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 اسم المؤتمر الكلية االسم م
تاريخ 
انعقاد 
 المؤتمر

مكان 
 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

 اآلداب أ.د/ أسامة عبد الفتاح مدني  .1
مؤتمر مركز الدراسات األمريكية بالجامعة األمريكيةة 

 ببيروت
 لبنان-بيروت م6-9/1/0212

(0020 )
 م8/9/0229

 بدون تكلفة

 فرنسا م18/1/0212-11 اجتماع الجمعية األوروبية للتغذية العالجية  معهد الكبد أ.د/ مجدي كمال محمد خليل   .0
(2161 )
 م00/10/0229

بتكلفة من 
 مشروع

 التجارة السيد/ أيمن عادل عبد الفتاح   .2

مؤتمر " تطوير رأس المال الفكري " تحة  عةعار " 
 نحةةةةو رايةةةةة اسةةةةتراتيجية جديةةةةدة فةةةةي المؤسسةةةةات
الحكومية " و الذي تعقةدة واارة األواةاو و الشة ون 

 اإلسالمية 

 الكوي  م18-02/1/0212
(02 )
 م11/1/0212

 بتكلفة

 السعودية م01/1/0212-10 المؤتمر السنوي لجمعية جراحة العظام الطب أ.د/ أحمد البدوي عاهين  .4
(2180 )
 م08/10/0229

 بدون تكلفة

 بدون تكلفة م4/1/0212( 08) إيطاليا م00/02/1/0212 مؤتمر الجديد في الفيروسات الكبدية  كبدمعهد ال أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد  .1

 الهند -كالكاتا م01/04/1/0212 (  AIOSالمؤتمر االفراسيوي للعيون ) الطب أ.د/ مصطفي كمال نصار   .6
(0984 )
 م04/11/0229

 بدون تكلفة

وحتي  2008ل عامخال

 تاريخة
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 اسم المؤتمر الكلية االسم م
تاريخ 
انعقاد 
 المؤتمر

مكان 
 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

 الطب د/ أمين فيصل أمين  .0
و السةةتون للجمعيةة الهنديةةة  المةؤتمر السةةنوي النةامن

 (  AIOSللعيون )
 الهند-كالكاتا م01-04/1/0212

(2228 )
 م2/10/0229

 بتكلفة

 الطب د/ محمد سليمان راق  .8
المةةةةؤتمر الةةةةدولي النةةةةاني عةةةةن " إكتشةةةةاو الةةةةدا  و 

 الدوا " 
 اإلمارات-دبي م1-4/0/0212

(0944 )
 م00/11/0229

 بتكلفة

 الحقوق د/ محمد سعيد عبد الرحمن  .9

المؤتمر السنوي الذي تنظمةة كليةة الحقةوق و العلةوم 
حةول مووةوع  –جامعة بيةروت العربيةة  –السياسية 

" دور القاوي في الخصومة : وحةدة الهةدو و تعةدد 
 األدوار " 

 لبنان–بيروت  م4-1/0/0212
(102 )
 م19/1/0212

 بدون تكلفة

 الهندسة أ.د/ أحمد عنمان الخولي   .12

 Expert Groupورعةةة عمةةل بعنةةوان "
Meeting "EGM"on the 
Global Urban Trends: new 
paradigms in developing 
indicators for urban 

observatories"  

 بدون تكلفة م4/1/0212( 09) األردن-البحر المي  م8-12/0/0212

 العلوم أ.د/ محمد محمود أبو الحسن  .11
البرنامج العلمةي تحة  عنةوان " الرعةد علةي المةدي 

لظةةاهرة التصةةحر و بي ةةة المةةوارد الما يةةة فةةي الطويةةل 
 بجامعة كيوعو –األماكن عبة القاخلة و الجافة " 

 بدون تكلفة م6/1/0212( 29) اليابان م02/1-14/0/0212

 اإلاتصاد المنزلي أ.د/ فاطمة الزهرا  أمين الشريف  .10
المؤتمر السةعودي الخةامل للغةذا  و التغذيةة بعنةوان 

 –ة و التغذيةةة الصةةحية " " عةةناعة الغةةذا  و الراابةة
 جامعة الملك سعود –كلية الزراعة 

 السعودية م8-11/0/0212
(002 )
 م0/0/0212

 بدون تكلفة

 اآلداب د/ هدي السيد خالو  .12
 Makingالمةةةؤتمر العةةةالمي األول بعنةةةوان :

Sence of Pain 
 أستراليا-سيدني م10-19/0/0212

(0021 )
 م00/12/0229

 بتكلفة

 الطب د عطية أ.د/ عبد هللا محم  .14
مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة الصحة الجنسية لةدي 

 السيدات
 أمريكا -فلوريدا م18-01/0/0212

(0981 )
 م04/11/0229

 بدون تكلفة
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 اسم المؤتمر الكلية االسم م
تاريخ 
انعقاد 
 المؤتمر

مكان 
 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

 اآلداب أ.د/ أحمد عبد القادر الشاالي  .11

 Reception ofالنةةدوة الدوليةةة بعنةةوان "
Arabian Nights in World 

Literature "–  جامعةJawaharlal 
Nehru 

 الهند-نيودلهي م01-02/0/0212
(2266 )
 م8/10/0229

 بتكلفة

 د/ عريف سعيد العتربي    .16
الحاسبات و 
 المعلومات 

المةةةؤتمر الةةةدولي النةةةاني للحاسةةةب اآللةةةي و الهندسةةةة 
The 2بعنةةةةوان(  ICCAEالذاتيةةةةة )

nd
 

International conference on computer 
and antomation engineering 

 سنغافورة م06-08/0/0212
(002 )
 م0/0/0212

 بتكلفة

 د/ أحمد مصطفي المحالوي   .10
الهندسة 
 اإللكترونية

 Multimediaالمةةةةةةةةؤتمر الةةةةةةةةدولي 
Computing and Information 

Technology  
 م0-4/2/0212

اإلمارات -الشاراة
 العربية المتحدة

(91 )
 م12/1/0212

 بتكلفة

 اآلداب د/ متولي محمود أحمد النقيب  .18
مر السةةنوي السةةادس عشةةر لجمعيةةة المكتبةةات المةةؤت

 المتخصصة فرع الخليج العربي 
 اإلمارات-أبو ظبي م0-4/2/0212

(118 )
 م02/1/0212

 بتكلفة

 التربية أ.د/ علي محمود ععيب  .19

اإلجتماع الناني عشر للجمعية العلمية لكليات التربيةة 
فةةي الجامعةةات العربيةةة و المةةؤتمر العلمةةي بعنةةوان " 

كليةةة  -ت التربيةةة فةةي الةةوطن العربةةي "مسةةتقبل كليةةا
 التربية جامعة أم درمان اإلسالمية

 السودان-الخرطوم م0-4/2/0212
(269 )
 م00/0/0212

 بدون تكلفة

 اآلداب د/ السيد مكاوي اكي  .02

 People , culture andنةةدوة " 
goods in motion : India Arab 
Marittime Historical 

Relations " –  جامعةةJawaharlal 
Nehru 

 الهند-نيودلهي م2-4/2/0212
(421 )
 م04/0/0212

 بتكلفة

 لبنان -بيروت م9/2/0212-4 مؤتمر الجمعية اللبنانية للعيون الطب د/ عبد الرحمن السباعي سرحان  .01
(462 )
 م1/2/0212

 بدون تكلفة
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 اسم المؤتمر الكلية االسم م
تاريخ 
انعقاد 
 المؤتمر

مكان 
 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

 العلوم د/ محمد فاروق أبو حشيش   .00

المةةةةؤتمر الةةةةدولي السةةةةابج للجمعيةةةةة الجيوفيزيا يةةةةة 
 Deutschenأللمانيةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا

Geuphysikalishen 
Gesellshaft  - جامعة بوخام 

 ألمانيا م11-18/2/0212
(466 )
 م1/2/0212

 بتكلفة

02.  

