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 8102حتى مارس المؤتمرات الداخلٌه 

الدرجة  اسم المشترك م

 العلمٌة

مكان   أسم المؤتمر   الكلٌة   القسم

 االنعقاد 

 مدة المؤتمر  

االقتصاد  المدرس  د/ إٌناس عادل الفواخري  1

 المنزلً 

التربٌة 

 النوعٌة 

الوضع الراهن والتطورات   "
الى  المستقبلٌة من المعمل

 "المصنع

بالمركز 

 ً القوم

 -للبحوث 

 القاهرة

 82 - 82من 

  8102سبتمبر 

د/ كامل رزق الشحات عبد  2 
 الحمٌد شعٌر

كٌمٌاء  المدرس 
 النانو

معهد 
 النانو

الدولً الثالث لالفاق المؤتمر 
الجدٌدة فً العلوم االساسٌه 

 ICNHBASوالتطبٌقٌة 

كلٌة العلوم 
جامعة االزهر 

فرع اسٌوط 

بمدٌنة 

 الغردقه

اغسطس  4-7
8102 

السٌد / محمود حامد عبد  3 

 الستار دوٌدار 

معهد    المعٌد 

 النانو

الدولً فً علوم  المؤتمر"
أحدث -8102وهندسة المواد 

 The) "التقنٌات والتحدٌات

ICMSE RAC 2018) 

بالجامعة 

المصرٌة 

الٌابانٌة 
للعلوم 

والتكنولوجٌا 

، والمقام فً 

مدٌنة برج 

العرب 

 الجدٌدة 

 01-00من 

  8102مارس 

السٌدة د/ اٌناس جمعة  4 

 علً بهجت 

المؤتمر الدولً المصري  الزراعة  االلبان  المدرس 

التشٌكً لتطبٌقات النانو 

 ً  تكنولوج

بقاعة 

المؤتمرات 

بجامعة 

 القاهرة 

10-

11/10/2017 

االستاذ  د/ محمد علً شرف الدٌن 5 

 المساعد 

المؤتمر الدولً االول  " الزراعة  البساتٌن 
للعلوم الزراعٌة التطبٌقٌة 

 "والتكنولوجٌا المستقبلٌة

بكلٌة 

 –الزراعة 

جامعة االزهر 

 باألقصر 

-81من 

82/8/8102  

أ.د/ محمد سعد مغازي  6 

 عبد العاطً

المحــا االستاذ  

 صٌل 

المؤتمر الدولً الرابع عن )  الزراعة 
التكنولوجٌا  استخدامات

  (الحٌوٌة فً الزراعة

بمدٌنة 

 الغردقة 

-4من 

2/4/8102  

د/ عـــنتر نـــصـــر    7 
 ســالم الـــبـــنا                 

االستاذ 
 المساعد 

المؤتمر الدولً الرابع عن )  الزراعة  الوراثة 
التكنولوجٌا  استخدامات

  (الحٌوٌة فً الزراعة

بمدٌنة 
 الغردقة 

-4من 
2/4/8102  

د/ اسماعٌل عبـد  8 

 الحــافـــظ خطاب                 

االستاذ 

 المساعد 

المؤتمر الدولً الرابع عن )  الزراعة  الوراثة 
التكنولوجٌا  استخدامات

  (الحٌوٌة فً الزراعة

بمدٌنة 

 الغردقة 

-4من 

2/4/8102  

د/ هالة محجوب السٌدة  9 

 خضر 

االستاذ 

 المساعد 

بكلٌة اآلداب  كٌف نقرأ الفلسفة  اآلداب  الفلسفة 

جامعة  –

 االسكندرٌة

نوفمبر  2-2من 

8102  
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السٌد أ.د/ ولٌد  شوقً  10 

