – 11.40

 لطف حامد أبو الدهب/ د.أ
 مت فتوح/ د.أ

Patterns of renal tubular disorders in Egyptian children: a
single center study

MOHAMED ASHRAF MOHAMED OSMAN
11:40 – 11.50

Detection of women’s experiences about post-natal care in
Rural Sohag; Sohag governorate - Upper Egypt.

MAGDA MOHAMED ALI
11:50 – 12:00

Potassium-competitive Acid Blockers (P-CABs):A New Era
for the Treatment of hyperacidity disorders

ALI ABDEL AZIZ ALI
12:00 – 12:10

Effect of perinatal hypothyroidism on cognitive functions of
rat offsprings'

HEBA TULLAH SALAH ALI ISMAIL
12:10 – 12:20

Assessment of inferior pedicle therapeutic mammoplasty as
a part of oncoplastic breast sugery for early breast cancer

NOHA ABDULLAH MAHMOUD
12:20 – 12:30

Effect of cold atmospheric pressure plasma on diabetic
wound healing

MOHAMED KHALAF ABDELMAJEED FAWWAZ
12:30 – 12:40

Evaluation of different modalities (surgery and endoscopy)
in management of indeterminate lower common bile duct
stricture

MOHAMED EL SAYED ABDEL AAL
12:40 – 12:50

Predict cancer-associated skeletal muscle wasting from
profiles of urinary metabolites

AL-BARAA AKRAM EL-SAYED AHMED
Discussion
12:50 – 13:00
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Educational sciences

11:30 –13:00
Hall C

Session 1C

(قاعة أ.د /نبيل نور الدين عبد الاله)

Chairpersons
أ.د  /أحمد عزيز
أ.د /بهيج الديب

أ.د  /نبيل نور الدين
أ.د /رابح رتيب

جلسة علمية عن ر
العلم
النش
ي
Humanities

11:30 –13:00
Hall D

Session 1D

(قاعة أ.د /صفا محمود السيد(

Chairpersons
أ.د  /فتوح احمد خليل
وهت
أ.د  /سحر ر

أ.د  /كريم صالح مصلح
أ.د  /محمد توفيق

دراسة واقع المكتبات العامة بمحافظة سوهاج الستخدام النظم مفتوحة المصدر بها

شيماء احمد ابراهيم

11:30 – 11.40

تحليل واقع خدمات التأمين الصحي في محافظة سوهاج "دراسة في جغرافية الخدمات"

11:40 – 11.50

عىل عثمان
سيدة محمد ي
فن تربيه االبناء

11:50 – 12:00

شيماء احمد جاب للا
تحليل مدى كفاءة بيانات اإلشعاع الشمسي التى توفرها المواقع اإللكترونية

12:00 – 12:10

باسم خالد محمد يوسف
النشر االلكتروني

12:10 – 12:20

نرمي محمد عبد الحليم محمد
التباين الزماني والمكاني للتطرفات الحرارية بمصر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

12:20 - 12:30

رباب عبد الحكيم إبراهيم محمود
إفادة طالبات المرحلة الثانوية األزهرية من مصادر المعلومات اإللكترونية

12:30 – 12:40

مروة رشدي عبد اللطيف خضتي
A Pragmatic Study of Verbal and Nonverbal Impoliteness in Adam
Series and Hiyya FawDa Movie

Hanaa Abdellah Alsayed

مناقشة

12:40 – 12:50

12:50 – 13:00

VII
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Session 2
13:00 –14:30
Hall A

Session 2A

Basic Sciences

) محمد سيد إبراهيم/د.)قاعة أ

Chairpersons
 خلف همام/ د.أ
 ماهر حسن حست/ د.أ
13:00 –13:10

 محمد عبد الحفيظ/ د.أ
 عىل السيد أبو عامر/ د.أ

Using Magnetic Water Technology for Leaching High
Saline Soils

ABD ELWAHHAB MOHAMAD ELSAID
13:10 –13:20

Effect of Foliar Application of Humic acid and Salicylic acid
on Wheat plant under Salt Stress Conditions

FATMA ALI MAHMOUD RADWAN
13:20 – 13:30

The influence of baker's yeast supplementation on feed
intake, blood parameters and growth performance of
growing Saidi lambs in Aswan

EL-SHAIMAA MUSTAFE ABDEL MAGED
13:30 –13:40

Effect Of Nitrogen Fertilizer Rates And Splitting Nitrogen
On Yield And Yield Components Of Egyptian Cotton
Cultivar Giza 90 Under Surface And Drip Irrigation
Systems In Newly Reclaimed Lands

MOHAMMED ABDELNASER SIDDIQ
13:40 – 13:50

Growth performance and carcass traits of fattening goats
fed different levels of yeast in their ration under the climatic
conditions in Aswan governorate

FATMA AHMED FAYEK ALI
13:50 –14:00

Effects of Using Nano-Zinc as Feed Additives on Growth
Performance and Rumen Fermentation in ruminants: A
Review

ALI SALEEM ALI SALEEM
14:00 – 14:10

Impact of integrated use of filter mud with NPK fertilizer
on wheat productivity and chemical soil properties of desert
land

BAHGAT SABRY MAHDI ABBAS
14:10 – 14:20
14:20 – 14:30

Studying of genetic variation in solanum nigrum by using
RAPD and ISSR

AMAL NASEH MOHAMED SEKHIL
Discussion
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13:00 –14:30
Hall B

Session 2B

Nursing Sciences

) مصطف محمد كمال/د.(قاعة أ

Chairpersons
 غت عبد النارص/ د.أ
 ثريا محمد محمود/ د.أ
13:00 –13:10

 يشية السيد يوسف/ د.أ
 نورالهدى مصطف محمد/ د.أ

Effect of self-care module on coping strategies on women
with menopusal symptoms

EMAN AWAD TAYYEM
13:10 –13:20

Assessment of Eye Care Behavior among Non-Insulin
Dependent Diabetic Patients

ESRAA NABIL MOHAMMED HUSSEIN
13:20 – 13:30

Knowledge and Practice Regarding Life Style To
Control Gestational Diabetes Among Pregnant
Diabetic Women

