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 فعاليات المؤتمر  

 2022أكتوبر  19يوم األربعاء الموافق 
  

 القاعة   الفاعليات  الوقت 
   التسجيل  08:30-09:00

09:30:10:00 

  المؤتمر  وافتتاحالترحيب 

A 

 يمان محمد عبدالحق إكلمة األستاذ الدكتور/ 
 المؤتمر مقرر عام 

 

 كلمة األستاذ الدكتور/ ناصر الجيزاوى 
 نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 كلمة األستاذ الدكتور/ جمال سوسة 
 رئيس جامعة بنها 

 

   الجلسة العامة  

 
 إدارة الجلسة: 

 رئيس جامعة بنها  -.د/ جمال سوسةأ           
 نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث  -الجيزاوى أ.د/ ناصر           

 

A 

10:00-10:30 
 األستاذ الدكتور / الهاللي الشربيني

 وزير التربية والتعليم والتعليم الفني األسبق 
 "أصالح التمويل الحكومى المقدم للتعليم الجامعى فى مصر" 

1 

10:30-11:00 

 محيى الدين األستاذ الدكتور / محمود 
رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة للتغير المناخي  -األسبق االستثماروزير 

COP27 
 وفرص العمل في المحافظات المصرية"  االستثمار"قمة المناخ و 

2 

11:00-11:30 
 لواء طيار دكتور / هشام محمد أمام حلبى 

 اكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا مستشار مدير 
 "التغير في أشكال الحروب وتأثيرها على األمن اإلنساني"

3 

11:30-12:00 
 األستاذ الدكتور / فتحى شمس الدين 

 أستاذ االذاعة والتلفزيون، وخبير اإلعالم الرقمي
 الذكاء اإلصطناعيالواقع االفتراضي وتقنيات الميتافيرس ومستقبل اإلعالم الجديد في عصر 

4 

  المناقشات 12:00-12:15
 استراحة  12:15-12:30
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 الجلسة البحثية األولى 

 واالجتماعية محور العلوم التربوية والنفسية  

 

A 

 

 إدارة الجلسة: 
 عميد الكلية األسبق -أستاذ بكلية التربية -األستاذ الدكتور/ أبوالسعود محمد أحمد

 السابق عميد الكلية -أستاذ بكلية التربية  -أيمان محمد عبدالحقاألستاذ الدكتور/ 
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث -أستاذ بكلية التربية  -األستاذ الدكتور/ جمال سليمان عطية

 

 التاريخ بكلية التربيةبرنامج قائم علي عادات العقل لتنمية مهارات التخيل التاريخي لدي الطالب معلم  12:30-12:40
  1 وعلى جودة عبدالوهاب و رضا هندى مسعودعالء عبدالصادق الشعراوى 

12:40-12:50 
ما قبل المدرسططططططططة  البيئة    بناء وتقنين مقياس تقدير أعراض اضطططططططططراب التعلق التفاعلى لدى األطفال فى مرحلة

 المصرية(.
 رفططططاعي و إسمططططاعيل إبراهيم بططططدر و محمد كمال ابوالفتوح عمرو نطططاريمان محمد   بسمة محمد إبراهيم أحمد

2  

 علم اللغة القانوني طط أسسه وإرهاصاته ومستقبله في الوطن العربي 12:50-13:00
 على شاكر الدسوقى

3  

  دراسة تحليلية(متطلبات تنمية اليقظة اإلستراتيجية لمديرى المدارس الثانوية العامة فى مصر  13:00-13:10
 جمال محمد أبوالوفا و نسمه عبد الرسولشيماء محمد أحمد إبراهيم سليمان و  

4  

 محددات البرامج التدريبية ومقومات نجاح تنفيذها 13:10-13:20
 و أحمد إبراهيطم أحمططد و جمال محمد أبو الوفا و هالة محمد السيد صالحعفاف محمد اإلمام زهران  

