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 6102/6102المؤتمرات الداخلٌه 

 مدة الدورة   مكان االنعقاد   أسم الدورة   الكلٌة   القسم الدرجة العلمٌة اسم المشترك م

االستاذ  السٌد د/ ابراهٌم محمود المحسب  1
 المساعد 

ً للكٌمٌاء  المؤتمر العلوم الكٌمٌاء  الدول
 وتطبٌقاتها 

بمدٌنه 
 االسكندرٌه 

أغسطس  9-2من 
6102  

ً للكٌمٌاء  العلوم الكٌمٌاء  المدرس  السٌد د/ حمدي سعد الششتاوي  2  المؤتمر الدول
 وتطبٌقاتها 

بمدٌنه 
 االسكندرٌه 

أغسطس  9-2من 
6102  

علم  المدرس  السٌد د/ احمد السٌد عباده   3 
 الحٌوان  

ً : المشكله  العلوم التلوث البٌئ
 والحل 

بقاعه المؤتمرات 
 جامعه طنطا  –

ٌولٌو  01-06من 
6102   

االستاذ ورئٌس  أ.د/ سلٌمـان عبد الفـتاح هـارون       4
 قسم 

السمٌه الخلوٌه تأثٌر  العلوم النبات 
لمستخلص أوراق نبات 
اٌبومٌا كارنٌا على نفسه 

 وعلى نبات الفول

 -بكلٌه العلوم
 جامعه حلوان  

أكتوبر  02-01من 
6102 

االستاذ  د/ عـــزٌزة سلٌمان الخـــوًل  5
 المساعد 

السمٌه الخلوٌه تأثٌر  العلوم النبات 
لمستخلص أوراق نبات 
اٌبومٌا كارنٌا على نفسه 

 وعلى نبات الفول

 -بكلٌه العلوم
 جامعه حلوان  

أكتوبر  02-01من 
6102 

السمٌه الخلوٌه تأثٌر  العلوم النبات  المـدرس  د/ مـحمد سمـٌر محــمد جاد هللا   6
لمستخلص أوراق نبات 
اٌبومٌا كارنٌا على نفسه 

 وعلى نبات الفول

 -بكلٌه العلوم
 جامعه حلوان  

أكتوبر  02-01من 
6102 

ً الثالث المؤتمر  العلوم النبات  المـدرس  د/ مـحمد سمـٌر محــمد جاد هللا   7 الدول
 ً للتدرٌب والتطوٌر ف

 ً  مؤسسات التعلٌم العال

 01 -01من  بالقاهرة 
  6102دٌسمبر 

السٌد أ.د /أشرف عبد الحمٌد   8
 الشهاوي 

ً  " العلوم الكٌمٌاء  األستاذ  ً ف المؤتمر الدول
 ً االتجاهات الحدٌثة ف

 " الكٌمٌاء

ابرٌل  62-61من  الغردقة
6102 

9   ً األستاذ  د /ناهد حسٌن الشبٌن
 المساعد 

ً  العلوم الجٌولوجٌا  ً الثان المؤتمر الدول
لمستقبل الطاقة 

 والجٌولوجٌا والبٌئة 

 ً بالمركز القوم
 للبحوث بالدقً

ٌولٌو  02-02من 
6102  

ً عمبر  10 انتاج  االستاذ  أ.د/ خـــٌري علـــــ
 الدواجن 

ً التاسع  الزراعه  المؤتمر الدول
 لعلوم الدواجن 

 -بمدٌنه الغردقه 
 القاهرة

نوفمبر  01-2من 
6102  

ً محمود صالح  11 انتاج  المدرس  د/ احمد عل
 الدواجن 

ً التاسع  الزراعه  المؤتمر الدول
 لعلوم الدواجن 

 -بمدٌنه الغردقه 
 القاهرة

نوفمبر  01-2من 
6102  

انتاج  المدرس  د/ ابراهٌـــم عــرفه الخٌاط  12
 الدواجن 

ً التاسع  الزراعه  المؤتمر الدول
 لعلوم الدواجن 

 -بمدٌنه الغردقه 
 القاهرة

نوفمبر  01-2من 
6102  

ً الرابع المؤتمر  الزراعه  المحاصٌل  المدرس  السٌد د/عماد الدٌن ماهر حافظ  13 الدول
 عشر لعلوم المحاصٌل

 -بكلٌة الزراعة 
جامعة قناه 
 السوٌس 

أكتوبر  01-00من 
6102 

ً غرٌب    14 ً صبح االستاذ  السٌد د/ هان
 المساعد 

ً الرابع  الزراعه  المحاصٌل  المؤتمر الدول
 عشر لعلوم المحاصٌل 

–بكلٌه الزراعه 
جامعه قناه 
 السوٌس 

أكتوبر   01-00من 
6102 

أمراض  المدرس  السٌد د/محسن محمد الشرقاوي   15
 النبات 

التهدٌدات الفٌروسٌه  الزراعه 
 والتحدٌات البٌئٌه 

بمنتجع دٌزرت 
 –روز بالغردقه 

 مصر 

نوفمبر  69من 
 6حتى 6102
  6102دٌسمبر 
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النبات  االستاذ السٌد أ.د/ جبر عبد الونٌس القط  16
 الزراعً

