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 7102/7102المؤتمرات الخارجٌة 
 مدة المؤتمر   مكان االنعقاد   أسم المؤتمر   الكلٌة   القسم الدرجة العلمٌة اسم المشترك م

السٌد د/ احمد علً  0 

 محمود صالح  

االستاذ 

  المساعد

انتاج 

 الدواجن 

استخدام األنزٌمات فً   الزراعة 

 تغذٌة الدواجن

 71-02من  بلجٌكا 

  7102أغسطس  

السٌد د/ احمد علً  2 

 محمود صالح  

االستاذ 

 المساعد 

انتاج 

 الدواجن 

  معدالت تغذٌة عالقة" الزراعة 

دجاج التسمٌن بصحة 

 "فً الطٌور االمعاء

 02-01من  البرتغال بدولة 

  7102أكتوبر 

السٌد د/ حسن رجب  3 

 حسن الرمادي

االستاذ 

 المساعد 

المؤتمر الدولً للجمعٌة  الزراعة  االراضً

 االلمانٌة لعلوم االراضً

مدٌنه جوتنجن 

 المانٌا 

سبتمبر  2-6
7102 

السٌد أ.د/ حسٌن  4 

 محمد حسٌن سرور

الهندسة  استاذ 

 الزراعٌة 

       الزراعة 

السٌد د/ احمد علً  5 

 محمود صالح  

االستاذ 

 المساعد 

انتاج 

 الدواجن 

جامعه جنت  ملتقى علمً الزراعة 

 بالمانٌا

27/11/2017 

حتى 

0/07/7102 

السٌد د/ السٌد  6 

  ً  محمود محمد البٌل

االستاذ 

 المساعد 

الهندسة 

 الزراعٌة 

 Ecofruit " الزراعة 

Conference on 

organic fruit 

growing 

International" 

 70-02من  بألمانٌا 

  7102فبراٌر  

السٌد أ.د/أحمـد  7 

حـافــظ عطٌه 
 مسـعـود 

االستاذ 

 المتفرغ 

كٌمٌاء 

وسمٌه 
 المبٌدات 

المؤتمر "               الزراعة 
ً الثانً المعنً  الدول

 "بتغٌر المناخ

-70من  بدولة فرنسا 

77/1/7102 

السٌد د / طلعت  8 

محمد بسٌونً 

 ً  بلتاج

الستاذ 

المساعد 

ووكٌل كلٌة 

طب االسنان 

لشئون التعلٌم 

 والطالب

طب   

 االسنان

“ FDI’S Annual 

World Dental 

Congress” 

 –بمدرٌد 

 أسبانٌا

من 

72/2/7102 

  0/2/7102حتى 

السٌد د / طلعت  9 

محمد بسٌونً 

 ً  بلتاج

الستاذ 

المساعد 

ووكٌل كلٌة 

طب االسنان 

لشئون التعلٌم 

 والطالب

طب   

 االسنان

“ CED-

IADR/NOF Oral 

Health Research 

Congress” 

-70من  النمسا-بفٌٌنا

72/2/7102  

 

01 

أ.د/ عالء السٌد 

 محمد كامل سالم 

الجٌولوجٌا  استاذ 

ووكٌل الكلٌه 

لشئون 

خدمه 
المجتمع 

 وتنمٌه البٌئه 

المؤتمر الدولى لألراضً  العلوم 

  ECSAالساحلٌة
7102 

بمدٌنة 

 –شنغهاي 

 الصٌن

 71-01من 

 7102أكتوبر 
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00 

السٌد أ.د / اسماعٌل 

اسماعٌل ابراهٌم 

 السٌد 

وعمٌد أستاذ 

 كلٌة ال

التولٌد 

والتناسل 

والتلقٌح 

 االصطناعً 

الطب 

 البٌطري

لحضور اجتماع الجمعٌة 

العلمٌة لكلٌات الطب 

البٌطري العربٌة 

والمؤتمر العلمً الذي 

سٌعقد فً رحاب كلٌة 
جامعة  –الطب البٌطري 

العلوم والتكنولوجٌا 

االردنٌة باربد بالمملكة 

 االردنٌة الهاشمٌة 

بالمملكة باربد 

االردنٌة 

 الهاشمٌة 

 02-02من 

 .7102أكتوبر 

 

