توزيع جلسات وندوات وورش عمل الخاصة بالمؤتمر
على قاعات ومدرجات المعهد ديسمبر 6102
اليوم

00 - 01

01 - 03:1

063:1-00

:-0

االثنين 6102/06/5
قاعة حسن حسين

اإلفتتاح

التسجيل

ندوة االفتتاح  /تعداد سكان مصر رقم  01وتكنولوجيا القرن الواحد
والعشرون

ندوة/عرض تجربة محافظة الجيزة في مواجهة ظاهرة
الزواج المبكر

قاعة مجلس المعهد

ورشة عمل /القضايا السكانية والمقررات الجامعية من منظور
أعضاء هيئة التدريس والطالب

مدرج ()5

جلسة علوم الحاسب ونظم المعلومات ()0

مدرج ()2

جلسة احصاء تطبيقى ()0

مدرج ()1

ندوة /التنمية المستدامة لمستقبل أفضل

اليوم

003:1 – 01

03:1 – 06

1-6

الثالثاء 6102/06/2
قاعة حسن حسين

جلسة بحوث العمليات ()0

قاعة مجلس المعهد

جلسة بحوث العمليات ()6
ندوة /األمن القومي في ضوء أهداف التنمية المستدامة

ندوة /االرهاب والفساد والجريمة االلكترونية

مدرج ()5

جلسة احصاء سكانى ()0

محاضرة /تداعيات مشكلة المخدرات على المجتمع المصري

ندوة /البرمجية الرياضية غير اليقينية بين النظرية والتطبيق

مدرج ()2

محاضرةApplied Robust Statistics /

محاضرةStatistics with Bootstrap /

محاضرةApplication of Matlab /

مدرج ()1

ندوة /تعظيم دور التعاونيات في االقتصاد المصري

ندوة/النمو السكاني وتنمية شبكة الطرق المصرية طبقا لمقتضيات رؤية
مصر 61:1

جلسة علوم الحاسب ونظم المعلومات ()6

اليوم

003:1 – 01

03:1 – 06

1-6

االربعاء 6102/06/7
قاعة حسن حسين

ندوةEducation and scholarships in India /

قاعة مجلس المعهد

ندوة /تمكين الشباب في ضوء أهداف التنمية المستدامة

جلسة الدراسات المهنية ()6

مدرج ()5

محاضرة/أساليب المحاكاه باستخدام لغة()R

جلسة احصاء تطبيقى ()6

جلسة احصاء تطبيقى ():

مدرج ()2

محاضرة/الخصائص السكانية:الصحة والرشاقة

جلسة الدراسات المهنية ()0

جلسة بحوث العمليات ():

مدرج ()1

محاضرة /الجانب األمني لمشكلة المخدرات

محاضرة  /البطالة وريادة األعمال

جلسة علوم الحاسب ونظم المعلومات ():

اليوم

003:1-01

03:1-06

1-6

الخميس 6102/06/8
قاعة حسن حسين

جلسة احصاء سكانى ()6

ندوة/الهبة الديموجرافية ومقتضيات رؤية مصر 61:1
ندوة/الخصائص الديموجرافية وعالقتها باالمن
الغذائي والتغذوي في مصر

قاعة مجلس المعهد
مدرج ()5

محاضرة/النظم العالمية الحديثة للعملية التعليمية
وتطبيقاتها في علوم االحصاء المختلفة

محاضرةCalibration Methods /

مدرج ()2

ندوةOptimization in real life /
problems

محاضرة /استخدام الالتكس في الكتابة العلمية

جلسة علوم الحاسب ونظم المعلومات ()5

مدرج ()1

محاضرة /دور سياسات االستهالك الغذائى
في استقرار أسعار الغذاء في مصر

جلسة علوم الحاسب ونظم المعلومات ()1

ندوة /اآلفاق الحديثة لتكنولوجيا المعلومات :الحوسبة
السحابية وانترنت األشياء
Recent horizons of IT: cloud computing,
IoT.

جلسات الندوات وورش العمل التى تعقد خارج معهد الدرسات والبحوث اإلجصائية
اليوم
الثالثاء 6102/06/2
أبراج وزارة المالية – برج5
الدور األول قاعة االجتماعات
الكبرى امتداد رمسيس -مدينة
نصر
األربعاء 6102/06/7

06-01

ندوة /القيمة المضافة وآثار تطبيقها على
آداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أبراج وزارة المالية – برج5
الدور األول قاعة االجتماعات
الكبرى امتداد رمسيس -مدينة
نصر

ندوة /اإلصالح اإلقتصادي والتنمية
المستدامة "المناطق الصناعية المتحصصة
ودورها في التنمية الصناعية"

المركز القومي للبحوث االجتماعية
والجنائية

ندوة /الهجرة غير الشرعية
حقائق وأرقام

األثنين 6102/06/06

كلية آداب الزقازيق

ندوة  /اإلحصاء والبحث العلمي
السوسيولوجي  :األهمية والمشكالت
والواجبات

الثالثاء 6102/06/0:
أبراج وزارة المالية – برج5
الدور األول قاعة االجتماعات
الكبرى امتداد رمسيس -مدينة
نصر
الخميس 6102/06/05
المركز الديموجرافي بالمقطم

ورشة عمل /التجارة اإللكترونية وتنمية
الصادرات

ندوة  /واقع المرأة المصرية ( ديموجرافيا
واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا) في ظل
مستلزمات وتحديات رؤية مصر للتنمية
المستدامة 61:1

السبت 6102/06/07
كلية التجارة – جامعة عين شمس

ندوة /الواقع االقتصادي لألسرة المصرية في
ضوء نتائج مسوح الجهاز المركزي للتعبئة
العامة واالحصاء عن "الدخل واالنفاق"

وكيل المعهد
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أمين عام المؤتمر
أ.د /الســيد خــاطــــــر