5  

 أبعاد القيادة الجديرة بالثقة فى اإلدارات التعليمية بمصر 13:20-13:30
 محمططططططد حسطططن رسمطططي   -جمططططال محمطططد أبو الوفططططا -عزة عادل غالى  

6  

13:30-13:40 
بمقرر  الشطططططبكي( في الخرائه الذهنية اإللكترونية في تنمية التحصطططططيل   –أثططططططططططططططر إختالف نمطي اإلبحار  الخطي 

 اإلجتماعيات لدى طالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت
 و محمد زيدان عبدالحميد محمود و هاني أبو الفتوح جاد إبراهيمعيد صغير سالم الجميلي  

7  

 أثر إستخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية عادة المثابرة لدى طفل الروضة 13:40-13:50
 و أمل عبيد مصطفي و فاطمة صبحي عفيفي سوزان هاشم حسن عبد الحق 

8  

 فاعلية استخدام المواقف السياقية االلكترونية  في تنمية مهارات التحدث لدى طالب المرحلة الثانوية  13:50-14:00
  9 انسام محمد الشامى

   المناقشات 14:00-14:10
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 الثانية  الجلسة البحثية

 العلوم التجارية واالقتصادية محور 

 

B 

 

 :إدارة الجلسة
 نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث األسبق -األستاذ الدكتور/ سهير شعراوى محمد
 عميد كلية التجارة -األستاذ الدكتور/ سامى محمد غنيمى

 للتعليم والطالبوكيل كلية التجارة  -الهادى موسى األستاذ الدكتور/ جيهان عبد

 

12:30-12:40 
 المراجعة المشتركة في ظل اإلفصاح اإللكتروني وأثرها على الحد من عدم تماثل المعلومات

 وعلى قرارات مستخدمي القوائم المالية
 وسليمان محمد مصطفى وهنططططططاء علطططي عبداللطططهرانيا نبيل جمال ابوغنيمة  

10 

 

 برامج والء العمالء في ضوء المعايير الدولية للمحاسبة دراسة نظرية (المحاسبة عن  12:40-12:50
 11 وثناء محمد ابراهيم طعيمه وزكريا محمد محمود نوفل أسامة محمد محمد عبد العال

12:50-13:00 
الشركات المقيدة قياس أثر اإلفصاح السردي عن تقرير تعليقات اإلدارة على قيمة المنشأة: دراسطططططة تطبيقية على  

 بالبورصة المصرية
 و مصطفي راشد العبادي و أحمد علي حسن يونس  محمد جمال السيد محمد سالم

12 
 

 آثر آليات الحوكمة الداخلية على االستقرار المالي للبنوك 13:00-13:10
 محمد فتحى خليفة

13 

 المالي للبنوكآثر آليات الحوكمة الخارجية على االستقرار   13:10-13:20
 14 محمد فتحى خليفة

 

13:20-13:30 
أثر تفعيل مقررات لجنة بازل||| بالمصارف التجارية المصريطططططة في الحد من مطططططخاطر التشغيل والسططططططططططيولة "دراسة 

 ميدانية"
 احمد سعيد سعد حسن

15 

 البياناتالتنقيب عن  -طرق الكشف عن االحتيال في بطاقة االئتمان  13:30-13:40
 16 محمد جودة هنداوى -رحاب شحته محمود  -ايه سامى شريف

 

 مدخل المراجعة المشتركة في الحد من فجوة األداء للمراجع 13:40-13:50
 17 و محمد أحمد إبراهيم  خليل و حسن عبد القادر حسن   أبوبكر محمد إبراهيم الشرقاوي 

 الحساب الجاري في مصرتحليل ونمذجة محددات إستدامة  13:50-14:00
 18 محمد احمد جوده منتصر ابراهيم

 

  المناقشات 14:00-14:10



    

 

 الدور الثانى  -قاعة االحتفاالت الكبرى -  تجارةالكلية  (Aقاعة  )ِ

 الدور الرابع  -مبنى شعبة اللغة االنجليزية  -  تجارةالكلية  (Bقاعة  )