 د/ مها عبد الباسط توني 
 

السيدة/ تغريد علي حسين 
 حسانين

 السيد/ ععبان محمد ععبان
 

السيد/ حسام عبد المقصود نبوي 
 محمد

 أ.م.د/ أعرو محمود أحمد هاعم
 لع  السيد الدنفد/ ط
 

 أ.د/ محمد عبد اللطيف رمضان

 الهندسة
 
 الهندسة
 
 الهندسة
 
 الهندسة
 

 اإلاتصاد المنزلي
 
 العلوم
 
 العلوم

المؤتمر السعودي الرابج للعلوم بعنوان " إسهام 
كليات العلوم بالمملكة العربية السعودية في مسيرة 

 جامعة طيبة –كلية العلوم  –التنمية " 
 م01-04/2/0212

 -المدينة المنورة
 السعودية

(000 )
 م08/1/0212
(001 )
 م08/1/0212
(004 )
 م08/1/0212
(002 )
 م08/1/0212
(221 )
 م8/0/0212
(460 )
 م1/2/0212
(201 )
 م00/0/0212

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

04.  

 أ.د/ محمد أحمد سامي كحلة
 
 .د/ نيرمين أحمد إحسانأ
 

 أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

 الصين -بكين م08/2/0212-01 مؤتمر الجمعية اآلسوية لدراسة أمراض الكبد

(112 )
 م12/2/0212
(089 )
 م0/0/0212
(194 )
 م18/2/0212

 بدون تكلفة
 
 بتكلفة
 

 بدون تكلفة
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 اسم المؤتمر الكلية االسم م
تاريخ 
انعقاد 
 المؤتمر

مكان 
 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

 معهد الكبد ند/ هنا  مصطفي حسن بدرا  .01
مةةةؤتمر الجهةةةاا الهضةةةمي و الكبةةةد و أورام الجهةةةاا 

 الهضمي 
 فرنسا -باريل م01-08/2/0212

(090 )
 م0/0/0212

 بتكلفة

 فرنسا-باريل م21/2/0212-09 مؤتمر الجمعية الفرنسية لجراحات الفك و الوجه الطب د/ محمد أحمد مجاهد   .06
(210 )
 م12/0/0212

 بتكلفة

 راهيم تعلبأ.د/ عبد المقصود إب  .00
 د/ تامر أمين سعيد كوادي

 الهندسة
 الهندسة

المؤتمر الدولي العاعر لحمايةة نظةم الطااةة الكهربيةة 
(DPSP2010   ) 

 م02/2-1/4/0212
المملكة  -مانشستر

 المتحدة

(2264 )
 م8/10/0229
(2261 )
 م8/10/0229

بتكلفة من 
 مشروع

تم  أ.د/ مصطفي سيد عبد الرحمن  .08
 اإلعتذار

نا ب ر يل 
 لجامعةا

مهمةةة رسةةمية لحضةةور المةةؤتمر النالظةةون للمنظمةةة 
العربيةةةةةة للمسةةةةة ولين عةةةةةن القبةةةةةول و التسةةةةةجيلفي 

جامعةة اآلداب و العلةوم و  –الجامعات بالدول العربية 
 التكنولوجيا

 لبنان م09/2-1/4/0212
(002 )
 م08/1/0212

 بتكلفة

09.  

 أ.د/ مجدي كمال محمد خليل 
 

 أ.د/ عصام محمد عالح
 

 محمد إبراهيم أ.د/ طارق 
 

 د/ أسامة حجااي عبد السالم
 

 أ.د/ إبراهيم كامل مروان
 

 أ.د/ خالد علي حسن أبو العال
 

 د/ عريف محمد عالح

 معهد الكبد 
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

 تونل م2/4/0212-0 مؤتمر الجمعية العربية لزراعة الكبد

(602 )
 م01/2/0212
(609 )
 م08/2/0212
(608 )
 م08/2/0212
(680 )
 م08/2/0212
(600 )
 م08/2/0212
(682 )
 م08/2/0212
(682 )

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 
 ةبدون تكلف
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
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 اسم المؤتمر الكلية االسم م
تاريخ 
انعقاد 
 المؤتمر

مكان 
 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

 
 د/ هاني عبد المجيد عريم

 
 د/ حسام الدين محمد سليمان

 
 الكبدمعهد 
 

 معهد الكبد

 م08/2/0212
(681 )
 م08/2/0212
(684 )
 م08/2/0212

 
 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 اآلداب د/ عاطف السيد ااسم  .22
المةةةؤتمر السةةةادس لجمعيةةةة المكتبةةةات و المعلومةةةات 
السعودية تح  عنوان " البي ةة المعلوماتيةة اآلمنةة : 

 المفاهيم و التشريعات و التطبيقات " 
 ةالرياض السعودي م2-6/4/0212

موافقة ر يل 
 الجامعة

 م6/1/0212
 بدون تكلفة

21.  
 د/ سنا  إبراهيم عبد الغفار

 
 د/ آمال السيد عحاتة

 التمريض
 
 التمريض

 تركيا-اسطنبول م2-0/4/0212 (  APOCPالمؤتمر الدولي الخامل ) 

(140 )
 م12/2/0212
(146 )
 م12/2/0212

 بتكلفة
 
 بتكلفة

20.  

 أ.د/ سهير محمد السيد حسن
 

 مصطفي رابانأ.د/ نعمة 
 

 أ.م.د/ أعرو محمود أحمد هاعم 

 التجارة
 

 اإلاتصاد المنزلي
 اإلاتصاد المنزلي 

المؤتمر و المعرض الدولي النالث للتعليم اإللكترونةي 
بعنوان " دور التعليم اإللكتروني في تعزيز مجتمعات 

 مركز اين للتعليم اإللكتروني –المعرفة " 
 البحرين م6-8/4/0212

(192 )
 م18/2/0212
 (419 )
 م1/2/0212
(461 )
 م1/2/0212

 بتكلفة
 
 بتكلفة
 

22.  
 د/ حنان محمد فواي الصادق 

 

 د/ إيمان أحمد خميل

 التربية
 
 التربية

المؤتمر العلمي النالث بعنوان " تربية المعلم العربةي 
 –كلية العلوم التربويةة  –وتأهيلة : ااي معاعرة " 
 جامعة جرش الخاعة

