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 تكم تكم تكم تكم ددددنتشرف بدعوة سيانتشرف بدعوة سيانتشرف بدعوة سيانتشرف بدعوة سيا

  والعشرين  والعشرين  والعشرين  والعشرين الثانيالثانيالثانيالثاني    الدويلالدويلالدويلالدويلاملؤمتر املؤمتر املؤمتر املؤمتر    حلضورحلضورحلضورحلضور

        لكلية الطب جامعة املنوفيةلكلية الطب جامعة املنوفيةلكلية الطب جامعة املنوفيةلكلية الطب جامعة املنوفية
         ) ) ) ) جديدة ما بعد االعتماد جديدة ما بعد االعتماد جديدة ما بعد االعتماد جديدة ما بعد االعتمادآفاقآفاقآفاقآفاق( ( ( ( حتت عنوان حتت عنوان حتت عنوان حتت عنوان 

        بكلية الطببكلية الطببكلية الطببكلية الطب    ٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥مايو مايو مايو مايو ١١١١وحىت وحىت وحىت وحىت بريل بريل بريل بريل  إ إ إ إ٢٨٢٨٢٨٢٨يف الفرتة من يف الفرتة من يف الفرتة من يف الفرتة من 

        رعايةرعايةرعايةرعايةحتت حتت حتت حتت 
        معوض اخلوىلمعوض اخلوىلمعوض اخلوىلمعوض اخلوىل/ / / / دددد....اااا

        رئيس جامعة املنوفيةرئيس جامعة املنوفيةرئيس جامعة املنوفيةرئيس جامعة املنوفية

        رئيس املؤمتررئيس املؤمتررئيس املؤمتررئيس املؤمتر
        فؤاد غريبفؤاد غريبفؤاد غريبفؤاد غريب/ / / / د د د د ....اااا

        د كلية الطبد كلية الطبد كلية الطبد كلية الطبعميعميعميعمي

        سكرتري املؤمترسكرتري املؤمترسكرتري املؤمترسكرتري املؤمتر
        أمحد  رجبأمحد  رجبأمحد  رجبأمحد  رجب/ / / / د د د د ....اااا

        كلية الطبكلية الطبكلية الطبكلية الطببببب واحلنجرة  واحلنجرة  واحلنجرة  واحلنجرة واألذنواألذنواألذنواألذن    األنفاألنفاألنفاألنفاستاذ استاذ استاذ استاذ 
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We cordially invite you to attend 

The 22th  international  Faculty of 

Medicine Menoufia University Conference 

Beyond the Horizons . Be more than 

 Accredited and Competent 

28 April  - 1 May  

Under Supervision of  

 Prof. Dr .Meawad Elkholy  

Menoufia University President 

 Conference Chairman  

Prof Dr Fouad Ghareib  

Faculty of Medicine  

 Menoufia University Dean  

Conference secretary  

Prof Dr Ahmed Ragab 

 Professor of Otorhinolaryngology, 

Menoufia University 
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The 22th   international  Faculty of Medicine 

Menoufia University Conference 

Beyond  the Horizons. Be more 

 than Accredited and Competent 

28 April - 1 May  

Do not miss  

• It is a chance for article publication in MMJ             

journal and certificate of attendance 

• Prize for best article for all categorizes: 

• Staff members 

• Postgraduate students 

• Undergraduate students 

Submit early before 15 April, 2015 

On: info@mfmcongress.com 

Contact:  Mr Khaled Elkadi , Cultural Relations.Tel:01282595496 

For more information visit: www.mfmcongress.com 
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         والعشرين لكلية الطب جامعة املنوفية والعشرين لكلية الطب جامعة املنوفية والعشرين لكلية الطب جامعة املنوفية والعشرين لكلية الطب جامعة املنوفيةالثانيالثانيالثانيالثاني    الدويلالدويلالدويلالدويلاملؤمتر املؤمتر املؤمتر املؤمتر 

         ) ) ) ) جديدة ما بعد االعتماد جديدة ما بعد االعتماد جديدة ما بعد االعتماد جديدة ما بعد االعتمادآفاقآفاقآفاقآفاق( ( ( ( حتت عنوان حتت عنوان حتت عنوان حتت عنوان 
        ٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥ مايو  مايو  مايو  مايو ١١١١وحىت وحىت وحىت وحىت بريل بريل بريل بريل  إ إ إ إ٢٨٢٨٢٨٢٨ الفرتة من  الفرتة من  الفرتة من  الفرتة من يفيفيفيف