 الدور الرابع  -اللغة االنجليزية مبنى شعبة -   تجارةالكلية  (Cقاعة  ) 

 الدور الرابع  -مبنى شعبة اللغة االنجليزية -  تجارةالكلية  (Dقاعة  )
  

- 4 - 
 

 الجلسة البحثية الثالثة  

 محور التنمية المستدامة 
 

C 
 

 إدارة الجلسة: 
 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  -الجيزاوي األستاذ الدكتور/ ناصر خميس  

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  -سمير محموداألستاذ الدكتور/ تامر 
 المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة -األستاذ الدكتور/ محمود مغربى عراقى

 

 مؤشرات أداء جامعة بنها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا للتصنيفات الدولية 12:30-12:40
  19 وسهير احمد رجائي الجندي الجيزاوي ناصر خميس بركات 

 ميدانيطططة" ةتحقيق جودة التعليم فى مصر "دراس فيودورها   2030إستراتيجية التنمية المستدامة مصر  12:40-12:50
  20 وسالمه عبد العظيم حسين و نسمة عبد الرسول عبد البطررباب سعد عبد الجليل إسماعيل  

 االقتصاد األخضر علي التنمية المستدامة في مصرقياس أثر   12:50-13:00
 وحسني حسن مهران وميراندا زغلولنهلة جالل محمود عبدالمولى  

21  

 حوكمة الموارد المائية دراسة مقارنة بين المنظور اإلسالمي والمنظور واإلقتصادى 13:00-13:10
  22 عطية رفاعى عطيه الغزولى

   المناقشات 13:10-13:20

 
 الجلسة البحثية الرابعة 

 الهمم واالحتياجات الخاصة  ذوي علوم  :محور

 

C 

 

 :إدارة الجلسة
 قائم بعمل عميد الكلية -أستاذ بكلية التربية -األستاذ الدكتور/ مجدي محمد الشحات
 بكلية التربية رئيس قسم الصحة النفسية و التربية الخاصة -األستاذ الدكتور/ محمد كمال أبوالفتوح
 بكلية التربية رئيس قسم علم النفس التربوي   -األستاذ الدكتور/ أحمد حسن عاشور

 

 للقدرة على التعرف على االنفعاالت الوجهية لدى عينة من األطفال ضعاف السمع استكشافيةدراسة  13:20-13:30
  23 وهشام عبدالرحمن الخولي ومحمد كمال ابوالفتوح ونيفين سيد عبدالصبورسندس محمد وصال محمد  

 دراسة تقييمية لألعراض المصاحبة الضطراب التأتأة لدى المراهقين 13:30-13:40
  24 واشرف احمد عبدالقادر ومحمد كمال ابوالفتوح وحازم شوقى الطنطاوى  ابراهيمهيام مجدى موسى  

 اإلعاقة البصريةالمساندة االجتماعية وعالقتها بجودة الحياة لدى عينة من ذوي  13:40-13:50
 وإسماعيل إبراهيم بدر ورحاب يحيى أحمد  ايمان عبدهللا معوض

25  

13:50-14:00 
فنيات العالج الوظيفي القائم علي الموسطططططططيقي في تنفيذ الحركات الكبري لدي اطفال الشطططططططلل الدماغي   اسطططططططتخدام

 التشنجي "دراسة حالة"
26  
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 رانا السيد عامر

 فاعلية استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية مفهوم التصنيف ألطفال ذوي صعوبات التعلم قبل األكاديمي 14:00-14:10
 و محمد إبراهيم عبد الحميد و أمل عبيد مصطفىمى عماد الدين محمد حامد  

27  

 فاعلية استخدام لعبة الليجو فى تنمية مهارة التواصل االجتماعى لدى عينة من أطفال أوتيططططططططططططططططططططططططططططططططططزم 14:10-14:20
  28 محمد كمطططال أبو الفتوح   -عبد الرحمن الخولىهشام   -آمال إبراهيم الفقى  -رحاب محمد صبطري شحاتة