 ردناأل–جرش  م6-8/4/0212

(120 )
 م2/2/0212
(121 )
 م2/2/0212

 بتكلفة
 
 بتكلفة

 كرواتيا-اغرب م12/4/0212-0 مؤتمر الجمعية األوروبية لجراحة العظام  الطب د/ هشام فتحي غنيم  .24
(010 )
 م00/1/0212

 بدون تكلفة
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 اسم المؤتمر الكلية االسم م
تاريخ 
انعقاد 
 المؤتمر

مكان 
 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه
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 التمريض د/ إيناس ااسم علي ااسم  .21
المةؤتمر السةنوي البحنةي الرابةج و النالظةون للجمعيةةة 

 (  MNRSة للتمريض بالغرب األوسط )البحني
 م8-11/4/0212

Kansas city- 
 أمريكا

(241 )
 م16/0/0212

 بتكلفة

 اإلاتصاد المنزلي  أ.د/ فاطمة الزهرا  أمين الشريف  .26
المةةةةةةؤتمر الةةةةةةدولي النةةةةةةامن بعنةةةةةةوان " المعالجةةةةةةة 
البيولوجية للملوظات البي ية التةي تهةدد حةوض البحةر 

 جامعة منستير –المتوسط " 
 تونل –سوسة  م9-11/4/0212

(016 )
 م09/2/0212

 بدون تكلفة

20.  
 أ.د/ جمال علي خليل الدهشان 

 
 د/ إيناس سعيد الشحيتي

 التربية
 
 التربية

نةةدوة " تطبيقةةات تقنيةةة المعلومةةات واإلتصةةال فةةي : 
جامعةةةة الملةةةك  –التعلةةةيم والتةةةدريب " كليةةةة التربيةةةة 

 سعود
 السعودية م10-14/4/0212

(014 )
 م09/2/0212
(619 )
 م01/2/0212

 بتكلفة
 

 بدون تكلفة

 أمريكا م10/4/0212-14 المؤتمر الدولي الناني عشر لجراحة المنظار  الطب أ.د/ محمد ياسر عبد العاطي   .28
(692 )
 م09/2/0212

 بدون تكلفة

29.  

 أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد
 

 د/ محمد أحمد سامي كحلة
 

 د/ خالد عبد المجيد جميل 
 

 أبو جبلأ.د/ أعرو كامل 
 

 د/ حسن السيد حسن اغلة
 

 د/ السيد ععبان ظروة
 

 د/ السيد محمد عبد العال 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

 النمسا -فيينا م18/4/0212-14 مؤتمر الجمعية األوروبية لدراسة الكبد 

(114 )
 م12/2/0212
(091 )
 م0/0/0212
(689 )
 م09/2/0212
(084 )
 م10/4/0212
(081 )
 م10/4/0212
(086 )
 م10/4/0212
(080 )

بتكلفة من 
 مشروع
 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
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القرار و 

 تاريخه
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 م10/4/0212

 رومانيا–  بوخارس م18/4/0212-16 المؤتمرالدولي الناني للجغرافيا  العلوم د/ هاني أحمد مصطفي  .42
(141 )
 م12/2/0212

 بتكلفة

41.  

 د/ طارق محمد عبد البااي 
 

أ.د/ أسامة عبد الوهاب عبد 
 إعتذارالجواد 

 الطب
 
 الطب

المةةةؤتمر األوروبةةةي الخةةةامل و العشةةةرين لجراحةةةي 
 المسالك البولية

 أسبانيا -برعيلونة م16-02/4/0212

(124 )
 م2/2/0212
(461 )
 م1/2/0212

 بدون تكلفة
 
 ةبدون تكلف

40.  
 أ.د/إبراهيم كامل مروان

 
 د/ عريف محمد عالح

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

المةةؤتمر العةةالمي لدتحةةاد الةةدولي لجراحةةات الكبةةد و 
 القنوات المرارية و البنكرياس

 األرجنتين م18-00/4/0212

(122 )
 م2/2/0212
(460 )
 م1/2/0212

 بتكلفة
 
 بتكلفة

 أسبانيا-برعلونة م02-04/4/0212 (  IWNCS10مل الدولية ) ورعة الع العلوم د/ مجدي سعيد أبوغزالة   .42
(148 )
 م12/2/0212

 بتكلفة

44.  
 د/ تغريد كمال عمر

 
 د/ نجوي أحمد اين الدين

 التمريض
 
 التمريض

المؤتمر الدولي لتقوية المرأة في غالدول الناميةة مةن 
 خالل رعاية عحية وتغذية أفضل 

 الهند-Pilani م00-04/4/0212

(826 )
 م18/4/0212
(021 )
 م21/2/0212

 بدون تكلفة
 
 بتكلفة 

41.  
 أ.د/ فؤاد كمال منصور

 
 أ.د/ أحمد عباس راوو

 الطب
 
 معهدالكبد

المؤتمر العلمي الدولي األول بعنوان " نو آفاق طبية 
 جامعة عمر المختار –كلية الطب  –متطورة " 

 ليبيا م02-01/4/0212

(011 )
 م14/4/0212
(841 )
 م00/4/0212

 بتكلفة
 

 بدون تكلفة

46.  
 أ.د/ طارق عبد المنعم هاعم

 
 د/ ناعر محمد عبد الباري

 الطب
 
 الطب

 إيطاليا م01/4/0212-02 المؤتمر الدولي الخامل لألورام
(062 )
 م8/4/0212
(464 )

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
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 تاريخه
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 م1/2/0212

 التمريض د/ خديجة أحمد الحفناوي  .40

الةدولي  JNCمؤتمر المجلةل التمريضةي األردنةي 
 The heart of theالنالةةث بعنةةوان " 

matter :Relevance of 
Nursing Responsiveness  " 

 األردن–عمان  م00-08/4/0212
(844 )
 م00/4/0212

 بتكلفة

 األردن م09/4/0212-08 مؤتمر " اضية المنهج في اللغة و األدب و النقد "  اآلداب أ.د/ عيد محمد عبايك  .48
(2126 )
 م11/10/0229

 فةبدون تكل

 التمريض د/ منال السيد فريد  .49
 SCCS2010 (The Saudiمةةؤتمر 

Critical Care Society)   
 السعودية-جدة م01-09/4/0212

(020 )
 م21/2/0212

 بتكلفة

 العلوم أ.د/ محمود أحمد عويضة  .12
تمنيةةل الجامعةةةة فةةةي الملتقةةي السةةةادس عشةةةر لتبةةةادل 
عةةروض تةةدريب طةةالب الجامعةةات العربيةةة فةةي رحةةاب 

 األردنية الجامعة 
 األردن-العقبة م00-09/4/0212

(009 )
 م10/4/0212

 بتكلفة

11.  
 أ.د/ أحمد عبد القادر الشاذلي

 
 د/ محمد السيد عزوا

 اآلداب
 
 اآلداب

النةةدوة العالميةةة بعنةةوان " القةةرآن الكةةريم وتفاسةةيرة 
 جامعة كيراال الحكومية   –وعلومة " 

 الهند-تراوفاندرام م09/4-1/1/0212

(080 )
 م10/14/0212
(081 )
 م10/4/0212

 بتكلفة
 
 بتكلفة

 الطب أ.د/ أحمد فرج القاعد  .10
المةةةؤتمر المةةةاليزي األول لجراحةةةة األورام بعنةةةوان " 

