
   اآلدابكلیة  – األولالعلمي  مؤتمرالسادة المشاركون في ال أسماء
   م٢٠١٢مارس  ١٣-١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التخصص العام   الھیئة العلمیة  اسم الباحث  م
  والدقیق

التخصص العام   الھیئة العلمیة  اسم الباحث  م
  والدقیق

أحمد مفرح /د  ١
  أحمد السید

كلیة االداب 
  جامعة الفیوم

 –اللغة العربیة 
  علوم اللغة

رحاب عبد الھادي /د  ١٤
  عبد القادر

  

 –جامعة الفیوم 
  كلیة االداب

قسم الوثائق 
المكتبات  -والمكتبات

  والمعلومات
عمرو /د  ٢

محمد فرج 
  مدكور

زینب عبد الرحمن /أ  ١٥  اللغة العربیة  ــــ
  /عبدهللا حسن 

حمادة أحمد على /د 
  محمد

  

 –جامعة الفیوم 
  كلیة االداب

  فلسفة
  
  

  یةالفلسفة الیونان

وئام محمد /د  ٣
  سید أحمد 

جامعة المجمعة 
  كلیة التربیة –

سامح محمد عطیة /د  ١٦  أدب عربي
  الطنطاوي

كلیة  -جامعة حلوان
  االداب

  فلسفة

مصطفى /د  ٤
عبد العاطى 

  غنیمى

كلیة اللغة 
جامعة _ العربیة
  األزھر

 –كلیة االداب   حمادة أحمد/د  ١٧  أدب ونقد
  جامعة الفیوم

  فلسفة یونانیة

السید /د  ٥
سالمة أحمد 

  حسن

جامعة بنى 
كلیة  –سویف 
  االداب

مدیحة حمدي عبد /د  ١٨  أدب قدیم
  العال مرسي

 –كلیة االداب 
  جامعة الفیوم

فلسفة اسالمیة 
  وتصوف

أحمد أحمد /د  ٦
  عبد المقصود

 –كلیة االداب 
  جامعة الفیوم

جامعة عین شمس   سنیة السید /د  ١٩  النقد االدبي
  كلیة البنات –

  ماعاالجت

عبد هللا /د  ٧
أحمد جاد 

  الكریم

النحو والصرف   ــــ
  والعروض

كلیة –جامعة الفیوم   أمل محمد یوسف/د  ٢٠
  االداب

 - االجتماع 
  أنثربولوجیا

حسین /د  ٨
خمیس 
محمود 
  شحاتھ

–كلیة االداب 
جامعة بنى 

  سویف

محمد ابراھیم /د  ٢١  العلوم اللغویة
  مبروك

كلیة اآلداب جامعة 
  الفیوم 

  االجتماع

حسام الدین /د  ٩
سمیر عبد 
  العال محمد

كلیة دار العلوم 
  جامعة المنیا –

النحو والصرف 
  والعروض

سید محمد على /د  ٢٢
  فارس

جامعة بنى سویف 
  كلیة االداب –

 - االجتماع 
  أنثربولوجیا

ھدي على /د  ١٠
نور الدین 
  محمد علي

كلیة دار العلوم 
  جامعة المنیا –

البالغة والنقد 
 االدبي واالدب

  المقارن

جامعة _ كلیة اآلداب  محمود ذكى جابر/د  ٢٣
  حلوان

  اجتماع

سعید أحمد /د  ١١
أبو ضیف 

  محمود

 -جامعة أسیوط
  التربیة كلیة 

  االدب المقارن
  
  