FATMA AHMED MOHAMMED SABRY
13:30 –13:40

Assessment of Knowledge and Practice of Nurses towards
Uses of Body Mechanics Techniques

HALA MOKHTAR ABDELAL AHMED
13:40 – 13:50

Assessment of self-efficacy among patients with knee
osteoarthritis

SHIMAA KEBARY ELSAYED
13:50 –14:00

Effect of Ethical Leadership on Nurses Job Performance

14:00 – 14:10

Effectiveness of Using Mobile Health Supportive Care
Intervention in Improving Awareness of Mother's Children
with Leukemia

HOSSAM MOHAMED MOHAMED MAHRAN

SAMAR EL-SAYED MOHAMED EL-SAYED
14:10 – 14:20

Quality Of Life for Elderly Patients with Cataract

HASSAN ABD EL RAHEEM ABO BAKR
14:20 – 14:30

Discussion
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Educational sciences

Session 2C

13:00 –14:30
Hall C
(قاعة أ.د /نبيل نور الدين عبد الاله(

أ.د  /مصطف رجب

أ.د  /خالد عبد اللطيف عمران

أ.د  /عماد صموئيل وهبه

أ.د  /يوسف عبد الصبور عبد الاله

أثر استخدام نموذج التتتعلم التوليتتدي فتتى تتتدريس العلتتوم علتتي تنميتته بعتتض
مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

13:00 – 13:10

هدير ابراهيم محمد ابراهيم
The Effectiveness of Differentiated Instruction in
Improving Bahraini Secondary School Students in
EFL Reading Comprehension Skills

13:10 – 13:20

AHMED HUSSEIN AHMED EID
تنفيذ منهج ريتتاض األطفتتال باستتتخدام بعتتض األلعتتاب اإللكترونيتتة المبتكتترة
وأثره على تنمية االنتماء الوطنى لدى أطفال الروضة المستوى الثاني

13:20 – 13:30

فرغىل
والء محمد احمد
ي

فاعلية برنامج إثرائي في التربيتتة الصتتحية باستتتخدام ختترائط الستتلوى علتتى
تنمية الوعي الدوائي لدى أطفال الروضة.

13:30 – 13:40

مريم شهدي فهيم ابراهيم
المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة وعالقتها بتقدير الذات لدي عينة من
طالب الجامعة.

13:40 – 13:50

أسماء السيد محمود عباس
معوقات تطبيق التعليم الرقمى بمدارس التربية الخاصة فى محافظة سوهاج
من وجهة نظر المعلمين

13:50 – 14:00

نسمه عبدالرؤوف حافظ محمود
الحاجات اإلرشادية للتالميذ ذوي اإلعاقة في الجمهورية اليمنية

14:00 – 14.10

متطلبات تحستتين البي تتة المدرستتية لمبتتاني مؤسستتات التربيتتة الخاصتتة فتتي
ضوء مؤشرات الجودة الشاملة " تصور مقترح "

14:10 – 14.20

عىل اﻹریاب
بسام عبدللا ییح ي
وائل كمال الدين هاشم مصطف

14:20 – 14.30

مناقشة
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Humanities

Session 2D

أ.د  /عبد النارص ياسي
صتى توفيق
أ.د  /ر

13:00 –14:30
(Hall D
)قاعة أ.د /صفا محمود السيد

Chairpersons
أ.د  /فهيم فتیح ابراهيم
أ.د /بهاء محمد عثمان

الدراسات العلمية المتناولة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
على موقع الباحث العلمي  Google scholar:دراسة تحليلية

13:00 –13:10

عىل محمد
مصطف عبدالحليم ي
التوجيه النحوي للقراءات القرآنية فيما قرئ من األسماء بالرفع والنصب

13:10 –13:20

العالقات المصرية القبرصية في النصف الثاني من األلف الثاني قبل الميالد

13:20 – 13:30

بالغة اإلرصاد في هاشميات الكميت

13:30 –13:40

أسماء أحمد مصطف السيد
منيس محمد
رشيف مأمون
ي

محمد أحمد الدردير محمد محمد
المضامين الفكرية في المجموعة الشعرية "القلعة الداخلية "İçkale

13:40 – 13:50

Strategies for Translating Idioms Involved in The
Dubbed Version of Monsters Inc., Movie for Children

13:50 –14:00

غادة حسن مايز توفيق

SHAIMAA AHMED IBRAHIM MOHAMED
L'image des cas incurables et leurs familles dans la
littérature française: Lecture analytique de ''Deux
petits pas sur le sable mouillé'' d'Anne- Dauphine
Julliand.

14:00 – 14:10

SADDAM MOHAMMED AHMED KHALIL
حلي النساء فى ضوء الشعر االندلسي

14:10 -14:20

وفاء ثابت السيد محمد
الكلمات المعبرة عن الغنى فى مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة

سارة "محمد جمال " "سعد الدين " "خلف للا"

مناقشة

XI
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Session 3
15:00 – 16:30
Hall A
( محمد سيد ابراهيم/د.)قاعة أ

Session 3A

Basic sciences

Chairpersons
 عبد الباسط أبو ضيف/ د.أ
 إبراهيم عطيه للا/د.أ
15:00 – 15:10

زناب
 النمتي ي/ د.أ
 عالء يشى/ د.أ

Mixed-layer kaolinite-smectite mineral in the River Nile soils of
Sohag Governorate, Egypt

WAFAA ABDELAAL AHMED ABDELAAL
15:10 – 15:20

Riverbank Filtration for Sustainable Drinking Water Supply in
Sohag, Egypt

AHMED SALAH OSMAN ABDELMEGUID
15:20 – 15:30

A New Generalized Bessel Function and Solutions of New Class
of Fractional Kinetic Equations

ALI MOHAMMED YOUSSEF AHMED
15:30 – 15:40

Palustrine sedimentation in an episodically early syn rift
subsiding subbasin:the late oligocene Sodmin Formation,
Northern Duwi subbasin, Northwest Quseir, Red Sea