07 

السٌد ط/ محمود عبد 

العزٌز عبد النبً 

 غالب 

االشعة  مدرس مساعد 

 التداخلٌة 

الطب 

 البشري 

المؤتمر الطبً فً 

أمراض الجهاز الهضمً 

 وورش العمل المصاحبة

الفترة من خالل  دولة أسبانٌا 

72/01/7102 

حتى 

7/00/7102  

السٌد د/ محمد حسن  13 

 علً عثمان 

الطب  التخدٌر  مدرس

 البشري 

مؤتمر الجمعٌة االمرٌكٌة 

 للتخدٌر

الوالٌات 

المتحدة 

 االمرٌكٌة

من 

71/01/7102 

/ 72/01حتى 

7102 

 14  ً السٌد د/ رضا بٌوم

 بسطوٌسً محمد 

أستاذ  

 المساعد 

الطب  القلب

 البشري 

الوالٌات  المؤتمر الدولً للقلب 

المتحدة 
 االمرٌكٌة 

أ كتوبر  72من 

 2حتى  7102
 . 7102نوفمبر 

السٌد ط/ مصطفى  15 

حسن مبروك عبد 

 الحمٌد

جراحة  مدرس مساعد 

االوعٌة 

 الدموٌة 

الطب 

 البشري 

(M.S.D infectious 

diseases) 

-01من  بدولة اسبانٌا 

02/00/7102  

د/ عمــرو أحــمد  16 

 عــبده عــتش

جراحة القلب  مدرس مساعد 

 والصدر 

الطب 

 البشري 

مؤتمر خاص بجراحة 

القلب والصدر ذات 

 التدخل المحدود

بأبو ظبً 

بدولة 

االمارات 

 المتحدة

دٌسمبر  2-2من 

7102  

محمد عبد د/ كرٌم  17 

 الحمٌد ماضً 

جراحة القلب  مدرس مساعد 

 والصدر 

الطب 

 البشري 

مؤتمر خاص بجراحة 

القلب والصدر ذات 

 التدخل المحدود

بأبو ظبً 

بدولة 

االمارات 

 المتحدة

دٌسمبر  2-2من 

7102  

السٌدة د/ مرٌم  18 
صالح عبد الرحمن 

 عبد الحفٌظ زغلول 

الكبد  مدرس
والجهاز 

 الهضمً 

الطب 
 البشري 

ً  المؤتمر" الطبً الدول
للجمعٌة االوربٌة 

 " إلمراض الكبد

بمدٌنة بارٌس 
 فرنسا -

 01-00من 
  7102إبرٌل 

السٌدة د/ منى طلعت  19 

 محمد حسٌب 

االشعة  مدرس مساعد 

 التشخٌصٌة 

الطب 

 البشري 

المؤتمر الدولً لألشعة 

 التشخٌصٌة

من  النمسا 

72/7/7102 

  4/2/7102حتى 

 20  ً أ.د/ رضا بٌوم

 بسطوٌسً محمد 

الطب  القلب  أستاذ 

 البشري 

المؤتمر الدولً ألمراض 

 القلب واالوعٌة الدموٌة 

 01اعتباراَ من  مالٌزٌا 

 7102دٌسمبر 
 ولمدة إسبوعٌن 

السٌد ط/ مصطفى  21 

حسن مبروك عبد 

  الحمٌد

جراحة  مدرس مساعد

االوعٌة 

 الدموٌة 

الطب 

 البشري 

" LINC 2018-

Leipzig-

Germany". 

من  لٌبزج -ألمانٌا

72/0/7102 

  1/7/7102حتى 
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السٌد د/ محمد حسن  22 

 علً عمارة 

االستاذ 

 المساعد 

الكبد 

والجهاز 

الهضمً 

واالمراض 

 المعدٌة 

الطب 

 البشري 

المؤتمر السنوي  "
السادس عشر للجمعٌة 

السعودٌة ألمراض 

 " الجهاز الهضمً

بمدٌنة 

 –الرٌاض 

المملكة 

العربٌة 

 السعودٌة 

فبراٌر  2-7من 

7102  

السٌد د/ سعد  23 

الدسوقً حلمً 

 الزٌات 

االنف واالذن  مدرس

 والحنجرة 

الطب 

 البشري 

"Preoperative CT 

in safe post-

tympanotomy in 

CI" 

دولة  -دبً

االمارات 

العربٌة 

 المتحدة 

إبرٌل  2-1من 

7102  

السٌدة د/ أمانً عبد  24 
القادر غازي 

 الشناوي 

المٌكروبٌولو مدرس
جً 

والمناعة 

 الطبٌة 

الطب 
 البشري 

“Bacteriology 

2018” 