 أيد في أيد ود مرض السرطان
 ماليزيا-كوااللمبور م08/4-4/1/0212

(001 )
 م0/0/0212

 بتكلفة

 اآلداب أ.د/ هويدا عزت محمد   .12
بيةةة والفارسةةية " مةةؤتمر " األدب المقةةارن بةةين العر

 بالجامعة اللبنانية
 لبنان م11-10/1/0212

(886 )
 م00/4/0212

 بتكلفة

 د/ خالد محمد أمين   .14
الحاسبات 
 والمعلومات

 Internationalمةةةةةةةةةةةةةؤتمر " 
conference Engineering 2010 
on computer and 

 ماليزيا-كوااللمبور م11-12/1/0212
(692 )
 م09/2/0212

 فةبتكل
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 تاريخه

مساهمة 
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communication " 

11.  
 أ.د/ كمال محمد عبد الرحمن

 
 د/ هاني كمال عبد الهادي 

 الزراعة
 
 الزراعة

المةةةةةؤتمر العلمةةةةةي الخةةةةةامل والعشةةةةةرون للجمعيةةةةةة 
 جامعة الملك فيصل –السعودية لعلوم الحياة 

 السعودية -اإلحسا  م11-12/1/0212

(000 )
 م10/4/0212
(008 )
 م10/4/0212

 بتكلفة
 
 بتكلفة

 السعودية–جدة  م14/1/0212-10 المؤتمر الطبي للعيون  الطب ونلد/ فريد محمد وجدي ي  .16
(688 )
 م09/2/0212

 بدون تكلفة

 الطب د/ عال  الدين عبد السالم داوود  .10
المةةةؤتمر العةةةالمي النالةةةث عةةةن " السةةةكر والسةةةةمنة 

 والضغط " 
 التشيك–براغ  م12-16/1/0212

(928 )
 م08/4/0212

 بدون تكلفة

 اآلداب د/ عادل عالح محمد علي  .18
بجامعةةةةةةةةةة  –(  LICTRA2010مةةةةةةةةةؤتمر )

Leipzig 
 ألمانيا م19-01/1/0212

(880 )
 م00/4/0212

 بتكلفة

19.  
 أ.د/ عالح محمود عالح

 
 أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

مةةةةؤتمر اإلتجاهةةةةات المسةةةةتقبلية لتشةةةةخي  وعةةةةالج 
 ارتفاع وغط الوريد البابي

 إيطاليا م01-00/1/0212

(110 )
 م12/2/0212
(112 )
 م12/2/0212

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 التربية النوعية أ.م.د/عبير عبد هللا ععبان  .62
المهرجةةةةان الةةةةدولي والمتوسةةةةطي بعنةةةةوان " العةةةةالم 

 العربي و أوروبا بين الصراعات و السالم " 
 إيطاليا م01-00/1/0212

(242 )
 م16/0/0212

 بدون تكلفة

 المملكة المتحدة م00/1/0212-04 ورعة عمل عن"جراحات مناظير الجهاا الهضمي" الطب أ.د/ أحمد فرج القاعد   .61
(061 )
 م8/4/0212

 بدون تكلفة

 الزراعة د/ الحسيني عبد الغفار أبو حسين  .60
المؤتمر الدولي لعلوم التربه بعنوان " إدارة المةوارد 

جامعةةةة  –الطبيعيةةةة لةةةدعم جةةةودة و عةةةحة التربةةةة " 
Ondokuz mayis   

 تركيا –سامسون  م06-08/1/0212
(019 )
 م00/1/0212

 بتكلفة
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62.  

 أ.د/ إيمان محمد عيد عطية
 

د/ حسام الدين مصطفي النور 
 عالح

 الهندسة 
 
 الهندسة

المةةؤتمر الةةدولي األول للتةةرار العمرانةةي فةةي الةةةدول 
 اإلسالمية

 السعودية-الرياض م02-08/1/0212

(910 )
 م6/1/0212
(918 )
 م6/1/0212

 بتكلفة
 
 فةبدون تكل

64.  
أ.د/ فاطمة أحمد        الصيرفي 

 إعتذار
 أ.د/ محمد رعدي بدر الدين

 الطب
 
 الطب

( لجراحةةةي المسةةةالك  AUAالمةةةؤتمر األمريكةةةي )
 البولية

 م09/1-2/6/0212
-سان فرانسيسكو
 أمريكا

(149 )
 م12/2/0212
(920 )
 م08/4/0212

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 الصين م2/6/0212-22/1 ؤتمر الدولي التاسج والعشرون للكهروحرارياتالم الهندسة د/ عهاب عبد العال منصور  .61
(012 )
 م14/4/0212

 بتكلفة

66.  
 د/ مصطفي أحمد حسنين

 
 أ.د/ حسنا  محمود محجوب

 اآلداب
 
 اآلداب

المؤتمرالعالمي األول لددارة اإللكترونية تحة  عةعار 
" مةةةةةةن أجةةةةةةل إدارة إلكترونيةةةةةةة فاعلةةةةةةة للمجتمةةةةةةج 

ينظمةة مركةز المدينةة للوسةا ط الجماهيري " و الذي 
 المتعددة 

 ليبيا –طرابلل  م1-4/6/0212

(686 )
 م09/2/0212
(820 )
 م19/4/0212

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

60.  
 أ.د/ نعمة مصطفي رابان

 
 د/ أعرو محمود هاعم

 اإلاتصاد المنزلي
 

 اإلاتصاد المنزلي
 بيالي م4/6/0212-1 المؤتمر العالمي األول لددارة اإللكترونية

(1211 )
 م02/1/0212
(1210 )
 م02/1/0212

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 أسبانيا-مدريد م1/6/0212-0 المؤتمر األوروبي لجراحة العظام  الطب د/ أيمن محمد محمود عبيد  .68
(001 )
 م08/1/0212

 بتكلفة

 أسبانيا-فالنسيا م1/6/0212-0 ق المؤتمر الدولي الرابج للتصميم الهندسي للطر الهندسة د/ إبراهيم حسن إبراهيم هاعم  .69
(116 )
 م8/2/0212

 بتكلفة

02.  
 د/ ناعر محمد عبد الباري

 
 أ.د/ خالد كمال الدين عبد العزيز 

 الطب
 
 الطب

المةةةةةؤتمر الةةةةةدولي السةةةةةادس و األربعةةةةةين للجمعيةةةةةة 
 األمريكية لألورام اإلكلينيكية

 م4-8/6/0212
 

 
 أمريكا-عيكاغو

(462 )
 م1/2/0212
(082 )

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
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 م10/4/0212

أ.د/ طارق عبد المنعم هاعم   .01
 إعتذار

 أمريكا م8/6/0212-4 مؤتمر الجمعية األمريكية للسرطان الطب
(1110 )
 م06/1/0212

 بدون تكلفة

 معهد الكبد د/ السيد إبراهيم علي سالمة   .00
" للمؤتمر السةنوي األوروبةي ألمةراض  42"الدورة 