REHAM YOUSSEF MOHAMED ABU EL-WAFA
15:40 – 15:50

A proposal to validate big data from RXTE satellite

15:50 – 16:00

Sulforaphane Enhances the Anticancer Properties of Paclitaxel
in Two Human Derived Prostate Cancer Cell Lines

KAMAL MOHAMED TELEB MOHAMED

MAI ABD EL HAFEEZ HOSNY MOHAMED
16:00 – 16:10

New Method for Increasing Capacity in The Spatial Domain Of
The Cover Image

MAHMOUD SALAH ABDELBAR MOHAMED
16:10 – 16:20

On Recurrence Relations for Moments of Generalized Order
Statistics

IHAB ISMAIL AHMED
16:20 – 16:30

Android Augmented Reality Application

MAHA FAHMY

XII
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15:00 – 16:30
Hall B

Session 3B

) مصطف محمد كمال/د.(قاعة أ

Chairpersons
 حمدى حساني/د.أ
 عادل الخلف/د.أ
15:00 – 15:10

Nursing and
Veterinary Sciences
 عالء زين الدين/ د.أ

 امينة محمد ثابت/د.أ

 نادية محمد عىل/د.أ

Assessment of Job-Related Stressors Amonggh Professional
Nurses during Different Career Stages

HIND ISMAIL ALI
15:10 – 15:20

Personal Protective Equipment's Adverse Reactions and
Psychological Preparedness Among Critical Care Nurses
During COVID-19

SEHAM HASSAN MOHAMED ABD ELHAMEED
15:20 – 15:30

Mindfulness Based Intervention Program On Stress
Reduction Among Elderly With Colorectal Cancer

MOHAMED ABDELATY ZAKI ALI
15:30 – 15:40

Physicochemical analysis and microbial evaluation of butter
sold in Assiut City, Egypt

SEHAM FAWZY HASSAN ALI
15:40 – 15:50

Cysticercus bovis at Sohag Province: Prevalence,
Morphological and Molecular Characterizations.

NAGWA GAMAL EL-DIN FATHI ABDALRAHMAN
15:50 – 16:00

طبيعة التزام الطبيب في استخدام الخاليا الجذعية

16:00 – 16:10

القانون الواجب التطبيق على تحكيم االستثمار وأثره فى معالجة تعدد
التحكيمات

بصتة عبد للا احمد محمود

أحمد حسن محمد عىل
16:10 – 16:20

 دراسة تحليلية استشرافية فى القانون: الشخصية القانونية للروبوت
المدنى المصرى

مشف سعد الدين ر
آية ر
مشف

16:20 – 16:30

المواجهة الجنائية لجرائم العمالت االفتراضية البيتكوين (دراسة تطبيقية
)مقارنة

فول محمد طاهر
مبارك ي
Discussion
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15:00 –16:30
Hall C

Educational sciences

Session 3C

أ.د  /نبيل سعد خليل

Chairpersons
أ.د  /يشى مصطف

)قاعة أ.د /نبيل نور الدين عبد الاله)

أ.د  /عنت محمد عبد العال

أ.د /احمد حسي الصغت

أثر استخدام قبعات التفكير الست المعززة بالوسائط الفائقة فى تدريس
الهندسة على تنمية مهارات التفكير المتشعب لدى تالميذ الحلقة اإلعدادية

15:00 – 15:10

صفاء عىل أحمد عبدالعال
التربية على التسامح مدخل للحد من ظاهرة العنف في المجتمع " رؤية
سسيوتربوية"

15:10 – 15:20

السيد ختي عبدالرؤف داود
متطلبات اإلصالح المدرسي للتعليم قبل الجامعي في ضوء بعض التجارب
العالمية

15:20 – 15:30

عبدالغت عبدالاله عبدللا
ناجح
ي

االكت اب وعالقته بخواء المعنى لدى عينة من طالب كلية التربية بجامعة
أسيوط

15:30 – 15:40

عال محمد عبد الوهاب المجذوب
تفعيل آليات الشراكة المجتمعية بمدارس التعليم األساسي في مصر في ضوء
الخبرة األسترالية

15:40 – 15:50

منترص أحمد السمان عىل
أثر بي ة تعليمية باستخدام ويب  3.0القائم على النظرية التواصلية في
تدريس البالغة على تنمية مهارات التذوق البالغي لدى طالب الصف الثاني
الثانوي األزهري

15:50 – 16:00

رمضان بخيت خليفة احمد
تصور مقترح لتفعيل دور نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق التنمية اإلدارية
للقيادات الجامعية بجامعة سوهاج

16:00 – 16:10

محمد عبدالبديع آدم حسي
نمطا اإلبحار (الحر  /المقيد) في المتاحف االفتراضية لتنمية اإلبداع والتذوق
الفني لدى طالب الحلقة اإلعدادية

16:10 – 16:20

أبوالحمد طه عبدالقادر عبدالحميد
16:20 – 16:30

مناقشة
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Commercial Sciences

Session 3D

15:00 – 16:30
Hall D
(قاعة أ.د /صفا محمود السيد)

Chairpersons
أ.د  /صفا محمود السيد

أ.د  /احمد عىل حسي

أ.د  /محمد نشأت فؤاد

أ.د  /محمد الصغت

دور العدالة اإلجرائية كمتغير وسيط في العالقة بين استراتيجيات عالج
قصور الخدمة ورضا العمالء ت دراسة ميدانية بالتطبيق على شركات
اإلنترنت المصرية

15:00 – 15:10

باب ثابت
جمال صادق الحو ي

دور قنوات التوزيع كأحد آليات الشمول المالى فى تحسين الصورة الذهنية
لدى عمالء البنوى بالتطبيق على البنك الزراعى المصرى)

15:10 – 15:20

خالد خلف توفيق
اطار مقترح الستخدام منهجي تيار القيمة في محاسبة ترشيد التكاليف
وخارج نطاق الموازنة في تعظيم قيمة المنشأة  -دراسة ميدانية

