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 Nanotechnology تكنولوجى النانو                 

    ١٩/١٢/٢٠١٣ إلى ١٥/١٢/٢٠١٣ من المدة   
  / دـالسي

  

  ،،، طيبة وبعد تحية    
، يسرنا أن ننهى إلى  ٢٠١٣لحلقات الدراسية للجمعية لعام ا لبرنامج تنفيذا  

الواردة في هذا البرنامج ، ونبين فيما يلي  ١٥ة رقم الحلقة الدراسي عقدسيادتكم أنه تقرر 
  : المطلوبةبعض البيانات 

  
 Nanotechnologyنانو تكنولوجى ال :موضوع الحلقة

  
، ٢٠١٣ ديسمبر ١٩إلى الخميس  ديسمبر ١٥ األحد من :تاريخ ومكان االنعقاد 

بمقـر  يـا  يوممساء التاسعة الساعة السادسة إلى الساعة من  مسائيةرة ـفت فيوذلك 
فى فترة صباحية من السـاعة العاشـرة إلـى    ، و) القاهرة –ش رمسيس ٢٨(الجمعية 

  .ميدانية إلى معهد بحوث البترولزيارة  ١٩/١٢/٢٠١٣الواحدة ظهر يوم الخميس 
  

  :الھدف من إقامة الحلقة 
تعد تقنية النانو ثورة صناعية قادمة سوف تحول المفاهيم المعرفية والصـناعية  

وسوف تخدم كافة أغـراض  . ه بالخيال عند مقارنتها بمفاهيم الواقع الحالىإلى شئ أشب
المعرفة البشرية ويعول كثيراً على هذه التقنية فى الصناعات اإللكترونية المتقدمة فى أكثر 

 –الكيميـاء والطاقـة    –االلكترونيات واألنظمـة الدقيقـة    –الصناعة : من مجال منها 
صـناعة   –تجميع الطاقة الشمسية واالستفادة منهـا   –اء الغذ –المعلومات واالتصاالت 

 –نماذج جديدة لذاكرة الكمبيوتر والدوائر االلكترونية المتكاملـة   –التغليف  –الدهانات 
الخ  وأنها ستصبح . ... أنظمة تخزين البيانات بسعات هائلة جداً –زيادة صالبة المكونات 

، وسوف تقدم الحلقـة   الصناعية المستقبلية ب أكبر من االنترنت وتعتبر الثورةفى القري
  .بعض استخدامات تكنولوجيا النانو
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  :المعنیون بحضور ھذه الحلقة 
العاملين في مجاالت الصناعات المعدنية والكيماوية يهم  الحلقةهذه  موضوع

والبترول والنقل والمواصالت ومحطات القوى الكهربائية والصناعات  والتعدينوالهندسية 
  .شركات قطاع األعمال والخاص والمشترك وجميعية الحرب

  
  :نظام االشتراك في الحلقة 

ويعزز ذلك  ٢٥٧٤٠٥٦٩أو  ٢٥٧٧٠٠٢١بفاكس رقم  للجمعيةتبلغ أسماء المشاركين * 
  .ورود الطلبات بتاريخكتابة بموجب خطاب واألولوية 

  : االشتراكرسوم * 
 .لمهندس الواحدقيمة اشتراك اجنيها  ٥٧٥ §
 .لألعضاء المعنويين بجمعية المهندسين الميكانيكيين% ١٠قدره  يمنح خصم §
 .لألعضاء الشخصيين بجمعية المهندسين الميكانيكيين% ١٠يمنح خصم قدره  §
  .لطلبة كليات الهندسة% ٥٠يمنح خصم قدره  §
جمعيـة  يك يحرر باسممقدما وقبل بدء الحلقة ، وذلك بموجب ش االشتراكتسدد قيمة * 

ب .ص( بالقاهرةشارع رمسيس  ٢٨المهندسيـن الميكانيكييـن أو يرسل على العنوان 
يسلـم للجمعيـة باليد بواسطة مندوبكم ، علمـا  أو،  ) مركز حركة بريد رمسيس ١٤٩

  .٢٠٠٢لعام  ٨٤الضرائب طبقا للقانون  كافةبـأن الجمعية معفاة من 
حتى  المذكورةالحلقة فى شتراك بالجمعية لال باالتصالالمبادرة  -رغبتكم لدى -نرجو * 

  .ويمكن الجمعية من حسن اإلعداد لها، بها  مكانكميمكن حجز 
  .برنامج الحلقة المذكورة بهذاأن نرفق لكم  ويسرنا

  شكرنا الهتمامكم بالنشاطات العلمية للجمعية خالص ومع
  تتفضلوا بقبول وافر االحترام،،،، أن نرجو

  الشئون العلمية أمين                             
  
  
  

  مصطفى عبدالمنعم شعبان.م.د.أ
  ٢٠١٣/      /     في  تحريرا

  
  الحلقة برنامج : مرفقات

  
  

  
  



  برنامج الحلقة الدراسية
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  ١٩/١٢/٢٠١٣إلى  ١٥/١٢/٢٠١٣المدة من 
********************  

  محمد شوقى الصباغ/ دكتور مهندسال السيد:  المشرف على الحلقة
  جمعية المهندسين الميكانيكيين إدارةعضو مجلس        

  اليوم
  والتاريخ

  الجلسة األولى
  مساءا ٧.٣٠إلى  ٦.٠٠من 

  الجلسة الثانية
  مساءا ٩.٠٠إلى  ٧.٤٥من 

  األحد
١٥/١٢/٢٠١٣  

  النانو تكنولوجى فى تكنولوجيا البيئة
Nanotechnology in 

Environmental Technology 
Dr. Amro Hesin Mady 

كعامل وسيط فى الهندسة  النانو تكنولوجى
  الكيميائية

Nanotechnology in Catalysis for 
Petrochemical Industry  

Dr. Abd El-Rahman M. Rabea   

  االثنين
١٦/١٢/٢٠١٣  

  ليق أجزاء النانوتخ
Synthesis 

 of Nanoparticles  
Dr.Ghada Amer  

  انو تكنولوجىالتآكل والن
Corrosion and Nanotechnology 

Approaches  
Dr. Eng. Omnia Hassan  

  الثالثاء
١٧/١٢/٢٠١٣  

  النانو تكنولوجى والمخلفات الزراعية
Nanotechnology and 

Agricultural Residues  
Dr. Mohammad L. Hassan  

  الحفازات والنانو تكنولوجى
Catalysis and 

 Nanotechnology  
Dr. Seham A. Shaban  

  األربعاء
١٨/١٢/٢٠١٣  

  تطبيقات النانو تكنولوجى فى مجال الهندسة المتقدمة
  و ميتالورجى المساحيق المواد المركبة

Nanocomposites 
Powder Metallurgy  
Dr. Marwa Yehia  

  النانو تكنولوجى فى الهندسة البيئية
Nanotechnology in 

Environmental Engineering 
Dr. Sahar M. Ahmed 

  فترة صباحية من العاشرة صباحاً إلى الواحدة ظهراً
  الخميس

١٩/١٢/٢٠١٣  
  بحوث البترول زيارة ميدانية إلى معهد
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