 غذية في األطفال الجهاا الهضمي و الكبد و الت
 تركيا-اسطنبول م9-10/6/0212

(011 )
 م09/2/0212

 بتكلفة

 أسبانيا م12/6/0212-12 مؤتمر الجمعية األوروبية ألمراض الدم الطب أ.د/ فريدة حسين الرعيدي  .02
(911 )
 م6/1/0212

 بدون تكلفة

 أ.د/ ناجي وديج مسيحة  .04
الهندسة 
 اإللكترونية

 ماليزيا-كوااللمبور م10/6/0212-11 ة والتطبيقيةالمؤتمر الدولي للعلوم األساسي
(1121 )
 م01/1/0212

 بتكلفة

 الطب أ.د/ سليمان عبد الرحمن الشخ   .01
المةةؤتمر الةةدولي الرابةةج للجمعيةةة العالميةةة لجراحةةات 

 الرأس والرابة
 م11-19/6/0212

كوريا -سيول
 الجنوبية

(680 )
 م09/2/0212

 بتكلفة

 أسبانيا-برعلونة م00/6/0212-18 مؤتمر العالمي للجلوكوماال الطب أ.د/ مصطفي كمال نصار  .06
(1212 )
 م02/1/0212

 بدون تكلفة

 سويسرا-جنيف م04/6/0212-02 مؤتمر الجمعية الألوروبية لألنف الطب د/ أحمد عبد المنعم رجب  .00
(1299 )
 م01/1/0212

 بدون تكلفة

 الهندسة مجدي عبد الحميد مرعي  .08
الجيوتقنيةةة والهندسةةة المةةؤتمر الةةدولي عةةن الهندسةةة 
 Groundالبي يةةةةةةةةةةةة الجغرافيةةةةةةةةةةةة

Improvement Techniques 
 كوريا-Seoul م02-01/6/0212

(916 )
 م6/1/0212

 بتكلفة

 العلوم د/ أمين عبد الر وو العدوي  .09
المةةؤتمر الةةدولي الحةةادي عشةةر للمةةواد النانوبللوريةةة 

(NCM11  ) 
 فرنسا–باريل  م00/6-0/0/0212

(691 )
 م09/2/0212

 لفةبتك

 التربية أ.د/ حمدي علي الفرماوي  .82
المةةؤتمر العةةالمي بعنةةوان " إسةةتراتيجيات البحةةث فةةي 
 –جامعةةةةات العةةةةالم اإلسةةةةالمي والوااةةةةج واآلفةةةةاق " 

 الجامعة اإلسالمية العالمية 
 ماليزيا م6-8/0/0212

(1199 )
 م11/6/0212

 بتكلفة
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 أ.د/ كمال حسن عوض هللا  .81
الهندسة 
 اإلالكترونية

 Antennasولي الرابةج عشةر لة  )المةؤتمر الةد
and Electromagnetics and 
the American 

Electromagnetics 
Conference )  

 كندا م1-9/0/0212
(049 )
 م4/4/0212

 بتكلفة

 الحقوق أ.د/ محمد سامي الشوا  .80
مهمةةةة رسةةةةمية لحضةةةةور الةةةدورة السةةةةنوية لحقةةةةوق 

 اإلنسان والتي ينظمها معهد حقوق اإلنسان 
 فرنسا-ستراسبورج م1-11/0/0212

(1111 )
 م0/6/0212

 بتكلفة

 أ.د/ عابر حلمي اين الدين  .82
الهندسة 
 اإللكترونية

 Antennas( الةةدولي لةة  ) IEEEمةةؤتمر )
And Propagation & CNC-
USNC/URSI Radio Science 

Meeting)   

 كندا-تورنتو م11-10/0/0212
(010 )
 م14/4/0212

 بتكلفة

 ةالزراع أ.د/ علي حسن خليل  .84
المةةةةةةةةةةةؤتمر السةةةةةةةةةةةنوي لتكنولوجيةةةةةةةةةةةا األغذيةةةةةةةةةةةة 

(IFT&Food Expo  ) 
 أمريكا-عيكاغو م10-02/0/0212

(022 )
 م21/2/0212

 بتكلفة

 أ.د/ علي محمد الشافعي  .81
 أ.د/ محمد حامد بحبح

 الطب
 الطب

 فرنسا م00/0/0212-14 مؤتمر الدلتا الدولي النالث

(1122 )
 م01/1/0212
(1012 )
 م10/6/0212

 بدون تكلفة
 
 دون تكلفةب

 الطب أ.د/ تغريد محمد فرحات  .86
المةةؤتمر الةةدولي النةةامن والعشةةرون للجمعيةةة الطبيةةة 

 النسا ية العالمية 
 ألمانيا م08-21/0/0212

(082 )
 م10/4/0212

 بتكلفة

 اآلداب أ.د/ أسامة عبد الفتاح مدني  .80
 – ICLAالمؤتمر الدولي لجمعية األدب المقارن  

 Chung-Angجامعة 
 م11-01/8/0212

كوريا -سيول
 الجنوبية

(2284 )
 م9/10/0229

 بتكلفة

 أ.د/ أحمد البدوي عاهين  .88
 د/ أيمن محمد محمود عبيد

 الطب
 الطب

المةةؤتمر الةةدولي السةةنوي السةةابج للجمعيةةة السةةويدية 
 لجراحة العظام 

 السويد م21/8-2/9/0212

(1249 )
 م02/1/0212
(1490 )
 م01/0/0212

 بتكلفة
 

 بدون تكلفة
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 مIPA 4-9/9/0212المؤتمر الدولي لطب األطفال  الطب إعتذارمليجي ديب د/ محسن   .89
جنوب -جوهانسبرج
 إفريقيا

(1198 )
 م11/6/0212

 بتكلفة

 الطب د/ هشام فتحي غنيم  .92
مةةةةؤتمر اإلتحةةةةاد العةةةةالمي لجمعيةةةةات جراحةةةةة عظةةةةام 

 IFPOS2010األطفال 
 م8-11/9/0212

كوريا -سيول
 الجنوبية

(1492 )
 م01/0/0212

 بتكلفة

 العلوم أ.د/ محمد إبراهيم الحوفي  .91
المةةةةةةةؤتمر الةةةةةةةدولي للمةةةةةةةواد الفا قةةةةةةةة التوعةةةةةةةيل 

 SM2010والمغناطيسية 
 إيطاليا-ساليرنو م1-11/9/0212

(1281 )
 م0/0/0212

 بتكلفة

90.  
 أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخان

 
 د/ عمرو محمود عالمة

 الطب
 
 الطب

 سويسرا-جنيف م11/9/0212-11 مؤتمر الجمعية األوروبية لجراحة القلب والصدر

(1628 )
 م0/8/0212
(1629 )
 م0/8/0212

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 إنجلترا م10/9/0212-11 المؤتمر البريطاني األول ألبحار سرطان الندي  الطب د/ محمد أبو الفتوح السيد عحاتة  .92
(0201 )
 م01/8/0212

 بدون تكلفة

 فرنسا م10/9/0212-11 ية لجراحة األوراممؤتمر الجمعية األوروب الطب أ.د/ أحمد فرج القاعد  .94
(1818 )
 م11/8/0212

 بدون تكلفة

 أسبانيا-مدريد م10/9/0212-10 المؤتمر التاسج للجمعية األوروبية للجلوكوما الطب د/ فريد محمد وجدي فريد  .91
(1640 )
 م0/8/0212