15:20 – 15:30

مروة جمال عبد الفضيل عمران
دور تطبيق الفاتورة اإللكترونية على الحد من التهرب الضريبية

15:30 – 15:40

أثر اإلفصاح عن المعلومات غير المالية على جودة التقارير المالية

15:40 – 15:50

An analytical study of the effect of the firm's
geographic location on the practice of earnings
management

15:50 – 16:00

بلتاج الرصند
سمته السعيد ر ي
نادر محمود عبد الرحمن فواز

MOHAMMED ESMAIL ABDELRAHIM OQILY
معوقات التسويق اإللكتروني في سوق التأمين المصري بالتطبيق على
قطاع التأمين في جنوب الصعيد

16:00 – 16:10

محمد يوسف حسي ابو القاسم
دور المراجعه البي ية فى تحسين جوده المعلومات المحاسبية لتحقيق
التنميه المستدامة

16:10 – 16:20

هند رمضان عبد المنعم البنداري
16:20 – 16:30

مناقشة
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Session 4
16:30 – 18:00
Hall A

Session 4A

)قاعة أ.د /محمد سيد ابراهيم(

Chairpersons
أ.د /حسان النعماني
أ.د /احمد على الخطيب

أ .د /مصطفى عبد الخالق
أ.د /حازم محمود المشنب

محارصات عامة أ.د /فاروق الباز

Session 4B

16:30 –18:00
Hall B
)قاعة أ.د /مصطف محمد كمال)

Chairpersons
ع
أ.د /محروس محمود محروس
أ.د  /احمد قاسم
أ.د /إبراهيم ر
الت ي
أ.د /زينب ر
الشيف
أ.د  /محمود سالم احمد
الحذف والتقدير في ديوان لزوم ما ال يلزم ألبي العالء المعري
16:30 – 16:40

البصيىل
عالء حامد
ي
القيم الجمالية لحركات الرياضات القتالية كمدخل الستحداث لوحات زخرفية في
ضوء المدرسة المستقبلية
الزهراء صالح أحمد بركات
تحليل خطأ االداء الفني للمتعلمين ومقارنته باألداء المثالي بداللة بعض المتغيرات
الكينماتيكية لمرحلة خطوة الحاجز لفعالية 110م حواجز
مناف ماجد حسن
تأثير تمرينات توافقية للذراع المسلحة في بعض القدرات العقلية واداء مهارات
سالح الشيش الهجومية في المبارزة
صالح هادي حماد
Investigation of the operating conditions of an adsorption
desalination system driven by solar energy
Mohamed Ghazy Gomaa Eldeib
Damage Behavior of Glass Fiber Composite Laminates for
Different Stacking Sequences under Impact Drop Weight
Ahmed Elsayed Salama Elsayed
Design of Microgrid System Using HOMER Software as a
Case Study
Ismail Hassan Ali Aboelhassan
Smart Electricity Distribution System Using Smart
Electronic Transformer
Khairy Fathy Abd El-Sayed

Discussion
XVI

16:40 – 16:50
16:50 – 17:00
17:00 – 17:10
17:10 – 17:20
17:20 – 17:30
17:30 – 17:40
17:40 – 17:50
17:50 – 18:00

المؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين
7th Scientific Conference for Young Researchers
2sd International
===========================================================================

Educational sciences

16:30 – 18:00
Hall C

Session 4C

قاعة أ.د /نبيل نور الدين عبد الاله

أ.د  /محمود عباس
أ.د  /بدرية محمد حساني

Chairpersons
أ.د  /محمد االصمىع محروس
أ.د  /عبد الباسط دياب

واقع ممارسة اإلدارة اإللكترونية في المدارس الفلسطينية واألردنية
والمصرية خالل جائحة كورونا من وجهة نظر المشرفين التربويين

Chairpersons

16:30 – 16:40

عىل قشمر
عىل
لطف ي
ي
ي

القدرة التنبؤية للدافعية األكاديمية وأثرها على التنظيم الذاتي لدى طلبة
الجامعات الفلسطينية واالردنية من وجهة نظرهم

16:40 – 16:50

عىل قشمر
عىل
لطف ي
ي
ي

برنامج مقترح في التاريخ قائم على نظرية تريز في ضوء مهارات القرن
الحادي والعشرين لتنمية المفاهيم التاريخية لدى طالب الصف االول
الثانوي محمود ابوالحجاج خضارى سيد

16:50 – 17:00

فعالية برنامج تدريبي قائم على األنشطة اللغوية لتحسين الفهم اللغوي لدى
أطفال ما قبل المدرسة ذوي التأخر النوعي للغة

17:00 – 17:10

بسيوب محمد خلف
حسناء
ي

استخدام استراتيجية السقاالت المعرفية في تنمية عادات العقل المنتجة لدى
طالب الصف األول الثانوى فى مادة الرياضيات

17:10 – 17:20

محمد جاد الكريم عبدالعظيم محمود
نموذج تدريسي مقترح قائم على النظرية التداولية في تدريس النصوص
األدبية لتنمية التنور اللُغوي لدى طالب الصف األول الثانوي

17:20 – 17:30

عىل
مها أبو الحسن عبد الوهاب ي

الشفافية اإلدارية وتطبيقها في الميدان التربوي (مدارس التعليم األساسي
نموذجاً)

17:30 – 17:40

وليد أحمد محمد حسن شحان
استخدام إستراتيجية النمذجة في تنمية مهارات القراءة لدى متعلمي اللغة
العربية الناطقين باللغة الروسية

17:40 – 17:50

عبدللا محمد داود محمد حاج

مناقشة

17:50 – 18:00
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Hall G
14:30 – 15.00

Posters
Medical Sciences (Medicine)
Chairpersons
 صالح رشدى/د.أ
 اسالم عامر/د.أ

 مجدى القاضي/د.أ
 احمد رشدى العجمى/د.أ

 أسامة رشاد/د.أ
 ايمن عبد الغفار/د.أ

A1

Amr Mostafa Kadry Elsherif
Triple rule out CT scan in emergency department patients

A2

Alaa Abdalsadek Ahmed Sinjab
Clinical Outcomes of Vitrectomy for Dislocated Lens Fragments and/or
Intraocular Lens

A3

Alaa Abdalsadek Ahmed Sinjab
Prevalence of Cystoid Macular Edema after Vitrectomy for Dislocated Lens
Fragments

A3

Abobakr ali taha ali
Assessment of Dyslipidemia in Hemodialysis patients at Sohag University
Hospital

A5

Walaa Nageh El Samman
Role of curcumin in ameliorating hazards caused by prenatal dexamethasone
administration on development of the neonates adrenal glands in albino rats
,( Electron microscopic study).