ً السابع  الزراعه  المؤتمر الدول
للتنمٌه الزراعٌه 

 المتواصله

-كلٌه الزراعه
 جامعه الفٌوم

 2016 مارس 6-8

االستاذ  السٌد د/ فرحات سعد مغنم   17
 المساعد 

قسم 
 ً االراض
 والمٌاه 

ً  "         الزراعه  المؤتمر الدول
للدراسٌات  الرابع

 "والبحوث البٌئٌه

بفندق كوٌن شرم 
بمدٌنة شرم 

 الشٌخ 

مارس   69-62من 
6102 

أ.د/ محمد محمد عبد المنعم   18
 االنصاري

ً  الزراعه  الفاكهه استاذ  المتفرغ  اعمال التدرٌب الت
ستنفذها منظمة االغذٌة 
والزراعة لألمم المتحدة 

 ً ً )الفاو( لمنتج ومصنع
ً كل من واحة  التمور ف

سٌوه، والواحات البحرٌة 
 ،الوادي الجدٌد  

مارس  62من   
 06حتى  6102
  6102ابرٌل 

قسم  استاذ  المتفرغ  أ.د/ محمد رضوان خلٌفة   19
 ً االراض
 والمٌاه 

مؤتمر إدارة الموارد  الزراعه 
ً مصر وأثرها  المائٌة ف

 على البٌئة

ماٌو   1-6من  الفٌوم بجامعة 
6102  

اللغه  المدرس  د/امٌر حمزة ٌوسف سالمة  20
 االنجلٌزٌه

اصوات من افرٌقٌا  االداب
 وعنها

كلٌة االداب 
 جامعة القاهرة

 02-01من 
  6102نوفمبر 

االستاذ  أ.د/ الٌس اسكنـدر بشــــاي  21
 المتـــفرغ 

علم 
 االجتماع 

ً  االداب دور العمل المنتج ف
 ً االرتقاء بالمجتمع العرب

 التحدٌات/م التداعٌات 

 –بكلٌه االداب 
 جامعه المنصورة

مارس  61-66من 
6102  

22   ً االستاذ  د/ همــــــت بـــــسٌــونــــ
 المساعد 

علم 
 االجتماع 

ً دور  االداب العمل المنتج ف
 ً االرتقاء بالمجتمع العرب

 التحدٌات/م التداعٌات 

 –بكلٌه االداب 
 جامعه المنصورة

مارس  61-66من 
6102  

علم  المدرس  د/ رٌــــــــم بـــــارومــــــه   23
 االجتماع 

ً دور  االداب العمل المنتج ف
 ً االرتقاء بالمجتمع العرب

 التحدٌات/م التداعٌات 

 –بكلٌه االداب 
 جامعه المنصورة

مارس  61-66من 
6102  

علم  المدرس  د/فـــــٌصــــل متـــــولــــًـ  24
 االجتماع 

ً دور  االداب العمل المنتج ف
 ً االرتقاء بالمجتمع العرب

 التحدٌات/م التداعٌات 

 –بكلٌه االداب 
 جامعه المنصورة

مارس  61-66من 
6102  

االستاذ  أ.د/ الٌس اسكنـدر بشــــاي  25
 المتـــفرغ 

علم 
 االجتماع 

رؤى مستقبلٌه لتطوٌر  االداب
 ً  التعلٌم العال

ابرٌل  1-1من  بجامعة اسٌوط
6102  

26   ً علم  المدرس  د/ فٌصل أحمـــد متول
 االجتماع 

رؤى مستقبلٌه لتطوٌر  االداب
 ً  التعلٌم العال

ابرٌل  1-1من  بجامعة اسٌوط
6102  

االستاذ  أ.د/ الٌس اسكنـدر بشــــاي  27
 المتـــفرغ 

علم 
 االجتماع 

 -االمن الفكريتحقٌق  االداب
الوقاٌه من العنف 

 واالرهاب 

 -بكلٌه االداب 
 جامعة الزقازٌق

ابرٌل  1-1من 
6102  

28   ً االستاذ  د/ هـــمـت بــــســــٌـونــــ
 المساعد 

علم 
 االجتماع 

 -تحقٌق االمن الفكري االداب
الوقاٌه من العنف 

 واالرهاب 

 -بكلٌه االداب 
 جامعة الزقازٌق

ابرٌل  1-1من 
6102  

علم  المدرس  د/ رٌــــــــم بـــــارومـــــــه   29
 االجتماع 

 -تحقٌق االمن الفكري االداب
الوقاٌه من العنف 

 واالرهاب 

 -بكلٌه االداب 
 جامعة الزقازٌق

ابرٌل  1-1من 
6102  

ً االول  االداب التارٌخ المدرس  كرٌمة رمضان الرفاعً  30 جامعة عٌن  المؤتمر الدول
 شمس

 مارس28-30

2017 
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31   ً علم  المدرس  د/ فٌصل أحمـــد متول
 االجتماع 