 بتكلفة

96.  
  أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد
 تم إعتذارهم عن المؤتمر

 عد الطبلأ.د/ عبدة س

 الطب
 
 العلوم

 Size-Dependent"ورعة العمةل النانيةة بعنةوان 
Effects in Materials For 
Environemental Protection And 

Energy Application " 

 م19-01/9/0212
Nessebar- 
 بلغاريا

(1922 )
 م00/8/0212
(0288 )
 م22/8/0212

 بتكلفة
 
 بتكلفة

 الطب د/ أيمن محمد عبيد  .90
مل المقامة عن " جراحة مناظير الركبة ورعة الع
 Knee,Shoulder&Hipوالكتف 

Arthroscopy   
 أمريكا-فلوريدا م02-02/9/0212

(0122 )
 م21/8/0212

 بدون تكلفة
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 معهد الكبد أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد  .98
إجتمةةاع البةةاحنين الخةةا  ببحةةث تجربةةة عقةةار جديةةد 

 1444-212لعالج فيروس "سي" بروتوكول رام 
 فرنسا م00-02/9/0212

(0046 )
 م16/9/0212

 بدون تكلفة

د/ مصطفي عبد الحليم مصطفي   .99
 أحمد 

الحاسبات 
 والمعلومات

إلقةةةا  محاوةةةرة فةةةي معهةةةد اإللكترونيةةةات ومعالجةةةة 
 جامعة ماجدبورج –اإلعارات واإلتصاالت 

 ألمانيا م18-09/9/0212
(1880 )
 م18/8/0212

 بدون تكلفة

 الطب يد/ عصام عبد الونيل بحير  .122
-AAOالمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنوي 

HNSF&OTOEXPO2010 
 أمريكا-بوسطن م06-09/9/0212

(1292 )
 م0/0/0212

 بتكلفة

121.  
 أ.د/ طارق محمد إبراهيم

 
 د/ حسام الدين محمد سليمان

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

جامعةةة  –ورعةةة عمةةل لزراعةةة الكبةةد بقسةةم الجراحةةة 
 آيسن

 ألمانيا م00-22/9/0212

(0042 )
 م16/9/0212
(0044 )
 م16/9/0212

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 الطب أ.د/ عبد هللا محمد عطية  .120
المؤتمر الدولي الرابج عشةر للجمعيةة العالميةة للطةب 

 الجنسي
 م06-22/9/0212

كوريا -سيول
 الجنوبية

(1100 )
 م00/0/0212

 بدون تكلفة

 اآلداب أ.د/ اينب عفيفي عاكر  .122
ن واألخةالق مهمة رسمية لحضور مؤتمر العلم اإليمةا
مقارنةةة رسةةا ل  –مةةن أجةةل مسةةتقبل أفضةةل لدنسةةانية 

 النور لسعيد النورسي "
 تركيا م2-1/12/0212

(0014 )
 م16/9/0212

 بتكلفة

 اآلداب أ.د/ اينب عفيفي عاكر  .124

مهمةةةةة رسةةةةمية لحضةةةةور مةةةةؤتمر العلةةةةم واإليمةةةةان 
مقارنةة  -واألخالق من أجةل مسةتقبل أفضةل لدنسةانية

ور اسةةةة إحةةةدي  –ورسةةةي رسةةةا ل النةةةور لسةةةعيد الن
 جلسات المؤتمر

 تركيا م2-1/12/0212
(0041 )
 م16/9/0212

 بتكلفة

121.  
 أ.د/ حسنا  محمود محجوب

 
 د/ عاطف السيد ااسم

 اآلداب
 
 اآلداب

مهمةةةة رسةةةمية لحضةةةور مةةةؤتمر " المكتبةةةة الراميةةةة 
العربيةةة : الضةةرورة والفةةر  والتحةةديات " ور اسةةة 

 أ.د/حسنا  -إحدي الجلسات
 لبنان-بيروت م6-8/12/0212

(0422 )
 م22/9/0212
(0212 )
 م02/9/0212

 بتكلفة
 
 بتكلفة



                                                                                                                                                   فيةالمنو جامعة         

                      UNIVERSITY  MINUFIA 
                                                                                                                                                                              العامة للعالقات الثقافية اإلدارة 

GENERAL DEPARTMENT OF CULTUR RELATIONS                          
                                                                                                                       االتفاقيات و المؤتمرات                      إدارة

                                                          CONFERENCES & AGREEMENTS 

 

 جمهورية مصر العربية – الكومشبين  –أمام اإلستاد الرياضي –جمال عبد الناصر البحري  ش

 9995414/840:  فاكس ***584-115-175: داخلي 840/ 9357137 – 9357132:  سويتشالخامس   الدور  -المبنى الجديد –العامة لجامعة المنوفية  اإلدارة
: cultural@mailer.menofia.edu.eg mail-E***: http://www.menofia.edu.eg  Web site 

 

 

 

 اسم المؤتمر الكلية االسم م
تاريخ 
انعقاد 
 المؤتمر

مكان 
 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

126.  

 أ.د/ خالد كمال الدين عبد العزيز
 د/ ناعر محمد عبد الباري

 
أ.د/ طارق عبد المنعم       هاعم 

 إعتذار

 الطب
 
 الطب
 
 الطب

 إيطاليا م10/12/0212-8 مؤتمر الجمعية األوروبية لألورام 

(0122 )
 م21/8/0212
(0206 )
 م01/8/0212
(0002 )
 م02/9/0212

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 العلوم أ.د/ إبراهيم طنطاوي السيد   .120
3 "مةةةؤتمر 

rd
 ANDI Stakeholders 

Meeting and High Level Forum " 
 كينيا-نيروبي م11-12/12/0212

(0408 )
 م22/9/0212

 بدون تكلفة

 الكبد معهد د/ محمد عبد السالم الجندي   .128
المةةةؤتمر النةةةاني عشةةةر للجمعيةةةة العربيةةةة ألمةةةراض 

 الجهاا الهضمي والكبد والتغذية لألطفال
 لبنان م14-16/12/0212

(0114 )
 م0/12/0212

 بدون تكلفة

 الطب أ.د/ مصطفي كمال نصار  .129
المؤتمر السنوي لألكاديمية األمريكيةة لطةب وجراحةة 

 العيون 
 أمريكا–عيكاجو  م16-19/12/0212

(1091) 
 م12/8/0212

 بتكلفة

 معهد الكبد د/ إبراهيم عبد القادر سالمة   .112
المةةةةؤتمر النةةةةاني عشةةةةر لجمعيةةةةة اراعةةةةة األعضةةةةا  

 بالشرق األوسط 
 تونل م18-01/12/0212

(0040 )
 م16/9/0212

 بدون تكلفة

 العلوم أ.د/ مجدي عبد الحميد اهران  .111

المةةةةةؤتمر الةةةةةدولي بةةةةةالمركز المةةةةةؤتمرات القةةةةةومي 
"BITs8- Annual Congress of 
International Drug Discovery 

(IDDST) Science And Technology " 

