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 6102/6102المؤتمرات الخارجٌة 
 

 مدة المؤتمر   مكان االنعقاد   أسم المؤتمر   الكلٌة   الدرجة العلمٌة اسم المشترك م

ً عبد الحمٌد 1 ندوة علمٌة بعنوان"كٌفٌه نشر البحوث  الصٌدله أستاذ  السٌد أ.د/ نبٌل محٌ
 العلمٌه"

سبتمبر  01 -01من  العراق 
6102 

ً عبد الحمٌدالسٌد أ.د/ نبٌل م 2  –بالجامعة المستنصرٌة  اللقاء محاضرتٌن بورشة العمل الصٌدله أستاذ  حٌ
 العراق  -بغداد

ابرٌل  62-62من 
6102  

ً عبد الحمٌد 3  6102ٌولٌو  6-5 العراق-السلٌمانٌة كمحاضر الصٌدله أستاذ  السٌد أ.د/ نبٌل محٌ

4  ً جمهورٌة  –بمدٌنة بزاغ  ”HPLC 2017 Prague Conference“ هالصٌدل مدرس  السٌد د/ أحمد محمد عبد المجٌد عل
 التشٌك 

ٌونٌو  66-01من 
6102  

ً محمد  5 سفر السٌدة أ.د/ نادٌه بسٌون
 محفوظ 

ً الحادي عشر العادة استخدام  الطب البٌطري  أستاذ  المؤتمر الدول
ً االستزراع السمكً  المٌاه ف

الوالٌات -بمدٌنة فرجٌنٌا
 ه المتحده االمرٌكٌ

اغسطس  60-01من 
6102 

اكتوبر  61-61من  المانٌا  مؤتمر جمعٌه الخٌول األلمانٌة الطب البٌطري  أستاذ  أ.د محمد عبد المنعم عبد المقصود 6
6102  

 Viruses withoutورشه العمل  "   الطب البٌطري  المدرس  د/ نورا فٌصل مرسً 7

borders: The global threat of 

emerging diseases transmitted 
through vectors and trade  " 

حتى  21/2/2017 بدوله جنوب افرٌقٌا
6/1/6102 

ً لإلبتكارات الزراعٌة  الطب البٌطري  المدرس  السٌد د/ خالد مسعد إبراهٌم سلطان 8 دولة االمارات العربٌة   6102المنتدى العالم
 المتحدة 

مارس  60-61من 
6102 

ق ٌوسف عبد العزٌز أ.د / عبد الراز 9
 ً  دسوق

نائب رئٌس 
الجامعة لشئون 
 التعلٌم والطالب 

ً السادس والعشرون  " الطب البٌطري  المؤتمر الدول
 للجمعٌة العالمٌة لتقدم علم الطفٌلٌات

 "البٌطرٌة

 –بمدٌنة كوااللمبور 
 مالٌزٌا

سبتمبر  1-4الفترة من 
6102  

سبتمبر  11-61من  المانٌا  مؤتمر جمعٌه تغذٌه النبات األلمانٌة الزراعة  االستاذ المساعد      د/ احمـــد سعـــد الحنـــــاوي        10
6102  

سبتمبر  11-61من  المانٌا  مؤتمر جمعٌه تغذٌه النبات األلمانٌة الزراعة  االستاذ المساعد  السٌد د/ حسن رجب حسن الرمادي 11
6102  

 Ecosummit 2016 Ecological الزراعة   المدرس د/محمد عبد الرازق صالح  12

Sustainability 

أغسطس  61من  دوله فرنسا  –بارٌس 
سبتمبر  0حتى  6102
6102  

ً محمود صالح 13 ً أعالف  الزراعة  المدرس  السٌد د/ احمد عل ندوة علمٌه استخدام األنزٌمات ف
 الدواجن

سبتمبر   66-60من  النمسا  -بفٌنا
6102  

ً  السٌد أ.د/ 14 ً الخامس للغذاء والتغذٌه  الزراعة  االستاذ المتفرغ  صالح الدٌن احمد فٌظ المؤتمر الدول
 بتاٌون

نوفمبر   61-01من  بتاٌون 
6102 

ً محمود صالح  15 ً الواحد والعشرون  الزراعة  االستاذ المساعد  السٌد د/ احمد عل فعالٌات المؤتمر الدول
 لتغذٌة الدواجن

  6102ماٌو  00-1من  بأسبانٌا 

8 الزراعة  االستاذ  السٌد أ.د/ عالء الدٌن خلٌل عمر   16
th

 international Agriculture 

Symposium”Agrosym2017”) ( 

أكتوبر  1-2من  بدولة البوسنة والهرسك 
6102  
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مدٌر مستشفى  السٌد أ.د / محمد مصطفى عبد العال  17
 الجامعه 