A6

Walaa Nageh El Samman
Effect of green tea on pancreas of streptozocin induced diabetes mellitus in
adult albino rats (Electron microscopic study)

A7

Dina Mohamed Salah Eldin gaber
Effect of soya beans on prepubertal development of thyriod gland in albino
rats (immune histochemical study)

A8

Ebtisam Mohammed Gad Mohammed
Volume Control Plus as a Closed Loop Mode of Mechanical Ventilation in
Patients with Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

A9

Lamiaa Elgamil Ahmed
Effect of acrylamide on the kidney and possible protective effect of ascorbic
acid in adult male albino rats

A10

Waleed Saber Abo Elhassan
Medial Sural Artery Perforator Flap in Resurfacing Superficial Dorsal Defect
of The Foot

A11

Noha Abd El Magid Ragab Fouda
Possible effects of vitamin E on acrylamide induced gross effects on female
albino rats (by gross observations)
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A12

Christeen Afrayem Tadros
Evaluation of serum hepcidin level in acne vulgaris patients

A13

Aya Magdy Ahmed
Chemistry, Pharmacology and Toxicity of Diclofenac Sodium

A14

Tarek Ahmed Mahmoud Siefin
Can Pyeloplasty restore normal renal function in patients with severe
unilateral Pelvi-ureteric junction obstruction and DRF ≤ 35 %

A15

Ragaa Khalil Amin Shahin
Bronchial asthma among pregnant women attending to Sohag university
hospital

A16

Abdelrahman Talal Mahmoud Ahmed
penetrating cardiac injury: presentation and surgical outcome

A17

Mohammed Abdu Elsamea Abdu Elgalel
Primary immune deficiency disorders among children with recurrent otitis
media at Sohag University Hospital

A18

Ahlam Wagih Mohammed
Aging changes in the hippocampus of albino rat: (light microscopic study

A19

Ahmed Mohamed Sayed Mahmoud
Outcome of Patients Admitted To Respiratory Intensive Care Unit With
Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Lung Disease

A20

Alhassan Mohamed Hassan Awad
Drug coated balloon angioplasty versus uncoated balloon angioplasty for the
treatment of in-stent restenosis of the femoropopliteal arteries

A21

Heba Salah Eldeen Elsayed
Self-Medication among Attendants to Family Health Units in Sohag Health
Directorate

A22

Nagwa Mohamed Abdelmawgoud Abdelhalim
Impact of Vitamin D Nanoparticles versus Conventional Vitamin D in
Isoprenaline Induced Myocardial Infarction in Rats

A23

Moustafa Abd El Hamid Ali kassem
NAFLD: Pathophysiology and Risk Factors

A24

Noha Mohamed Abd El Rahman
Non Invasive Serum Biomarkers in Assessment of Severity of Non Alcoholic
Fatty Liver Disease

A25

Dalia Ahmed Elbahy Mohamed
L-Carnitine Ameliorates the Osteoporotic Changes and Protects Against
Simvastatin Induced Myotoxicity and Hepatotoxicity in GlucocorticoidInduced Osteoporosis in Rats

A26

Samar Mostafa " Mohamed Kamel " Hassan
″ Role of irisin in patients with diabetic nephropathy in Type 2 Diabetes

XIX

المؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين
7th Scientific Conference for Young Researchers
2sd International
===========================================================================
mellitus

A27

Gehad Bahgat Abdel-Hameed
Immunohistochemical Evaluation of IMP3 Expression in
Lymphoproliferative Disorders

A28

Klara Boles Anwer Boles
A prospective study of seizures in Pediatric Intensive Care Unit at Sohag
University Hospital

A29

Mohamed Ahmed Elbadry Mohamed
Role of transcranial doppler in children with hemoglobinopathies

A30

Ahmed Shaban Abu-Hammady Mohamed
Outcomes of Percutaneous NephroLithotomy (PCNL) in management of
upper ureteric calculi

A31

Hayam Gamal Ahmed Abubakr
CD34 Expression in Cord Blood and in Bone Marrow Before and After
Cryopreservation

A32

Rasha Mohamed Mohamed Eid
Phenotypic Identification & Molecular Detection of Bla(Ndm-1) Gene in
Multidrug Resistant Gram Negative Bacilli In Sohag University Hospital

A33

Wafaa AbdAl-kawy AbdAl-Jaber
Comparison between cultures from nasopharyngeal swab, gastric aspirate
and bronchoalveolar lavage in cases of non-resolving pneumonia

A34

Aya Mamdouh AbdElrahman
Comparative study on cervical spine between man and horse in correlation to
function

A35

Mary Milad Alkesan
Morphological and morphometric study on human glenoid cavity with
correlation to its function

A36

Marina Talaat Bushra
Femoral neck-shaft angle in Sohag population& its variation relating to age

A37

Ashraf Gamal Abd Elraouf Mohamed
Molecular classification of breast cancer

A38

Mai Nashat Abdelaziz Elrasheedy
Possible Therapeutic Effects of Gold Nanoparticles On The Histological
Changes Of Meloxicam On Liver of Adult Male Albino Rats

A39

Mohamed Bahaa Abdel-Azim
Prothrombin G20210A mutation in patients with cerebral venous sinus
thrombosis at Sohag university hospital

A40

Doaa Marzouk Ebrahim
Antinuclear Antibodies in Patients with Various Cancer Types
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A41

Samar Abdelsameaa Asaad
Cognitive impairment in patients with obstructive sleep apnea