 البحٌري 

االثار  االستاذ  

االسالمٌة 

ووكٌل 

الكلٌة 

لشئون 
التعلٌم 

 والطالب 

الحضارة وبناء االنسان  " اآلداب 

 " المبدع

بمدٌنة 

 الغردقة 

 82-82من 

 8102أكتوبر 

السٌدة أ.د/ ماجدة أحمد  11 

 عبد هللا 

استاذ  –

ورئٌس 

 قسم 

المؤتمر العشرٌن لالثارٌٌن  " اآلداب  التارٌخ 

 " العرب

نوفمبر  2-4من  مدٌنة الفٌوم 

8102 

أ.د/ سهام السٌد السٌدة  12 

 عٌسى 

االستاذ 

 المساعد 

المؤتمر العشرٌن لالتحاد  اآلداب  االثار 

 العام لالثارٌٌن العرب 

بمدٌنة الشٌخ 

 زاٌد 

 01-00من 

  8102نوفمبر 

التصمٌم لتحسٌن جودة  " اآلداب  االثار  االستاذ   أ.د/ ولٌد شـوقً البحـٌري  13 

 " الحٌاة

الفنون بكلٌة 

التطبٌقٌة 

 2بجامعة 

 -أكتوبر

 القاهرة 

 82-82من 

 8102فبراٌر 

د/آٌـات حـسن شمس  14 

 الدٌن

االستاذ 

 المساعد 

التصمٌم لتحسٌن جودة  " اآلداب  االثار 

 " الحٌاة

بكلٌة الفنون 

التطبٌقٌة 

 2بجامعة 
 -أكتوبر

 القاهرة 

 82-82من 

 8102فبراٌر 

اللغات  مدرس  د/ مرٌم جمال الدٌن فوزي 15 

 الشرقٌة 

الموروث فً اآلداب  " اآلداب 

 " الشرقٌة

 -بكلٌة اآلداب

جامعة 

 القاهرة 

 02-02من 

  8102فبراٌر 

السٌد د/ حسام أحمد  16 

 المسٌري

االستاذ 

 المساعد 

التطوٌر المتوازن لواحة  " اآلداب  االثار 
سٌوه على خرٌطة السٌاحة 

 " 8الدولٌة 

بجامعة 

 -االسكندرٌة

 فرع مطروح 

 82-82من 

  8102مارس 

السٌد د/ كمال رٌاض  17 

 محمود

األستاذ 

ورئٌس 

 قسم 

العلوم النوعٌة ودورها  العلوم  الفٌزٌاء 

التنموي وتحدٌات سوق 

 العمل 

 82-04من  بشرم الشٌخ

  8102أكتوبر 

السٌد أ.د/ أحمد ابراهٌم  18 

 أحمد خضٌر

االستاذ   

وعمٌد 

 الكلٌة 

العلوم والعلوم من أجل  " العلوم  الكٌمٌاء

 " التنمٌة المستدامة

بالمركز 

 ً القوم

 -للبحوث 

 القاهرة

 82-84من 

 8102أكتوبر 

أ.د/ أحمد ابراهٌم السٌد  19 

 أحمد خضٌر

االستاذ   

وعمٌد 

 الكلٌة 

2 " العلوم  الكٌمٌاء
nd

 International 

Conference on 

Applied Chemistry " 

بمدٌنة 

الغردقة 

بمحافظة 

 البحر االحمر 

 82-82من 

  8102نوفمبر 
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السٌد أ.د/ عمرو محمد  20 

 بلتاجً

ً  " العلوم  الكٌمٌاء  االستاذ  المؤتمر الدولً الثان

 " للبحوث متعددة المجاالت

بمدٌنة 

 الغردقة 

 11-82من 

  8102ٌناٌر 

الرٌاضٌا االستاذ  أ.د/ أحمد ابراهٌم المغربً 21 

 ت 

ً  العلوم  المؤتمر الدولً الثان

 للرٌاضٌات 

 2جامعة 

 –أكتوبر 

 القاهرة

إبرٌل  2-2من 

8102  

 22  ً الرٌاضٌا االستاذ  د/ أمٌن عبد الخالق الفق

 ت 

ً  العلوم  المؤتمر الدولً الثان

 للرٌاضٌات 

 2جامعة 

 –أكتوبر 

 القاهرة

إبرٌل  2-2من 

8102  

أ.د/ رمضان أحمد  23 

 الدومانً

عمٌد 

 الكلٌة

2 " الصٌدلة   
nd

 International 

Conference on 

Applied Chemistry " 

بمدٌنة 

الغردقة 

بمحافظة 

 البحر االحمر 

 82-82من 

  8102نوفمبر 

د/ احمد محمد عـبد  24 

 المجـــٌد

2 " الصٌدلة  مدرس مدرس  
nd

 International 

Conference on 

Applied Chemistry " 