 مقومات معلمي التربية الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس بمحافظة القاهرة 14:20-14:30
 ونبيل خليل ندا ومحمد احمد منصور  شادى سعد ضيف

29  

 تنمطططططية بعض مهطططارات التمييز البصري لدي أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلمالكتطططططاب اإللكتططططروني التفاعلي في  14:30-14:40
 بشرى عبدالباقى ابوزيد   -مروة الحسينى محمد     -محمد ابراهيم عبدالحميد    -أية محمد محمد أحمد الغزولي 

30  

 المناقشات 14:40-14:50
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 الجلسة البحثية الخامسة 

 دور التكنولوجيا فى تطوير العلوم االنسانية :محور
 

D 
 

 :إدارة الجلسة
 عميد كلية التربية النوعية -األستاذ الدكتور/ محمد ابراهيم عبدالحميد

 رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية -األستاذ الدكتور/ هانى شفيق رمزى 
 بكلية التربية النوعيةأستاذ  -األستاذ الدكتور/ صالح عبدالقادر

 

13:40-13:50 
تصططططميم برنامج تدريبي إلكتروني لتنمية مهارات اسططططتخدام السططططبورة الذكية لدى معلمي التعليم األسططططاسططططي بدولة  

 الكويت
 وأحمد مصطفى عصر وهبه حسين عبدالحميدأحمد بخيت العصفورى  

31  

 المفاهيم الرياضية لدى طفل الروضةفاعلية محفزات األلعاب في تنمية بعض  13:50-13:40
  32 ومحمططد إبراهيم عبد الحميد وهطانى شفيق رمططططططططططزى   زينب مهدي السيد احمدعلوان

13:40-14:00 
قابلية اسططططتخدام مسططططتودع رقمي مؤسططططسططططي مقترح قائم على معايير ماوراء البيانات "الميتاداتا" في المؤسططططسططططات  

 األكاديمية
 وعلى جودة محمد عبدالوهاب وهاني شفيق رمزي وسليمان جمعة عوض السيدمحمد محمود فهمى  

33  

14:00-14:10 
القطائم على الفيطديو التعليمي في تنميطة مهطارات تصطططططططططميم المواقع التعليميطة وزيطادة    التكيفيفطاعليطة التعلم النقطال  

 التحصيل ببيئة الحوسبة السحابية لدى طالب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعليم
 رشا يحيى  -هانى شفيق رمزى   -أمنية حاتم عباس جويلى

34  

 المناقشات 14:10-14:20
  

 
 السادسة الجلسة البحثية  

 محور علوم التربية الرياضية 
 

A 

 
 :إدارة الجلسة

 القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية -األستاذ الدكتور/ أسامة صالح فؤاد
 بكلية التربية الرياضية  االجتماعيةلنفسية و واالعلوم التربوية رئيس قسم  -األستاذ الدكتور/ هانى محمد زكريا

 

14:20-14:30 
برنامج تأهيلى مدعم باسططططططتخدام شططططططرائه كينيزيو الطبية على االسططططططتقرار الوظيفى للكاحل بعد تمزق الربا  تأثير  

 الخارجى  لالعبى كرة القدم
 وائل احمد احمد خليل

35  

 محددات التكوين الجسماني لالعبي كرة القدم 14:30-14:40
  36 وايهططاب محمطد عماد الدينوهططانطي محمططد زكططريططا    سناء خليل ابراهيم مصطفى

 تأثير برنامج تأهيلي معرفي للحد من تشوهات القوام لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالمعاهد االزهرية 14:40-14:50
 وحسين درى اباظة ومحمد بكر  محمد عبد الهادي  تامر عبد العزيز يسري 

37  
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14:50-15:00 
جهاز االرتجاع البيولوجي لتأهيل مفصطططططل الركبه بعد اجراء عملية اصطططططالح قطع تأثير برنامج تأهيلي باسطططططتخدام  