A42

Magda Mohamed Ali
Assessment of health- related quality of life of children and young adolescents
with cancer in National cancer institute in Sohag Governorate, Upper Egypt

A43

Noha Abdullah Mahmoud
Round block technique and modified round block technique as a part of
oncoplastic surgery for early breast cancer

A44

Sara Elsayed Yassin Gad
Toxic effect of sodium valproate intake on the liver and testis

Medical Sciences (Veterinary Medicine)
Chairpersons
 ايمان مختار شاكر/د.أ

 معتمد السيد محمود/ د.أ

 بهاء الدين عبد الاله/د.أ

A45

Abeer Dahi Ahmed Mohamed
Detection of some microorganisms of public health hazard in cheese

A46

Rasha Fawzy Eid Ghetany
Microbiological Evaluation of Locally Manufactured Soft Cheese

A47

Ahmed Anwar Mohammed Ahmed
Cryopreservation-induced changes in buffalo spermatozoa with special
reference to their DNA, membrane, acrosomal and mitochondrial integrities

A48

Abdelraheem Hussein Abdelraheem
Assessing Listeria Monocytogenes growth activity in milk rice stored at 8 °C

A49

Sohaila Gehad Fahmy
Optimization Protocol of Dexamethasone Treatment in Pregnant Rats.

Medical Sciences (pharmacy)
Chairpersons
 محمود األمت/ د.أ

 سامية سعيد/د.أ

A50

Nehal Thabet Mohamed Ali Elsebaity
Enhancement of Mizolastine Solubility Using Different Hydrophilic
Polymers and Surfactants

A51

Ola W. Elkhayat
Enhancement of Etodolac Solubility Using Solid Dispersion Technique:
Full Factorial Design Optimization and In Vitro Release Studies

A52

Heba AbdElmajed Mohamed Aly
Improvement of dissolution and antifungal activity of clotrimazole
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Basic Science (Science)
Chairpersons
 خلف عىل فايز/د.أ

 حسي عبد الحافظ/ د.أ

 زكريا عطيه/ د.أ

 رافت الخطيب/ د.أ

 تيتو نعيم حبيب/د.أ

 فايزة احمد فهيد/د. أ

B1

Mohamed Abdelsamie Ahmed Mohamed
Electrochemical performance of aluminum as anode for alkaline batteries

B2

Randa Adel Fathy Mahmoud
Simple Methods for Detection of Antibacterial, Antifungal, Plant Hormones
and/or Toxins in Extrolilites of Some Species of Aspergillus glaucus Group
Isolated from Egyptian Soil

B3

Amira Mohmed Hassan
Study of optical, electrical and Photocatalytic properties of SrMnO3
prepared by solid-state reaction

B4

Jehan Mohamed Mohamed Salem
Physiological responses of Moringa olifera L to salinity stress and treatment
with salicylic acid

B5

Hossam Abdelrahman Mohamed
Associated Plasma Proteins in Hyperglycemic-Induced Rats treated with BPF

B6

Nada Ayman Hamed Mohamed
Thermal analysis studies for the Sn5Ge10Se85-xPbx (2.5≤x≤20 at. %)
chalcogenide glasses

B7

Mohamed Abd EL Hammed Abd EL Aziz Ahmed
Synthesis, Characterization, biological and DNA binding studies of Ibuprofen
schiff base Ligand and its Zinc(ll) complex

B8

Mostafa Rabie Mohamed El Sayed
Preparation and Characterization of benzoxazine based on P-Toludine

B9

Mohamed Sharaf Mohamed Hassan
An efficient synthesis of some new benzimidazole - 1,2,4-oxadiazole hybird

B10

Esraa Atef Abdel Aal Mahmoud
Green Synthesis, Physicochemical Characterization and Biological Reactivity
Inspections of Some Lanthanide Schiff Base MOFs

B11

Miran Mostafa Khalaf
Palynofacies analysis and hydrocarbons assessments on some subsurface
Middle Jurassic rocks of Northern Western Desert, Egypt

B12

Mohamed Seif-Elnasr Mohamed Ahmed
First Report of Gold Nanopartcles Induction Using Kambucha Scoby Disc
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B13

Ebtisam Asem Mohamed Abd El-Rhman
Sustainable and green biosynthesis of selenium nanoparticles as antioxidant,
antimicrobial and biocompatibility

B14

Noha Sayed Hassan Abdelmawgood
Synthesis of some new pyrimidinyl chromenone derivatives

B15

Sham Mahrous Mohamed El-Saghier
Synthesis a Novel Series of Selenium-Containing Heterocycles

B16

Hayam Hosni Mohammed Hassan
Utility of Vanillin Derivatives in Synthesis of Novel Pyridines

B17

Ghada Kamel Saad Aly
Impact of chitosan on physiological responses of banana plantlets during
adaptation stage

B18

Ayat Elsayed Abdel-Hafez Ahmed
In Vitro Studies on Secondary Metabolites Produced by Aspergillus
fumigates AUMC 1841 and Aspergillus niger AUMC 1840 Strains Isolated
from Aspergillosis Suspected (Out and Inpatients), of Sohag University
Hospital- Egypt, Against Human Fibroblast Cell Line (WI-38)

B19

Kaoud Salama Mahmoud
Synthesis and Toxicological Effect of Some New Pyrrole Derivatives as
Prospective Insecticidal Agents against the Cotton Leafworm, Spodoptera
littoralis (Boisduval)

B20

Alaa Mohamed Mohamed Ibrahim
The thermal properties of symmetric nuclear matter within the extended
Brueckner-Hartree-Fock Approach

B21

Ahmed Refaat Mohammed Mohammed
Study of the Nuclear Symmetry Energy using Chiral Forces

B22

Ibrahim Yousef Khaled Abuzaid
Physical properties of Nd0.7Ca0.3MnO3 manganites as a function of
annealing temperature

B23

Amany Mohamed Hamed Ahmed
Ameliorative Effects of Melittin Nanoparticles Against Zearalenone Induced
Hepatotoxicity in Female Rats