 European Association for cardio الطب البشري

thoracic sugery 30th  Annual 

Meeting 2016 “EACTS 2016 

  6102أكتوبر  2-0من  بمدٌنه برشلونه باسبانٌا 

السٌد أ.د/ عادل عبد الحلٌم ابراهٌم  18
 حسن حٌدر 

استاذ القٌاس 
 والتقوٌم ب

ً الخامس لرعاٌه وتأهٌل  التربٌة الرٌاضٌة  المؤتمر العلم
 المعاقٌن 

بدوله االمارات العربٌه 
 المتحده)الشارقه( 

دٌسمبر  04-01من 
6102  

ً الخاص بعلوم النانو والنانو  العلوم االستاذ  أ.د/ محمد السٌد الخولً 19 الملتقى العلم
 تكنولوجً

دٌسمبر  61-01من  بمالٌزٌا 
6102  

ً رؤٌة االنسان والتت العلوم النبات  السٌد د/ محمد سمٌر محمد جاد الكرٌم 20 المملكة  -بمكة المكرمة   6111مٌه البٌئٌه ف
 العربٌه السعودٌة 

ابرٌل  61-01من 
6102  

االستاذ   وعمٌد  السٌد أ.د/ أحمد ابراهٌم أحمد خضٌر 21
 الكلٌة

ٌونٌو  62-66من  بولندا –بمدٌنة كراكو  حدود المعرفة  العلوم
6102 

المملكة  –باسكتلندا   STIRLINGلزٌارة جامعة  االدارة رئٌس الجامعه أ.د/ ماجد عبد التواب القمري  23
 المتحده

ماٌو  66-04من 
6102 

إلجراء مباحثات ومناقشات حول سبل إجراء  االدارة رئٌس الجامعه أ.د/ ماجد عبد التواب القمري  24
ترك بٌن جامعة كفر المشروع العلمى المش

 الشٌخ والمعهد 

 6102ماٌو  2-0من  ألمانٌا 

ً من أجل  االدارة رئٌس الجامعه أ.د/ ماجد عبد التواب القمري  25 ً البحث العلم دور الجامعات ف
 تنمٌة مستدامة للمجتمعات

إبرٌل  62-64من  المملكة المغربٌة 
6102. 

ً لمفصل الحوض الطب البشري مساعد  استاذ د/ حسام الدٌن محمد جاد عبد العظٌم  26  -جامعة لٌنور بمدرٌد المؤتمر الدول
 أسبانٌا 

 6102مارس  1-0من 

ً مـــحـــمـــد حامــــد  27 د/ هــــان
 عـــــطٌــــــة 

ً لمفصل الحوض الطب البشري النبات   -جامعة لٌنور بمدرٌد المؤتمر الدول
 أسبانٌا 

 6102مارس  1-0من 

ً الزٌات السٌد د/ س 28 ً حلم 9" الطب البشري مـــدرس  عد الدسوق
th

 Endomilano Master Class "  مارس  61-64من  مٌالنو بدولة إٌطالٌا
6102 

ً محمد  29 ً بسطوٌس حتى  02/2/6102من   بارٌس  مؤتمر القسطرة التدخلٌة  الطب البشري استاذ مساعد  السٌد د/ رضا بٌوم
61/2/6102  

ً محمد السٌد د/ رضا  30 ً بسطوٌس ً للقلب  الطب البشري استاذ مساعد  بٌوم  حتى 19/6/2017 فرنسا  المؤتمر الدول

21/6/2017  

ً عبد القادر غازي  31 السٌدة د/ أمان
 الشناوي 

10“ الطب البشري مـــدرس 
th

 frontiers in Immunology 

Research 2017 International 
Conference in China ,Island of 

Crete, Greece” 

  6102ٌولٌو  4-0من  بالٌونان 

بمعهد علوم  مدرس السٌدة د/ وسام عوض أحمد سرحان  32
 وتكنولوجٌا

 النانو  

MIT Arab Startup Competition   إبرٌل  62-64من  بدولة البحرٌن
6102. 

بمعهد علوم  مدرس السٌدة د/ وسام عوض أحمد سرحان  33
 وتكنولوجٌا

 النانو  

"Nanotechnology and   

Nanoengineering conference   

مارس  61-62من  بدبً 
6102 

لحضور االجتماع الدوري التحاد الجامعات  كلٌة االسنان  استاذ السٌد أ.د / محمد محمد حسٌن محمد  34
 ً العربٌة جمعٌة كلٌات طب االسنان العربٌة ف
ً الجامعة اللبنانٌة  رحاب كلٌة طب االسنان ف

ً الخامس عشر للكلٌة خالل المؤ  تمر العلم

ماٌو  01-01من  بٌروت -لبنان 
6102 

 