ممدوح عبد الواحد /د  ٢٤
  محمد الحیطي

 - جامعة كفر الشیخ
  كلیة االداب

  االجتماع

ھاني /د  ١٢
جورج 
فانوس 
  سولایر

جامعة 
–المنصورة 

 اآلدابكلیة 
  یاطمد

لغویات الللغة 
  الفرنسیة 

مصطفى محمود /د  ٢٥
  مصطفى إبراھیم 

كلیة –جامعة الفیوم 
  اآلداب

  علم االجتماع

خلف عبد /د  ١٣
العزیز عبد 

  العظیم

 –جامعة المنیا 
  كلیة االداب

قسم اللغة الفرنسیة 
  أدب مقارن –

  علم النفس  ــــ  نشوة كرم أبو بكر/د  ٢٦



  
  كلیة اآلداب  –العلمي األول  مؤتمرسادة المشاركون في الأسماء ال

   م٢٠١٢مارس  ١٣-١٢
  

  
  
  
  

التخصص العام   الھیئة العلمیة  اسم الباحث  م
  والدقیق

التخصص العام   الھیئة العلمیة  اسم الباحث  م
  والدقیق

ابراھیم /د  ٢٧
صبحي السید 

  غندر

 –جامعة الفیوم 
  كلیة االثار

رستم  أحمد توني/د  ٣٩  آثار اسالمیة 
  توني

كلیة االثار جامعة 
  الفیوم

  االثار االسالمیة

أمین عبد /د  ٢٨
هللا رشیدي 

  عبد هللا

 –جامعة الفیوم 
  كلیة االثار

_ كلیة اآلداب   محمد صالح سلیمان/د  ٤٠  االثار االسالمیة 
  جامعة أسیوط

  التاریخ

محمد زاید /د  ٢٩
  عبد هللا

 –جامعة الفیوم 
  كلیةاالداب

تاریخ العصور 
  سطىالو

عاطف منصور /د.أ  ٤١
  محمد رمضان

كلیة –جامعة الفیوم 
  االثار

  االثار االسالمیة

حمد عبد /دأ  ٣٠
الدایم محمد 

  حسین

جامعة القاھرة 
معھد  –

الدراسات 
والبحوث 
  االفریقیة

تاریخ –التاریخ 
  حدیث ومعاصر

كلیة –جامعة الفیوم   عزباوى عبد هللا/د.أ  ٤٢
  اآلداب

التاریخ الحدیث 
  والمعاصر

محمد عبد /د  ٣١
الودود عبد 
العظیم عبد 

  الوھاب

_ كلیة اآلثار
  جامعة الفیوم

عالء الدین عبد /د  ٤٣  االثار االسالمیة
  العزیز ابو الحسن

المعھد العالى 
للسیاحة والفنادق 
  ایجوث باإلسكندریة

  

عبد المنعم /د.أ  ٣٢
ابراھیم 
  الجمیعي

 –جلمعة الفیوم 
  كلیة االداب

تاریخ حدیث 
  ومعاصر

ابراھیم محمد عبد /د  ٤٤
  هللا

المعھد العالي 
للسیاحة والفنادق 

  وترمیم االثار

  ترمیم وصیانھ االثار

اسماء محمد /د  ٣٣
  اسماعیل 

  كلیة االثار 
  جامعة الفیوم

شیرویت مصطفى /د  ٤٥  آثار االسالمیة 
  السید فضل

كلیة االداب جامعة 
  االسكندریة

الدراسات الیونانیة 
  والرومانیة

جمال /د  ٣٤
صفوت سید 

  الفیومي

  جامعة المنیا 
  كلیة االداب

غدیر دردیر عفیفي /د  ٤٦  االثار
  خلیفة

جامعة  –كلیة االثار 
  الفیوم

  االثار االسالمیة

ولید محمد /د  ٣٥
ابراھیم 
  محمود

جامعة االزھر 
كلیة  –بأسیوط 

  اللغة العربیة

 –قسم التاریخ 
التاریخ االسالمي 

والحضارة 
  االسالمیة

الفتاح  أیمن عبد/د  ٤٧
  وزیري 

  
  