 الصين-بكين م02-06/12/0212
(1288 )
 م0/0/0212

 بتكلفة

110.  
 أ.د/ محمد عال  الدين نوح

 
 أ.د/ إبراهيم عبد القادر سالمة

 الطب
 

 معهد الكبد

المةةةؤتمر النةةةامن عشةةةر لدسةةةبوع األوروبةةةي للجهةةةاا 
 الهضمي

 أسبانيا-برعلونة م02-00/12/0212

(0216 )
 م4/12/0212
(0028 )
 م11/9/0212

 بدون تكلفة
 
 بتكلفة

 التربية النوعية أ.م.د/ حنان حسني يشار  .112
مؤتمر جامعة فيالدلفيا الدولي الخامل عشةر بعنةوان 

 " ظقافة وتواعل "
 األردن-عمان م06-08/12/0212

(0622 )
 م02/12/0212

 بدون تكلفة
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 التجارة القبانيأ.د/ ظنا  علي   .114
الملتقةةةي العربةةةي األول " مخرجةةةات التعلةةةيم العةةةالي 

–اإلسةتراتيجيات  –وسوق العمةل فةي الةدول العربيةة 
 اآلليات "  –السياسات 

 البحرين-المنامة م06-08/12/0212
(0129 )
 م0/12/0212

 بتكلفة

 أمريكا-بوسطن م0/11/0212-09/12 ض الكبد مؤتمر الجمعية األمريكية لدراسة أمرا معهد الكبد د/ وا ل محمد عبد الرااق  .111
(0040 )
 م16/9/0212

 بتكلفة

 أمريكا-بوسطن م1/11/0212-00/12 مؤتمر الجمعية األمريكية لدراسة أمراض الكبد مستشفي الطلبة د/ حسني محمد الفيومي  .116
(0604 )
 م06/12/0212

 بدون تكلفة

 أمريكا-عيكاغو م6/11/0212-2 للجمعية األمريكية للبنكرياسالمؤتمر السنوي  معهد الكبد أ.د/ طارق محمد إبراهيم   .110
(0042 )
 م0/11/0212

 بدون تكلفة

118.  

 أ.د/ جمالت يوسف عنمان
 

 أ.د/ عابر عبد الرحمن عقر
 

 أ.د/ فاطمة الزهرا  أمين الشريف
 أ.د/ محمد نجيب السيد فياض

 العلوم
 
 العلوم
 

 اإلاتصاد المنزلي
 الزراعة

لجمعيةةةةةةة المصةةةةةةرية المةةةةةةؤتمر الةةةةةةدولي التاسةةةةةةج ل
للتكنولوجيةةةا الحيويةةةة والعلةةةوم البي يةةةة بالتعةةةاون مةةةج 

 واارة العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار 
 ماليزيا-كوااللمبور م1-0/11/0212

(0112 )
 م12/12/0212
(0112 )
 م0/12/0212
(0601 )
 م06/12/0212
(0621 )
 م19/12/0212

 بتكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 
 بتكلفة

 الطب إعتذار يد محمد فرحاتأ.د/ تغر  .119
اإلجتمةةةةاع التةةةةابج للجمعيةةةةة اللبنانيةةةةة لطةةةةب العا لةةةةة 
باإلعتراك مج الهي ة العالمية ألطبا  األسةرة بالشةرق 

 األوسط
 لبنان-بيروت م1-0/11/0212

(0602 )
 م06/12/0212

 بدون تكلفة

 العلوم أ.د/ إبراهيم عبد الحميد العليمي  .102
لمصةةةةةةرية المةةةةةةؤتمر الةةةةةةدولي التاسةةةةةةج للجمعيةةةةةةة ا

 للتكنولوجيا الحيوية والعلوم البي ية
  ) ماليزيا-كواالالمبور م1-0/11/0212

101.  
 أ.د/ معوض محمد الخولي

 
 أ.د/ محمد محمد الزيدية

 العلوم
 
 العلوم

نةةدوة " المةةواد الجامةةدة وإسةةتخداماتها فةةي المجةةاالت 
 الطيبة " 

 ليبيا-طرابلل م0-8/11/0212
(1024 )
 م00/6/0212
(1021 )

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
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 د/ لبني محمد أحمد عرو الدين

 
 العلوم

 م00/6/0212
(1026 )
 م00/6/0212

 
 بدون تكلفة

 اآلداب أ.د/ عادل محمد هريدي  .100
المةةةةؤتمر األول بعنةةةةوان " حةةةةول مهةةةةام األخصةةةةا ي  

 النفسي " 
 ليبيا م12-11/11/0212

(0001 )
 م4/11/0212

 بدون تكلفة

 الطب د/ عادل محمود حنفي  .102
ة عمةةةةل عةةةةن " جراحةةةةات المةةةة  واألعصةةةةاب ورعةةةة

 الميكروسكوبية " 
 ألمانيا م18-19/11/0212

(0011 )
 م08/12/0212

 بدون تكلفة

104.  
 أ.د/ محمد رمضان الخولي

 
 أ.د/ عادل محمد الوكيل

 الطب
 
 الطب

 أمريكا-عيكاغو م2/10/0212-08/11 مؤتمر األععة التشخيصية

(0600 )
 م06/12/0212
(0602 )
 م06/12/0212

 ن تكلفةبدو
 

 بدون تكلفة

 تونل م2/10/0212-09/11 م "0212المؤتمر الدولي بعنوان " جيوتونل  اآلداب د/ سمير إسماعيل السنباوي  .101
(0014 )
 م08/12/0212

 بتكلفة

 اإلمارات-أبوظبي مICME2010 1-0/10/0212المؤتمر الدولي الطبي  الطب إعتذارأ.د/ وفا  أحمد اهران   .106
(0801 )
 م11/11/0212

 تكلفةب

 العلوم أ.د/ السيد أحمد حسن خالو  .100
المةةةؤتمر الةةةدولي األول للتنةةةوع الحيةةةوي فةةةي البي ةةةة 

 الما ية بجامعة تشرين السورية
 سوريا-الالذاية م12-11/10/0212

(0112 )
 م0/12/0212

 بدون تكلفة

 التمريض أ.د/ ماجدة معوض محسن  .108
مهمة رسمية لحضور اإلجتماع الناني عشةر لمجلةل 

لعلمية لكليات التمةريض العربيةة فةي رحةاب الجمعية ا
 جامعة نزوي

 سلطنة عمان م14-16/10/0212
(0091 )
 م9/11/0212

 بتكلفة

 اآلداب د/ مروة محمد عبل الكومي  .109
المةةةةؤتمر الةةةةدولي بعنةةةةوان " اإلعةةةةالم واألامةةةةات : 
 الرهانات والتحديات " بكلية اإلتصال جامعة الشاراة

 اإلمارات-الشاراة م14-16/10/0212
(0812 )
 م04/11/0212

 بتكلفة

 البحرين-المنامة مIEEE 18-00/10/0212المؤتمر والمعرض الدولي للطااة  الهندسة أ.د/ عادل علي محمد أبو العال  .122
(0121 )
 م4/12/0212

 بتكلفة
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 الزراعة أ.د/ جمال السيد أبو الغار  .121
إلقةةةا  بعةةةةض المحاوةةةةرات فةةةةي مجةةةةال " المكافحةةةةة 