B24

Mena Phelobos Monis
Frequency and Temperture-dependant dielectric
electrical conductivity behavior of CuO nanoparticle

characteristics

and

B25

Asmaa Hosny Ahmed Mohamed
Sugarcane-Juice-Mediated Synthesis Of Ferric Oxide Fe2O3 Nanoparticles:
Synthesis, Characterization, Dielectric Properties

B26

Marwa Mohamed Ali Mohamed Masoud
Structural-Tectonic Detection Using Modeling of Potential Field Data of Esh
El-Mellaha Area, Red Sea, Egypt
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B27

Ahmed Fathy Hassan Mohamed
Tentative identification of bioactive metabolites of Egyptian Artemisia herbaalba and evaluation of its antihyperglycemic effect on liver of diabetic male
rats

B28

Shymaa Ali Thabet Ahmed Tmam
Taurine Ameliorates Toxicity Induced by Acrylamide in Wistar Albino
Female Rats

B29

Gehad Salah Eldin Mukhtar Hammady
Anticacerous activity potential of Annona muricata Linn leaves extract on
MDA-MB-231 cell line: Molecular basis for therapy resistance

B30

Salma Tito Naeem Yossif
Toxic Heavy Metals and Essential Trace Element in responding to
Neurotransmitters in Children with Autism Spectrum Disorder from Upper
Egypt

B31

Nayera Faisal Abdellatif
Canine Parentage Analysis and Genetic Diversity based on Microsatellite
Markers Polymorphism in Shepherd Dog Breeds from Cairo.

B32

Mahmoud Salah Abdelbar Mohamed

A comprehensive survey in steganography

Engineering Science
Chairpersons
 محمد محمود احمد/د.أ
C1
C2
C3

 سام صادق محمد/د.أ

 احمد عبد الرحيم فرغىل/د.أ

Sami Samir Ebrahim Ghazy
Improving The Performance of A Domestic Refrigerator Using Phase Change
Materials: A Short Review Study
Ahmed Sayed Saman Mohamed
Adsorption characteristics on modified silica gel for adsorption desalinationcooling application
بهاء احمد زكي يحيى
دور تطور البرمجيات في خدمة المبرمجين
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Education Science
Chairpersons
أ.د /خلف البحتى
أ.د /فيف احمد توفيق
أ.د /احمد رجب

أ.د /لمياء شعبان أحمد
أ.د /ر
أ.د /خديجة عبد العزيز
أشف السيد
د /محمد عبد المحسن

محمد أحمد حسين رشوان
تقويم مؤسسات التعليم المجتمعي في مصر في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة.

D1

أسماء عطاهللا محمود إبراهيم
فاعلية برنامج قائم على بعض إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تخفيف التسويف األكاديمي لدى تالميذ
المرحلة االعدادية بقنا

D2

هاله فوزي ايوب محمد
دور المدرسة كمؤسسة تربوية في مواجهة ظاهرة التنمر لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي

D3

أحمد خليفة خليفة حماد
واقع اصالح التعليم قبل الجامعي في مصر منذ صدور دستور 1923م حتى اآلن (بحث مشتق من رسالة
دكتوراه تخصص أصول تربية)

D4

هاشم رشاد محمد محمد
فاعلية برنامج تدريبي قائم على تطبيقات الحوسبة السحابية للمعلمين لتوظيف برنامج جيوجبرا في
تدريس الرياضيات وأثره على تنمية التفكير الرياضي لدى طالبهم بالمرحلة الثانوية.

D5

عالء توفيق محمد أبوالعال
اإلصالح التعليمي في مصر في ضوء فلسفة التعليم الخاص

D6

أحمد عبد المغيث أنور محمد
ّفكير الهندسي لدى تالمي ِذ
أث ُر
ِ
تدريس الهندس ِة باستخدام استراتيجية صياغ ِة المشكل ِة على تنمي ِة الت ِ
المرحل ِة اإلعدادية

D7

ياسمين محمد سعد موسى
جوانب تطوير الفاعلية التعليمية بالتعليم االساسي

D8

صفاء علي أحمد رشوان
تطوير اداء الجهاز االداري بجامعة سوهاج في ضوء مدخل القيادة الموزعة

D9

هويدا السبع علي احمد
دور االلتزام الت َّنظيمي في تحقيق الميزة الت َّنافُسية بكليات الت َّربية بجمهورية مصر العربية

D10

عثمان أبو الحمد عثمان أحمد
المتطلبات التربوية للمدارس الذكية في مصر "رؤية مقترحة"

D11

دعاء نور الدين على مصطفى
استخدام كتاب الكتروني تفاعلي لتدريس الدراسات االجتماعية في تنمية المفاهيم المكانية لدى التالميذ
الصم منخفضي اإلنتباه بالمرحلة االعداديه

D12

محمد حسني محمد احمد
دور الجهود األهلية في دعم التعليم األزهري قبل الجامعي في صعيد مصر من  1911إلى 2011م

D13

وفتتتاء عبد الحميد حامتتتتد طتتتتته
تطوير اداء وحدات ادارة االزمات التعليمية بمدارس التعليم االساسي في محافظة سوهاج في ضوء مدخل
التخطيط االستراتيجي

D14

XXV

المؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين
7th Scientific Conference for Young Researchers
2sd International
===========================================================================
إسراء سمير السيد عبد الباسط
ت
لمقياس
سيكومترية
ت العليا المتزوجا ِ
ت الدّراسا ِ
االبتزاز العاطفِي لدى طالبا ِ
الخصائصُ ال ّ
ِ
ِ

D15

محمد جمال صالح محمد
بناء وتقنين مقياس القيم االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية

D16

عمرو فاروق عبد الجليل السيد ماضي
فاعلية تقنيات الواقع المعزز فى تنمية الذكاء المنطقي ودافعية تعلم مادة الحاسب اآللي وتعديل االتجاهات
السلبية نحو تعلمها لدي طالب التعليم الفني
اسامة هالل سيد محمود
فعالية برنامج قائم على األنشطة الفنية في عالج االضطرابات السلوكية لتالميذ المرحلة االبتدائية