 الربا  الصليبى االمامى
 محمود السيد -محمد عوده -محمد سعد -احمد محمد عبدالحق احمدالشيخ

38  

 تقويم دور االكاديميات الرياضية لكرة القدم  بجمهورية مصر العربية 15:00-15:10
  39 وهشام عالم ومحمد صالح عبدالصمدمجدى نبيل 

15:10-14:20 
دراسطة الواقع الحالي لععالم الرياضطي المدرسطي للحد من ظاهرة التعصطب الرياضطي في المدارس الدولية بمحافظة 

 القاهرة
 ومحمد أشرف جمعة أبو العزاحمد نبيل عمر واحمد جمال محمد واسامه عوض عبد الغني 

40  

 فاعلية برنامج تدريبي لتحسين القدرات التوافقية واالداء المهاري لدي العبي المالكمة 15:20-15:30
 سالممحمد السيد  -عبدالعزيز حسن عبدالعزيز -وائل مبروك ابراهيم  -ابراهيم محمد رشدى

41  

 
 الجلسة البحثية السادسة 

 محور علوم التربية الرياضية 
 

A 

 
 :إدارة الجلسة

 القائم بعمل وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث -األستاذ الدكتور/ تامر جمال عرفة
 التعليم والطالبوكيل كلية التربية الرياضية لشئون  -األستاذ الدكتور/ أحمد المغاورى مروان

 

 برنامج معرفي للثقافة الغذائية على تنمية الوعى الغذائى والسلوك الصحى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 15:35-15:45

 وأحمد فؤاد العليمى ومحمد سعد اسماعيل  رحاب حسن أحمد
42  

15:45-15:55 
اإلدارية واسطططططتراتيجيات مواجهه الضطططططغو  لدى القيادات اإلدارية دالالت رسطططططام المخ الكهربائي وعالقتها بالقرارات 

 بمديريات الشباب والرياضة
 ومحمد سعد إسماعيل ومحمد مصطفى العدوى   محمد السيد رمضان

43  

 "60-50مقترح على االستقرار الوظيفي لمفصل الركبه بعد إستبداله جراحيا للسيدات من سن"  تأهيليتأثير برنامج  15:55-16:05
 ومحمد سعد إسماعيل ومحمطد حسطن عبد العزيز  سارة أحمد الذهبى

44  

16:05-16:15 
إسططططتعادة الكفاءة الحركية لمفصططططل الكاحل المصططططاب    علىتأثير برنامج تأهيلى مدعم بمركب الهيالورونيك اسططططيد 

 بااللتواء للرياضيين
 محمد عودة خليل سالم  -محمد سعد اسماعيل عبدالمعطي   -محمد جودة منتصر علي  -طه عبدالحميد محمد االكشر

45  

 لبعض العبى الرياضات المختلفة الصحيالبناء الجسمانى وعالقته بالسلوك  16:15-16:25
 أحمد فؤاد العليمي   -محمد سعد اسماعيل عبدالمعطي   -ممدوح محمد على حسين

46  

 أستراتيجية التعلم النشه باستخدام الهاتف النقال وتأثيره على مستوى التحصيل بدرس التربية الرياضة 16:25-16:35
 تامر جمال عرفة  -محمد  شوقي أحمد   -محسن حسيب السيد -عاطف صالح جاب هللاباسم  

47 
 

 المناقشات 16:35-16:45
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 الجلسة البحثية السابعة 

 محور العلوم القانونية
 

B 
 

 :إدارة الجلسة
 عميد كلية الحقوق األسبق -براهيم منصورإاألستاذ الدكتور/ الشحات 

 القائم بعمل عميد كلية الحقوق  -عبدالحليم عبدالمجيداألستاذ الدكتور/ رضا 
 

 األخططالق والقانططون واألمططن السيبراني 14:20-14:30
 وأحمططططد محمطططد البغطططططدادي عبدالناصر محمد أيوب أحمد

