جامعة القاهرة

كمية الدراسات العميا لمبحوث اإلحصائية
تىصيع جهساخ وَذواخ ووسش عًم انخاصح تانًإتًش عهً قاعاخ ويذسجاخ انكهيح ديسًثش 9102
االثُيٍ 9102/09/2

01 - 23:1

00 - 01

9–09

4–2

;–=

قاعح حسٍ حسيٍ

انتسجيم

االفتتاح

َذوج
طىفاٌ انشائعاخ 3اسثاب انظاهشج و أسانية انًىاجهح
أ.د.يًُ طه عايش -االستار /يحًذ عثذانشحًٍ-عاطف سعذاوي

وسشح عًم
Artificial Intelligence: Trends and
Applications
أ.د .أتى انعال انعطيفي

وسشح عًم
"Issues on Big Data and
"IOT
د .أحًذ يحًذ جاد هللا

َذوج انسكاٌ وقضايا األيٍ
أ.د هشاو يخهىف -نىاء دكتىسيجذي يصطفً-نىاء دكتىس يحًذ اتى انُصش-
نىاء دكتىس اتشاهيى فإاد-نىاء دكتىس عضخ انشيشيُي -أ.د يحًذ عضيض
وسشح عًم /انًُارج انزكيح فً االقتصاد انقياسً واستخذايها فً انتُثإ
تًستىي انقطاعاخ انًختهفح
أ.د/ .أحًذ حسٍ

قاعح يجهس انكهيح
يذسج (;)
يذسج (<)

جهسح قسى عهىو حاسة ()0

يذسج (=)

وسشح عًم
R-Packages with Applications from Complete
and Censored Samples
أ.د /السٌد الشربٌنى -أ .ئيهاب انًتىني

انثالثاء 9102/09/01
قاعة حسن حسٌن

9 – 09

09-01

2-11
محاضرة Artificial Intelligence Applications /
أ.د هشام المهدي

جهسح قسى االحصاء انحيىي وانسكاًَ ()0
وسشح عًم" /تحهيم انثياَاخ اإلحصائيح نغيش انًتخصصيٍ "II
أ.د .انسيذ انششتيُي
جهسح قسى اإلحصاء انشياضي ()0
جهسح قسى االحصاء انتطثيقً ()0

;-9

;=-

ورشة عمل
Security in Messaging System: The
"Case of WhatsApp
د.عماد الجمل

<-:
قاعة مجلس الكلٌة

مدرج ()4

مدرج ()5

ندوة  /منظومة التعبئة والتغلٌف بٌن ضرورٌات التخصص
وتحدٌات االستدامة
أ.د .منى أبو طبل -ا.د.محمود نوار -ا.د.احمد حسن -لواء.على
الحواتكى -مدام /نادٌة عقٌفى -أ.د /سمٌر ربٌع

جلسة بحوث عملٌات

جهسح قسى اإلحصاء انشياضي ()9

ندوة  " /الجودة ومتطلبات العولمة "
ا.د.نبٌلة عطٌة  -أ.د /فؤاد مصطفً  -أ.د /أحمد حسن ابراهٌم

ندوة
Differential Evolution: A Novel Metaheuristic
Approach for Solving Global Optimization
)Problems (Theory and Practice
د /علً وجدي محمد  -د /علً خاطر محمد

جهسح قسى ئحصاء تطثيقي ():
جلسة معهد بحوث اإلقتصاد الزراعً

دائرة حوار
" مصر خالٌة من العشوائٌات بحلول 2232
هل هذا ممكن؟ "
أ.د هشام مخلوف -د  /أحالم حنفً – لواء
دكتورمجدى مصطفى -لواء دكتورمحمد
ابوالنصر-لواء دكتور عزت الشٌشٌنى -أ.د/
محمد عزٌز
جلسة قسم نظم المعلومات ()1

جلسة قسم اإلحصاء التطبٌقً ()4

جلسة قسم علوم حاسب ()2

جامعة القاهرة

كمية الدراسات العميا لمبحوث اإلحصائية
3-2
مدرج ()6

األستعاء 9102/09/00

قاعح حسٍ حسيٍ

قاعح يجهس انكهيح

يذسج (;)

يذسج (<)

يذسج (=)

جلسة قسم اإلحصاء التطبٌقً ()2

ندوة " تأثٌر التغٌرات
المناخٌة على البشر "
أ.د عبٌر سعد زغلول

09 – 01

يحاضشج/
يثادسج ئتاحح انثياَاخ انفشديح نهثاحثيٍ
يُتذي انثحىث االقتصاديح –
أ.ئيًاٌ أتى انذهة
9 – 09

Data Science: Deep Learning Techniques & Applications

د /عًاس يحًذ عًاس

جهسح َظى انًعهىياخ ()9

جلسة قسم اإلحصاء الحٌوي
والسكانً ()2
جلسة قسم اإلحصاء الرٌاضً ()3

جهسح قسى ئحصاء تطثيقي (<)

َذوج
دوس انسياحح كأداج نهسياسح انخاسجيح انًصشيح في
افشيقيا
أ.د  /عادنح سجة
َذوج

انتًكيٍ اإلقتصادي واإلجتًاعً نهًشاج
أ .عضج شهثً
وسشح عًم
Advanced Statistical Techniques using R
د .يحًذ سضا أتى َاصل
جهسح انذساساخ انًهُيح

;-9
َذوج
اإلتتكاس وانقذسج انتُافسيح 3سؤيح يصش 91:1
“Innovation and Competitiveness:
Egypt Vision 2030
أ.د عالء انصادق -أ.دَ /ضاس سايً -أ /هشاو
عثذ انًُعى انًىجً
َذوج
"دوس انجايعاخ انًصشيح فً يىاجهح انجيم
انشاتع يٍ انحشوب"
َذوج
انتصُيف انعانًً نهجايعاخ انًصشيح وانتحهيم
اإلحصائً
أ.د .سيذ كاسة  -دَ .ىسا اَىس
جهسح قسى عهىو حاسة ():
ورشة عمل
" Data Envelopment Analysis
" Techniques and Applications
أ.د/عاصم عبد الفتاح ثروت  -أ .بسمة عزت

;=-

