
انعقد المؤتمر الدولي الخامس لالبتكار في االعمال و تحديات التنمية االقتصادية بجامعه 

للمؤتمر الدولي  للهندسة و التكنولوجيا كراعيمعهد اإلسكندرية العالى شارك فاروس حيث 

كلية العلوم المالية و  معلتنمية االقتصادية المستدامة الخامس لإلبتكار في األعمال وتحديات ا

و اإلدارية بجامعة فاروس بالتعاون مع شريكها األكاديمي جامعة دبلن التكنولوجية بأيرلندا 

شارك السادة اعضاء هيئة التدريس  بجانب اشتراك المعهد في رعاية و تنظيم المؤتمر

 :بالمعهد بأربعه ابحاث

1- An Investigation Of The Optimum Techniques For Gathering, 

Treatment, Shipping And Pricing The Liquefied Natural Gas ( Lng)  

Dr. Hassan Rashad El-Shobashy - Dr. Sameh T. Abd-Elfattah 

Mahmoud. Alexandria Higher Institute of Engineering & Technology 

(AIET) 

 

2-  Micro-Lean Implementation To Resist Defects With N-N Modeling. 

Dr: Ahmed M. Abed, Dr.Tamer S. Gaffar. Alexandria Higher 

Institute of Engineering & Technology (AIET). 

 

3-  Enhance Small and Medium Enterprises Role as Perspective TQM. 

Dr. M.R.Ramadan- Alexandria Higher Institute of Engineering & 

Technology . Alexandria Higher Institute of Engineering & 

Technology (AIET). 

 

4- Utilization of Aspen HYSYS Software to Design of Thermo Electric 

Atmospheric Water Generator (TEAWG). Dr.Sameh Tawfik Abd 

Elfattah Mahmoud-Alexandria Higher Institute of Engineering & 

Technology (AIET)   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 حتت ( قسم هنسة الميكاترونيات -الفرقه الرابعه )و بوستر للطالبه يارا منتصر  -5

وذلك حرصاً من المعهد على فتح افاق جديدة و مواكبه التطور  Critical Thinkingنعنوا

 التكنولوجيى المطلوب للمرحله القادمه.

 

ما تمت مشاركة المعهد بمشاركة طالبية عن توفير استهالك الطاقة المختزنة بالبطاريات ك -6

   Smart Farmالمتولدة بالطاقة الشمسية في االماكن النائية 

 شارك فيه كل من:  Design of Solar Power System of a Typical Farmبعنوان 

 هندسة االلكترونيات و االتصاالت ( –محمد عبدالخالق شعبان ) الفرقة الثانيه  •

 هندسة االلكترونيات و االتصاالت (  –محمود محمد بدوي ) الفرقة الثانيه  •

 ( . هندسة الميكاترونيات –محمد عصام الدين العمري ) الفرقة الثالثه  •

 العلوم اساتذة من للعديد الهامة والكلمات المحاضرات من بالعديد حافال المؤتمر برنامج كان و

 TU Dublin وجامعة فاروس بجامعة واالدارية المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening Speech 

• Prof. Dr. Mahmoud Mohyeldin, University President, Pharos University 

in Alexandria 

• Prof. Dr. Tarek Taha, Dean of the faculty of financial and 

administrative sciences, Pharos University in Alexandria. 

• Dr.Mohamed Ragab-PUA Secretary General 

• Dr.Wael Moustafa .Head of Organizing Committee . 

Keynote Speakers & Presentation Session 

• Keynote Speaker : Dr.Alex Gibson – TU Dublin University , Ireland 

• Keynote Speaker :Dr. Ahmed Sobhy Hamido -Vice President of FMCG 

Qebaa. 

• 101: Supply Chain Analytics: Using Big Data to Enhance Supply Chain 

Management Performance “ Mr. Ismail Ragab – Master Degree Researcher -

TU Dublin , Ireland 

• 102: Towards Innovative Economic Patents for the Egyptian Economy- 

Dr.Wael Moustafa , Senior Lecturer of Investment and Finance – Faculty of 

Financial and Administrative Sciences , PUA 

• 103: An Empirical-based Structural Model for Examining the impact of 

Retail Stores Environment Elements on Consumer Purchase Intentions Using 

Mixed-methods Research Methodology- Prof.Dr.Tarek Taha – Dean of 

Faculty of Financial and Administrative Sciences 



 و اشتمل المؤتمر على العديد من المقاالت طبقا للبرنامج التالي : 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



واالستاذ  العامه بالقاهرة المؤتمر تم لقاء مع وفد من نقابة المهندسين فعاليات على هامشو

وذلك لمناقشة الدكتور مصطفى نصر عميد معهد االسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا 

لعقد مجموعه من الدورات لزيادة  خاصة بخريجى المعهدالعديد من الموضوعات الهامة ال

 وقد تم االتفاق على عمل بروتكول تعاون بين النقابة  للمواجهة سوق العممهارات الطالب 

 .ا المصرية للمهندسين ومعهد االسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجي

 

 ور التي التقطت في المؤتمر صوفيما يلي بعض ال
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