بمدٌنة 

الغردقة 

بمحافظة 

 البحر االحمر 

 82-82من 

  8102نوفمبر 

السٌد د/ مجدي اسرائٌل  25 

 سالمه 

الهندسه  المدرس 

 المدنٌة 

 822المؤتمر الدولً ال الهندسة 

 للهندسة المدنٌة والمعمارٌة 

 08-00من  بالقاهرة

 8102أكتوبر 

رجب عبد العزٌز السٌد د/  26 

 السحٌمً 

االستاذ 

 المساعد 

الهندسه 

 الكهربٌه 

المؤتمر الدولً القوى  الهندسة 

 الكهربٌة التاسع عشر 

بجامعه 

 -المنوفٌة

كلٌة الهندسة 

 بشبٌن الكوم 

 80-02من 

  8102دٌسمبر 

 27  ً د/ عبد الفتاح عبد النب

 عطٌة هلٌل 

االستاذ 

 المساعد 

 الهندسٌة

 الكهربٌة 

الشرق االوسط  مؤتمر ) الهندسة 
ً التاسع عشر لنظم  الدول

 " القوى الكهربٌة

2017MEPCON ") 

بكلٌة 

الهندسة 

بجامعة 

 المنوفٌة 

 80-02من 

  8102دٌسمبر 

د/ محـمد ابـراهــٌم عـبـــد  28 

 الونـــٌس

الهندسٌة  المــدرس 

 الكهربٌة 

الشرق االوسط  مؤتمر ) الهندسة 
ً التاسع عشر لنظم  الدول

 " القوى الكهربٌة

2017MEPCON ") 

بكلٌة 

الهندسة 

بجامعة 

 المنوفٌة 

 80-02من 

  8102دٌسمبر 

المهندسة / ندى محمد  29 

 معوض 

الهندسٌة  المعٌدة 

 الكهربٌة 

 The12) " الهندسة 
th

 IEEE 

International 

Conference on 

Computer 

Engineering and 

Systems Icces   " 

بجامعه عٌن 

 -شمس

 القاهرة 

 81-02من 

 8102دٌسمبر 

السٌدة د/ سماح محمود  30 

 ً  معوض الخول

الفٌزٌقا  المدرس 

والرٌاض

ٌات 

 الهندسٌة 

المؤتمر الدولً فً  ) الهندسة 

 " الرٌاضٌات وتطبٌقاتها

 االتجاهات الحدٌثة وتطوراتها

17ICMTD ") 

بدار الضٌافة 

بجامعة عٌن 

 -شمس 

 القاهرة 

 11-82من 

  8102دٌسمبر 
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الهندسٌة  المدرس  د/ نهى عبد السالم الشلبً 31 

 الكهربٌة 

مؤتمر علم الرادٌو الخامس  الهندسة 

 والثالثون 

بجامعة مصر 

الدولٌة 

بالسادس من 

 أكتوبر

 88-81من 

/1/8102 

الهندسٌة  المدرس  د/ شامٌة غمري الشربٌنً 32 

 الكهربٌة 

مؤتمر علم الرادٌو الخامس  الهندسة 

 والثالثون 

بجامعة مصر 

الدولٌة 

بالسادس من 

 أكتوبر

 88-81من 

/1/8102 

محمود عبد السٌد د/  33 

 الحمٌد داوود 

االنتاج   المدرس 

 ً  الحٌوان

دورة تدرٌبٌة بعنوان   "  الزراعة 

Aquaculture 
techonogies and best 

management 

practices training 

program " 

بالمركز 

 ً الدول
لالستزراع 

السمكً 

بالعباسة 

 بالشرقٌة 

أكتوبر  88من 

 8حتى  8102
 8102نوفمبر 

السٌد أ.د/ محمد محمد  34 

 عبد المنعم االنصاري

استاذ  

 المتفرغ 

بكلٌة  البساتٌن

 الزراعة 

اللجنة العلمٌة للمهرجان 

الثالث للتمور المصرٌة 

والمزمع عقده بواحة سٌوة 

نوفمبر 01-2خالل الفترة من 

8102  

نوفمبر 01-2من  بواحة سٌوة 

8102  

أ.د/ رٌاض ٌوسف السٌد  35 

 نوفل 

انتاج   

 الدواجن 

بكلٌة 

 الزراعة 

 -ضمان الجودة واالعتماد

 تحدٌات وآفاق

جامعة الدول 

العربٌة 

 بالقاهرة

-1من 

4/08/8102  

السٌدة د/ مروة أحمد  36 

 رفعت نعٌم

االســتاذ 

 المساعد 

المناهج 

وطرق 

 التدرٌس 

 passion شغفاَ بالمهنة " التربٌه 

for the profession" 