         العلمية العلمية العلمية العلميةاألحباثاألحباثاألحباثاألحباثمسابقة مسابقة مسابقة مسابقة 
         حبث حبث حبث حبثأحسنأحسنأحسنأحسنفرصة للحصول على جائزة فرصة للحصول على جائزة فرصة للحصول على جائزة فرصة للحصول على جائزة 

        طلبة الكليةطلبة الكليةطلبة الكليةطلبة الكلية/   /   /   /   طلبة الدراسات العليا طلبة الدراسات العليا طلبة الدراسات العليا طلبة الدراسات العليا /   /   /   /    هيئة التدريس   هيئة التدريس   هيئة التدريس   هيئة التدريس  ألعضاءألعضاءألعضاءألعضاء

        info@mfmcongress.com :  :  :  : االلكرتونيااللكرتونيااللكرتونيااللكرتونيللربيد للربيد للربيد للربيد     األحباثاألحباثاألحباثاألحباثيل يل يل يل حتمحتمحتمحتم
 ٠١٢٨٢٥٩٥٤٩٦٠١٢٨٢٥٩٥٤٩٦٠١٢٨٢٥٩٥٤٩٦٠١٢٨٢٥٩٥٤٩٦ : : : :تتتت -      العالقات الثقافية العالقات الثقافية العالقات الثقافية العالقات الثقافيةالقاضيالقاضيالقاضيالقاضيخالد خالد خالد خالد / / / / باألستاذ باألستاذ باألستاذ باألستاذ     لالستعالم برجاء االتصاللالستعالم برجاء االتصاللالستعالم برجاء االتصاللالستعالم برجاء االتصال

 www.mfmcongress.com:::: املوقع  املوقع  املوقع  املوقع مزيد من املعلومات متاحة علىمزيد من املعلومات متاحة علىمزيد من املعلومات متاحة علىمزيد من املعلومات متاحة على

    سكرتري املؤمترسكرتري املؤمترسكرتري املؤمترسكرتري املؤمتر

        أمحد  رجبأمحد  رجبأمحد  رجبأمحد  رجب/ / / / د د د د ....اااا

         واحلنجرة  واحلنجرة  واحلنجرة  واحلنجرة واألذنواألذنواألذنواألذن    األنفاألنفاألنفاألنفاستاذ استاذ استاذ استاذ 
 كلية الطبكلية الطبكلية الطبكلية الطببببب
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The 22th   international  Faculty of Medicine 

 Menoufia University Conference 

Beyond  the Horizons. Be more than 

 Accredited and Competent 

28 April - 1 May  

Why your Attendance is 

essential? 
• For staff member promotion 

• For postgraduate students as one 

certified course for exam attendance  

• For house officers to get the certificate  

• For underground students for getting 

more activities degrees  

Do not Miss Attendance! 
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         والعشرين  والعشرين  والعشرين  والعشرين الثانيالثانيالثانيالثاني    دويلدويلدويلدويلالالالالاملؤمتر املؤمتر املؤمتر املؤمتر 
         لكلية الطب جامعة املنوفيةلكلية الطب جامعة املنوفيةلكلية الطب جامعة املنوفيةلكلية الطب جامعة املنوفية

         جديدة ما بعد االعتماد جديدة ما بعد االعتماد جديدة ما بعد االعتماد جديدة ما بعد االعتمادآفاقآفاقآفاقآفاق
         مايو  مايو  مايو  مايو ١١١١    –ابريل ابريل ابريل ابريل ٢٨٢٨٢٨٢٨

 استفد من اشرتاكك املبكر يف املؤمتر استفد من اشرتاكك املبكر يف املؤمتر استفد من اشرتاكك املبكر يف املؤمتر استفد من اشرتاكك املبكر يف املؤمتر 
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٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥ ابريل  ابريل  ابريل  ابريل ١٥١٥١٥١٥ ال تفوت فرصه االشرتاك قبل  ال تفوت فرصه االشرتاك قبل  ال تفوت فرصه االشرتاك قبل  ال تفوت فرصه االشرتاك قبل   