التنمٌة العاجلة وفرص  االداب
ً محافظات  العمل ف

وقرى الصعٌد بجامعة 
 سوهاج نموذجا  

ابرٌل  06-00من  بجامعة سوهاج 
6102  

ً  التدوٌن" االداب التارٌخ  االستاذ  السٌدة أ. د/ ماجدة احمد عبد هللا   33 خ والنقد التاٌر
حتى نهاٌة القرن التاسع 

 "  عشر

بمقر الجمعٌة 
المصرٌة 
للدراسات 
التارٌخٌة 
  بالقاهرة،

ماٌو  1-1من 
6102 

السٌدة د/ مٌرفت إبراهٌم   34
 الدمـٌري 

االستاذ 
 المساعد 

اإلقتصاد 
 ً  المنزل

التربٌة 
 النوعٌة 

 ً االتجاهات الحدٌثه ف
 علوم وتكنولوجٌا االغذٌه

 –بكلٌة الزراعه 
 جامعة المنصورة

 61-60من 
   6102نوفمبر 

الثروة   عمٌد الكلٌه ابراهٌم الهواريأ.د/ابراهٌم   35
السمكٌه 
 والمصاٌد

المخاطر البٌئٌه وسالمه 
 الغذاء

 10/10/2016 جامعه دمنهور

ً مختار عبد الملك دٌاب  36 المٌكروبٌو مدرس د/ امان
 لوجً

الثروة 
السمكٌه 
 والمصاٌد

المخاطر البٌئٌه وسالمه 
 الغذاء

 10/10/2016 جامعه دمنهور

الهندسه  المعٌده  المهندسه/ نرمٌن جمال رزق  37
 الكهربٌه 

The 11 الهندسة 
th

 IEEE 

Intemational 

Conference on 

Computer 

Engineering and 

Systems ICCES 

2016    

بجامعه عٌن 
 شمس

 60-61من 
  6102دٌسمبر 

رجب عبد العزٌز السٌد د/   38
 ً  السحٌم

الهندسه  استاذ مساعد 
 الكهربٌه 

ً للشرق  " الهندسة  المؤتمر الدول
االوسط لنظم القوى 

 " الكهربٌه

 69-62من  بجامعه حلوان
  6102دٌسمبر 

39   ً الهندسه  مدرس نهى عبد السالم الشلب
 الكهربٌه 

 The"                 الهندسة 
Middle East 

Conference on 

Antennas and 

Propagation " 

بالجامعة 
 –األمرٌكٌة 
 القاهرة 

 10-69من 
  6106دٌسمبر 

ً عبد الهادي محمود 40 الفسٌولوج أستاذ  أ.د/شوق
 ٌا 

الطب 
 البٌطري 

عالم واحد "             
 "6صحة واحدة

بمدٌنه شرم 
 الشٌخ 

 62-61من 
  6102نوفمبر 

الصحه  استاذ مساعد  ولٌد ماجد المنٌر 41 
والطب 
 الوقائً

الطب 
 البٌطري 

حتى  27/2/2017 بنً سوٌف ورشه عمل
1/1/6102 

التشرٌح  استاذ مساعد  السٌد د/ محمد السٌد رزق الغنام  42 
 واالجنة 

الطب 
 البٌطري 

ً المؤتمر  ً ف الدول
 ً االتجاهات الحدٌثة ف

 الكٌمٌاء

خالل الفترة من  بمدٌنة الغردقة 
إبرٌل  61-62

6102  

 43  ً جراحه  استاذ مساعد  السٌد د/ طارق محمد عبد الباق
المسالك 
 البولٌه 

الطب 
 البشري 

مؤتمر الجمعٌه المصرٌه 
ً المسالك البولٌه  لجراح

نوفمبر  62من  بشرم الشٌخ 
 6حتى  6102
  6102دٌسمبر 

ً احمد صالح  11  الجراحه  مدرس مساعد  الطبٌب /احمد لمع
 العامه 

الطب 
 البشري 

سٌادتهما دورة البحث 
 ً  العلم

بجامعه 
 المنصورة 

-06من  
61/6/6102  
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الجراحه  مدرس مساعد  الطبٌب/ محمـــد طـــلبــه الخبً  45
  العامه

الطب 
 البشري 

سٌادتهما دورة البحث 
 ً  العلم

بجامعه 
 المنصورة 

-06من  
61/6/6102  

التربٌه  أستاذ  السٌد أ.د/ عبد الجواد السٌد بكر  46
المقارنه 
واالدارة 
 التعلٌمٌه 

ً  التربٌه قٌادة التعلٌم وادارته ف
  ً )الواقع الوطن العرب

 والرؤى المستقبلٌه(

 –التربٌه بكلٌه 
جامعه عٌن 

 شمس بالقاهرة 

ٌناٌر  69-62من 
6102  

السٌد أ.د/ عالء الدٌن السعٌد  12
 النجار

س ٌأستاذ ورئ
 قسم 

مؤتمر الجمعٌه المصرٌه  التربٌه علم النفس
 للدراسات النفسٌه 

 -بكلٌه التربٌه
 جامعه اسوان 

فبراٌر  2-1من 
6102  

 