 -بكلٌة التربٌة

جامعة عٌن 

 شمس

 08-00من 

  8102نوفمبر 

السٌدة أ.د/ مشٌرة عباس  37 

 محمد العباسً

االســتاذ 

 المساعد 

أمــراض 

 الــدواجن 

الطب 

 البٌطري 

التحدٌات والمخاطر "     
ً تواجه صناعة الدواجن :  الت

 "المشاكل والحلول

بالعٌن 

 –السخنة 

 مصر

دٌسمبر  2-4من 

8102  

أ.د/ نــادٌة بســٌونً  38 

 محــمد محــفوظ

أمراض  أستاذ 

االسماك 

ورعاٌتها 
 بالكلٌة

الطب 

 البٌطري 

التنمٌة المستدامة للثروة  "

 "السمكٌة

 -بالعباسٌة 

 القاهرة 

-81من 

88/00/8102  

د/ أٌــمــــان مصـطــفــى  39 

 مصـــطــفـــى

أمراض  مدرس 

االسماك 

ورعاٌتها 

 بالكلٌة

الطب 

 البٌطري 

التنمٌة المستدامة للثروة  "

 "السمكٌة

 -بالعباسٌة 

 القاهرة 

-81من 

88/00/8102  

د/ امـــــٌرة عــالء  40 

 الــدٌــن زكـــــرٌـــا

أمراض  مدرس 

االسماك 

ورعاٌتها 

 بالكلٌة

الطب 

 البٌطري 

التنمٌة المستدامة للثروة  "

 "السمكٌة

 -بالعباسٌة 

 القاهرة 

-81من 

88/00/8102  

 

40 

د/ سهام محمد خلٌل 

 القصاص

أمراض  مدرس 

االسماك 

ورعاٌتها 

الطب 

 البٌطري 

التنمٌة المستدامة للثروة  "

 "السمكٌة

 -بالعباسٌة 

 القاهرة 

-81من 

88/00/8102  
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 بالكلٌة

أ.د/ نــادٌة بســٌونً  42 

 محــمد محــفوظ

أمراض  أستاذ 

االسماك 

ورعاٌتها 

 بالكلٌة

الطب 

 البٌطري 

تنمٌة الثروة الحٌوانٌة:  "

 "التحدٌات والحلول

بالمركز 

 ً القوم

للبحوث 

 -بالدقً 

 القاهرة 

-2من 

2/08/8102  

د/ أٌــمــــان مصـطــفــى  43 

 مصـــطــفـــى

أمراض  مدرس 

االسماك 

ورعاٌتها 

 بالكلٌة

الطب 

 البٌطري 

تنمٌة الثروة الحٌوانٌة:  "

 "التحدٌات والحلول

بالمركز 

 ً القوم

للبحوث 

 -بالدقً 

 القاهرة 

-2من 

2/08/8102  

امـــــٌرة عــالء د/  44 

 الــدٌــن زكـــــرٌـــا

أمراض  مدرس 

االسماك 

ورعاٌتها 

 بالكلٌة

الطب 

 البٌطري 

تنمٌة الثروة الحٌوانٌة:  "

 "التحدٌات والحلول

بالمركز 

 ً القوم

للبحوث 

 -بالدقً 

 القاهرة 

-2من 

2/08/8102  

أ.د/ عبد الجلٌل عبد  45 

 المقصود الجوهري

أمــراض  االســتاذ 

 الــدواجن 

الطب 

 البٌطري 

التحدٌات والمخاطر "     
ً تواجه صناعة الدواجن :  الت

 "المشاكل والحلول

بالعٌن 

–السخنة 

 مصر 

دٌسمبر  2-4من 

8102  

السٌد / محمود حامد عبد  42

 الستار دوٌدار 

بمعهد    المعٌد 

علوم 

وتكنولو

 جٌا النانو 

الدولً فً علوم  المؤتمر"
أحدث -8102وهندسة المواد 

 The) "التقنٌات والتحدٌات

ICMSE RAC 2018) 

بالجامعة 

المصرٌة 

الٌابانٌة 

للعلوم 

 والتكنولوجٌا 

 01-00من 

 8102مارس 

 