 -ببارٌس 
 فرنسا 

 74-02ن م
  7102ٌونٌو 

السٌد د/ سعد  25 

الدسوقً  حلمى 

 الزٌات

االنف واالذن  مدرس

 والحنجرة 

الطب 

 البشري 

الدولً  المؤتمر"
الخامس عشر لزراعة 

 "القوقعة

بمدٌنة 

انتوٌرب دولة 

 بلجٌكا 

 21-72من 

  7102ٌونٌو 

السٌد أ.د/ محمد  26 
مصطفى ابراهٌم عبد 

 العال 

مدٌر  
مستشفى 

 الجامعة 

الطب   
 البشري 

الجمعٌة االمرٌكٌة 
لجراحة القلب والصدر 

22 

والٌة سان 
دٌجو الوالٌات 

المتحدة 

 االمرٌكٌة 

 72/4/7102من
  7/1/7102حتى 

د / طه رشدي طه  27 

 سٌد احمد 

االستاذ 

 المساعد 

المؤتمر الدولً عن  االلسن   

 الخطاب االعالنً 

 01-01من  بدولة المغرب 

 7102دٌسمبر 

السٌد د/ هانً أحمد  28 

 عبد السالم أحمد 

االستاذ 

 المساعد 

الهندسة 

 الكهربٌة 

 power“ الهندسة 

Symposium the 

49
th

 North 

American” 

بجامعة 

 -فٌرجٌنٌا 
الوالٌات 

المتحدة 

 االمرٌكٌة 

 02-02من 

  7102سبتمبر 

السٌد أ.د/ نبٌل محًٌ  29 

 عبد الحمٌد علً 

الكٌمٌاء  استاذ 

 الحٌوٌة 

التشخٌص الوراثً  " الصٌدلة 
الجزٌئً للسرطان 

ودوره فً تطوٌر 

 "العالج

 -مدٌنة بغداد

جمهورٌة 

 العراق

 71-71من 

 7102أكتوبر 

السٌد أ.د/ محمد  30 

مصطفى ابراهٌم عبد 

 العال 

مدٌر  استاذ 

مستشفى 

 الجامعة 

 20لحضور المؤتمر   

للجمعٌة االوربٌة 

 لجراحة القلب والصدر 

-1من  النمسا  –فٌٌنا 

07/01/7102  

العزٌز علً  عبد / 31 
  عبد العزٌز شرٌف

االستاذ 

 المساعد 

العالج  االطفال 

 ً  الطبٌع

ً مؤتمر  الطب الثان

للجمعٌة المغربٌة 

 للفٌزٌولوجٌا العصبٌة

 72-71من  بدولة المغرب 

 7102أكتوبر 

السٌد أ.د/ عادل عبد  32 

 الحلٌم ابراهٌم حٌدر

أستاذ القٌاس 

 والتقوٌم 

علم النفس 

 الرٌاضً 

التربٌة 

 الرٌاضٌة 

االنشطة البدنٌة علوم 

والرٌاضة وتحدٌات 

 االلفٌة الثالثة

بالجمهورٌة 

الجزائرٌة 

الدٌمقراطٌة 

 الشعبٌة

-2من 

2/00/7102  
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السٌد د/ محمد السٌد  33 

 الششتاوي محمد 

االستاذ 

 المساعد 

علم النفس 

 الرٌاضً 

التربٌة 

 الرٌاضٌة 

االنشطة البدنٌة علوم 

والرٌاضة وتحدٌات 

 االلفٌة الثالثة

بالجمهورٌة 

الجزائرٌة 

الدٌمقراطٌة 

 الشعبٌة

-2من 

2/00/7102  

السٌدة د/ فاتن طلعت  34 

 قنصوه عامر 

االستاذ 

 المساعد 

5 " االداب علم النفس 
th

 International 

Conference on 

Disability & 

Rehabilitation" 

بمدٌنة 

 -الرٌاض 

المملكة 

العربٌة 

 السعودٌة 

-0من 

7/4/7102  

السٌد د/ ٌاسر  35 

مصطفى عبد الوهاب 

 مصطفى 

االستاذ 

 المساعد 

التارٌخ 

 الوسٌط 

 East west " االداب

Relations during 

the Mamluk 

period" 

بجامعة الملك 

فٌلٌب بمدٌنة 

–ماربونج 

 المانٌا 

-2من 

4/4/7102  

 