48 

 

 حجية الدليل االلكتروني في االثبات الجنائي وسلطة القاضي في تقديره 14:30-14:40
 وأحمد محمد البغدادي صبحي محمد محمود زايدمحمود  

49 

 المسؤولية الموضوعية عن المخاطر 14:40-14:50
 50 محمد إبراهيم عبد الفتاح 

 إبرام عقود بطاقات االئتمان اإللكترونية 14:50-15:00
 51 رضا عبدالحليم عبدالمجيد -أحمد سيد موسي عبد الجواد

 االقتصادية لوباء كورونا وإدارة السياسة االقتصادية المصرية آلثارهاآلثار  15:00-15:10
 أحمد مصطفى معبد -منصور محمد أحمد   -وائل مصطفى كامل المصيلحى

52 

 القضطططاء الرقمي والمحاكطططم االفتراضيططططة 15:10-15:20
 وأحمد محمد البغدادي  محمد فوزى ابراهيم محمد عبد السالم

53 

 "Facebookالحماية المدنية من الممارسات اإللكترونية غير المشروعة بالتطبيق على موقع " 15:20-15:30
 عثمان نوار وأحمد محمد البغدادي  أسماء عاطف عبدالسالم

54 

 المناقشات  15:30-15:40
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 الجلسة البحثية الثامنة 

 القانونيةمحور العلوم 
 

B 

 
 :إدارة الجلسة

 وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث-األستاذ الدكتور/ عصام محمد حسنى
 التعليم والطالب وكلية كلية الحقوق لشئون  -األستاذ الدكتور/ محمد منصور حسن

 

 المنهج القضائي لمحاكم األسرة فى مسألتي اثبات الزواج والطالق 15:40-15:50
 55 وأحمد محمد البغدادي طهران محمد الشرقاوي هبة  

 

 التحكيم وفض المنازعات 15:50-16:00
 56 احمد محمد البغدادى-رائد جمال سليمان محمد الزغرتى

 جيوايكنوميكية المناطق األقتصادية الخاصة والمراكز اللوجستية فى تحقيق التنمية تحليل مقارن( 16:00-16:10
 احمد مصطفى معبد -عصام حسنى محمد عبدالحليم  -حسن عبد الهادىيحيى أبو طالب محمد  

57 

 

 حوافز وضمانات اإلستثمار األجنبى المباشر فى المناطق األقتصادية الخاصة والمراكز اللوجستية تحليل مقارن( 16:10-16:20
 58 احمد مصطفى معبد -عصام حسنى محمد عبدالحليم  -يحيى أبو طالب محمد حسن عبد الهادى

 تأثير جائحة كورونا علي منظومة التجارة اإللكترونية عالميًا ومحلياً  16:20-16:30
 أحمد مصطفى معبد -عصام حسنى محمد   -  محمد نشأت عبدالحكم عبدالمجيد

59 

 اثر النص الدستوري علي مبادى الشريعة االسالمية في تطور قوانين االسرة 16:30-16:40
 أحمد محمد بغدادىو   عبدهللامايسه محمد مصطفي  

60 

   المناقشات  16:40-16:50

 A  التوصيات وختام المؤتمر وتوزيع الشهادات 17:00-17:30

 استراحة الغذاء 17:30
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 فعاليات المؤتمر  

 2022أكتوبر  20يوم الخميس الموافق

 القاعة   الفاعليات  الوقت 

   التسجيل  9:30-10:00

 

 : الجلسة إدارة  
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  -األستاذ الدكتور/ تامر سمير محمود 

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  -األستاذ الدكتور/ ناصر خميس الجيزاوى 
 منسق عام األنشطة الطالبية بالجامعة  -األستاذ الدكتور/ خالد عيسوي 

 

A 

  العلمية لطالب المرحلة الجامعية األولى الجلسات  10:00-12:00

 
  حفل ختام موسيقى  12:00-13:00



 

 

 