  ایمان أحمد أبو زید/د

كلیة االثار جامعة 
  الفیوم

كلیة االثار جامعة 
  جنوب الوادي

  االثار المصریة

ربیع رشاد /د  ٣٦
  محمود أمام

 –كلیة اللغة العربیة   على أحمد الشریف/د  ٤٨  التاریخ االسالمي  
  جامعة االزھر

  التاریخ والحضارة 

عادل السید /د.أ  ٣٧
  عبد العزیز

محمد / د
  راغب دردیري

–جامعة الفیوم 
  كلیة االداب

تاریخ قدیم 
  "فرعوني"

محمد مصطفى عبد /د  ٤٩
  الرحمن

كلیة اللغات 
والترجمة قسم 

 –الترجمة الفوریة 
  جامعة االزھر

  أدب ونقد

نجالء /د  ٣٨
محمود على 

  حسن 
  
  
  

 –جامعة الفیوم 
  كلیة اآلثار

جامعة  –داب كلیة اآل  عبد الرحمن بشیر/د  ٥٠  ترمیم اآلثار
  الزقازیق

  التاریخ اإلسالمي والحضارة

كلیة اآلثار واإلرشاد   أمیمة الشال/د  ٥١
  السیاحي

جامعة مصر للعلوم 
  والتكنولوجیا

  االثار واالرشاد السیاحي



  كلیة اآلداب  –العلمي األول  مؤتمرأسماء السادة المشاركون في ال
   م٢٠١٢مارس  ١٣-١٢

  
 

التخصص العام   العلمیةالھیئة   اسم الباحث  م
  والدقیق

التخصص العام   الھیئة العلمیة  اسم الباحث  م
  والدقیق

محمد /د  ٥٢
الفاضل 
  العوض

جامعة الزعیم 
 –زھرى األ

 –السودان 
  الخرطوم

معھد تسییر   فؤاد بن غضبان/د  ٥٨  التاریخ
التقنیات الحضریة 

جامعة أم البواقي  –
  الجزائر –
  

  

محمود /د.أ  ٥٣
  محمود عرفان

 –لیة اآلداب ك
جامعة السلطان 

  قابوس
  

  عبیدة صبطي/د  ٥٩  علم االجتماع
  
  ھشام حریز/د

معھد العلوم 
االجتماعیة 

واالنسانیة جامعة 
  محمد خیضر بسكرة

  العلوم االجتماعیة
  
  

علوم االقتصاد 
  والتسییر

آمنة محمد /د  ٥٤
بشیر محمد 

  مریود

 –كلیة التربیة 
جامعة الزعیم 

 -األزھرى
 –السودان 

  خرطومال

أحمد عبد هللا أبو /د  ٦٠  الدراسات البیئیة
  بكر الفالح

 –كلیة االداب 
جامعة أم درمان 

 -االسالمیة 
  السودان

قسم الوثائق 
  والمكتبات

حسین /د  ٥٥
  مجاھد مسعود 

  
عبد محمد /د

الحكیم احمد 
  العفیف

جامعة طرابلس 
  لیبیا –
  

 –كلیة االداب   نجیب بن خیرة /د  ٦١  
  جلمعة الشارقة

اریخ والحضارة الت
  االسالمیة

على عیاد /د  ٥٦
  الكبیر

جامعة طرابلس 
  لیبیا –

  

كلیة علوم االرض ،   صفا عیسى/د  ٦٢  قسم الجغرافیا
الجغرافیا والتھیئة 

العمرانیةجامعة 
  وھران

  علوم االرض

لطیفة على /د  ٥٧
  الكمیشى

جامعة طرابلس 
  لیبیا –
  

جامعة  –داب كلیة اال  ایمان محمود عبد التواب/ د  ٦٣  معلومات
  الفیوم

  االدب االنجلیزي
  
  

أحمد سمیر المرسي / د  ٦٤
  علي

جامعة  –كلیة دار العلوم 
  الفیوم

البالغة والنقد االدبي 
  واالدب المقارن

جامعة  –كلیة االداب   زینب حسن أبو الخیر/ د  ٦٥
  الفیوم

  المكتبات والمعلومات
  