D17
D18

تامر طلعت ابوزيد محمد
تأثير إستخدام التحليل البنائى في تعلم مهارة التصويب في كرة اليد لتالميذ الصف الثانى الثانوى

D19

احمد فؤاد السيد احمد
أثر استخدام التعلم المدمج في تدريس التربية الدينية اإلسالمية على تنمية القيم اإلسالمية لدى طالبات
الصف األول الثانوى

D20

Humanities
Chairpersons
أ.د /ممدوح الرشيدى
أ.د /فاطمة الزهراء

أ.د /محمد نمر
حیح أ.د /محمود محمد قاعود
أ.د /نارص ر
د /سمت أبو المجد
أ.د /احمد االنصارى

سارة محمود نور الدين إبراهيم
دور المحاكاة في اإلبداع الفني عند كروتشه

E1

اسماء عبد الراضى السمان محمد
تحليل الخطاب الصحفى لقضية الهوية المصرية :دراسة تحليلية لعينة من الصحف المصرية

E2

أسماء عبدالحفيظ خميس نوير
تفسير الوعي فى الفلسفة العصبية عند بول تشيرشالند

E3

أمل السيد محمود سليم
الجملة االسمية في ديوان اإلمام علي بن أبي طالب

E4

محمد عاطف نعمت هللا
منهج الطاهر بن عاشور في دفع ما يوهم التعارض في تفسيره التحرير والتنوير

E5

فايزة حلمي مصطفى طه
أثر زيادة حروف المباني في بيتان المعتاني الحديثيتة فتي كتتاب ستنن ابتن ماجتة (المشتتقات استم الفاعتل
_صيغة المبالغة_ الصفة المشبهة)

E6

فايزة حلمي مصطفى طه
داللة زيادة حروف المعاني الثالثية في بيان المعاني الحديثية في كتاب سنن ابن ماجة)

E7

أماني حلمي عبد الحكيم عبد العال
الرواية التاريخية في األدب التركي الحديث " رواية الشاه و الستلطان ) (Şah&Sultanللكاتتب التركتي
اسكندر باال )(İskender Palaنموذجا ً"

E8

احمد حسين صديق على حماية
معايير نشر الخبر في الصحف اإللكترونية إزاء األزمات االقتصادية في مصر بعد ثورة يناير 2011م

E9

رهام فاروق
االستراتيجيات التسويقية للشركات الربحية المصرية عبر مواقع التواصل االجتماعي
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دراسة تحليلية وميدانية
سالي عبد الشافي عبد الحميد رفاعي
االتصال التشاركي عبر المواقع االجتماعية وأثره في سلوى الشباب "موقع الفيسبوى نموذجا ً"
أحمد حسن محمد الخرشي
تأثير توظيف التعليم عن بُعد على استدامة التعليم في ظل أزمة كورونا لدى طالب كليتتي :اآلداب والتربيتة
بجامعة أسوان
والء محمد أحمد مزيد
تناول الصفحات الرسمية الحكومية على صفحات الفيسبوى للشائعات اإللكترونية" دراسة تحليلية لصفحة
مجلس الوزراء خالل الفترة من مارس2020الى اغسطس 2020
حنان منصور أبوزيد محمد
الترابط النصي ما بين الحداثة والتراث
Sarah Ahmed Muhammed Amin
Translating graphic jokes between English and Arabic
عبد اللطيف سعودي عبد اللطيف محمود
عوامل ومظاهر التلف الفيز وكيميائية علي اآلثار الحجرية وسبل الحد منها
Mina Nagi Saleeb Gadallah
Deterioration problems of Merit-Amun statue in Akhmim
أحمد محمد الشافعي أحمد عبدالرحيم
تقنيات المنشآت المائية بدرب الحج الكوفي "دراسة تطبيقية على موقع البدع (الثعلبية) في الفترة ما بين
( 656 - 41هت 1257 - 662 /م)
Mostafa Asim Fathy Mohamed
Estimating damaging degrees of venous Marble statue – Merit Amoun Park
–Akhmim , Egypt
نسيم نصحي حبيب عطاهللا
تتأثير التجوية علي تماثيل طريق األلهه بين معابد الكرنك واالقصر"طريق الكباش"وطرق العالج
والصيانة"

E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20

Sameh awad Yacoub Soliman
Nests of wild bees, wasps, its secretions and its impact on Khonsu and
)Thutmosis III temple at Karnak temples (Upper Egypt

E21

Abdel-Ghafour El-Sayed Motawea
Evaluation of the Atmospheric-Pressure Plasma Jet (APPJ) for Removal of
Accumulated Soot on the Ancient Egyptian decorations of Osiris Chapel in
the Temple of Seti I at Abydos

E22

ياسمين شحاته عبدالغني عبدالرحيم
االداء المالي للشركات وتوقيت نشر التقارير المالية بالبورصة المصرية (دراسة تحليلية)

E23

صابرين محفوظ قليد بركات
إنعكاس التحول الرقمي علي جودة المراجعة الخارجية :دراسة تحليلية

E24

محمود محمد عبد الحليم محمد
دور ممارسة عمليات اإلدارة باالهداف في تحسين أداء المورد البشرى

E25

فاطمة الزهراء محمود شكرى عبد الواحد
أثر سياسات اإلصالح االقتصادى على عدالة توزيع الدخل فى مصر

E26

صفاء ناجح بن حجاب حميد
التوقيع االلكترونى وأثره فى اإلثبات

E27
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دعاء محمد نمر على
اوجه الطعن فى الشمول المالى كمحرى للتنمية :مع اشارة للحالة المصرية

E28

سامح ابراهيم محمد فولى
المعالجات القانونية والمستقبلية لمكافحة الفساد االدارى فى مصر (بين االتفاقيات الدولية والتشريعات
المحلية)

E29

عالء الدين احمد ابوالليل عيسي
النظام الفلسفى إلقالة الموظف العام

E30

يوسف الديب سعد الدين
المسؤولية الجنائية الناش ة عن التنمر

E31
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