 لفاكهه " الكيماوية آلفات الخضر وا
 دبي اإلمارات م00-21/10/0212

(2206 )
 م01/10/0212

 بدون تكلفة

 الهند-Allahabad 4/1/0211-21/10 المؤتمر الدولي للرياويات  الهندسة د/ ععبان محمد ععبان عوض  .120
(0120 )
 م4/12/0212

 بتكلفة

 سلطنة عمان م12/1/0211-10 مؤتمر عمان األول للكبد معهد الكبد أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد  .122
(2262 )
 م02/10/0212

 بدون تكلفة

 اإلمارات–دبي  م14/1/0211-10 مؤتمر األنف الدولي  الطب د/ أحمد عبد المنعم رجب  .124
(2260 )
 م02/10/0212

 بدون تكلفة

121.  
 أ.د/ أعرو كامل أبو جبل 

 
 أ.د/ محسن سالمة محمد

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 فرنسا-باريل م18/1/0211-10 المؤتمر الرابج لدلتهاب الكبدي

(2241 )
 م00/10/0212
(2120 )
 م22/10/0212

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 السعودية-الرياض م02/1/0211-14 مؤتمر جمعية جراحة العظام السعودية  الطب أ.د/ أحمد البدوي عاهين  .126
(2261 )
 م02/10/0212

 بدون تكلفة

120.  
 أ.د/ عبدة سعد الطبل

 
 واحدأ.د/ مشيرة محمد عبد ال

 العلوم
 
 الطب

المةةةةؤتمر الةةةةدولي الخةةةةامل فةةةةي فصةةةةل وتصةةةةنيف 
 المركبات الطبيعية والمخلقة 

 هوالندا-أمستردام م06-08/1/0211

(0998 )
 م14/10/0212
(0999 )
 م14/10/0212

 بتكلفة
 
 بتكلفة

 معهد الكبد أ.د/ جمال أحمد عبد الخالق بدرة  .128
مةةةؤتمر الجمعيةةةة األوروبيةةةة لدراسةةةة أمةةةراض الكبةةةد 

 وان " تقييم حدة وظا ف مرض الكبد المزمن"بعن
 فرنسا-نيل م08-09/1/0211

(91 )
 م16/1/0211

 بتكلفة

129.  
 أ.د/ ماجدة معوض محسن

 
 د/ نعمة عبد الفتاح عبدالجواد

 التمريض
 
 التمريض

المةةؤتمر الةةدولي بعنةةوان " مةةؤتمر ومعةةرض الكويةة  
 لتكنولوجيا المعامل " 

 الكوي  م1-0/0/0211

(2108 )
 م22/10/0212
(2100 )
 م22/10/0212

 بتكلفة
 
 بتكلفة
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أ.د/ طارق عبد المنعم هاعم   .142
 إعتذار

 باريل م4/0/0211-1 المؤتمر الدولي الناني والعشرون لمكافحة السرطان  الطب
(122 )
 م16/1/0211

 بدون تكلفة

 الهند-بيون م1/0/0211-2 المؤتمر الدولي عن " مفهوم المدن الصحية "  الهندسة أ.د/ عفا  محمود عيسي  .141
(2121 )
 م22/10/0212

 بدون تكلفة

 ماليزيا-كواالالمبور م0/0/0211-1 مؤتمر التكنولوجيا الحيوية والعلوم البي ية  اإلاتصاد المنزلي أ.د/ فاطمة الزهرا  أمين الشريف  .140
(0601 )
 م06/12/0212

 بدون تكلفة

142.  

 أ.د/ هشام محمد عبد الدايم
 

 د/ نجال  عالم أحمد عالم
 

 ح  عاعم محروسد/ مد

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

 السعودية-الرياض م12/0/0211-8 مؤتمر الكبد والجهاا الهضمي 

(189 )
 م04/1/0211
(122 )
 م16/1/0211
(064 )
 م21/1/0211

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 تركيا م19/0/0211-10 لتمريض المؤتمر الدولي الخامل في إدارة ا التمريض د/ منال محمد محمد بكر  .144
(0040 )
 م02/12/0211

 بتكلفة

141.  

 د/السيد ععبان عبد الجواد
 أ.د/ حسن أحمد محمود الشناوي

 أ.د/ محسن سالمة محمد
 

 د/ محمد أحمد سامي كحلة
 

 إعتذارد/ وسام عابر مراد 
 

 أ.د/ تاري عبد الحميد سلمان

 معهد الكبد
 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 
 عهد الكبدم

 
 معهد الكبد

مةةةةؤتمر الجمعيةةةةة اآلسةةةةيوية الباسةةةةيفيكية لدراسةةةةة 
 أمراض الكبد

 تايالند-بانكوك م10-02/0/0211

(_2242 )
 م00/10/0212
(2229 )
 م00/10/0212
(2122 )
 م22/10/0212
(2109 )
 م22/10/0212
(69 )
 م16/1/0211
(90 )

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 
 كلفةبدون ت
 
 بتكلفة
 
 بتكلفة
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 م16/1/0211

 مستشفي الطلبة د/ حسني محمد الفيومي  .146
مةةةةؤتمر الجمعيةةةةة اآلسةةةةيوية الباسةةةةيفيكية لدراسةةةةة 

 أمراض الكبد
 تايالند-بانكوك م16-01/0/0211

(111 )
 م18/1/0211

 بدون تكلفة

 الطب د/ابراهيم عحاتة المدبوح   .140
المةةةؤتمر الةةةدولي النةةةاني والعشةةةرون لجمعيةةةة القلةةةب 

 السعودية
 السعودية-الرياض م01-04/0/0211

(081 )
 م0/0/0211

 بتكلفة

 الزراعة أ.د/ محمود محمد مصطفي سعد  .148
( للجنةةةةة الدسةةةةتور الغةةةةذا ي 00إجتماعةةةةات الةةةةدورة )

 المعنية بالزيوت والدهون 
 ماليزيا م01-01/0/0211

(080 )
 م0/0/0211

 بدون تكلفة

149.  

 أ.د/ أحمد عبد القادر الشاذلي
 

 أ.د/ هويدا عزت محمد
 

 اآلداب
 
 اآلداب

مهمةةة رسةةمية لحضةةور نةةدوة علميةةة دوليةةة حةةول " 
 كلية علبي الوطنية -كتابة السيرة في اآلدب العالمي

 م06-00/0/0211
-والية أوترابراديش
 الهند

(192 )
 م04/1/0211
(191 )
 م04/1/0211

 بتكلفة
 
 بتكلفة

 اإلمارات العربية م1/2/0211-2 للطب الجنسي  المؤتمر األول لجمعية الشرق األوسط الطب أ.د/ عبد هللا محمد عطية  .112
(288 )
 م04/0/0211

 بدون تكلفة

 أ.د/ محيي محمد محمد هدهود  .111
نا ب ر يل 
 الجامعة

مهمةةة رسةةمية لتمنيةةل الجامعةةة فةةي "الملتقةةي السةةابج 
عشةةةةر لتبةةةةادل عةةةةروض تةةةةدريب طةةةةالب الجامعةةةةات 

 جامعة الحسين بن طالل   –العربية" 
 م6-8/2/0211

دنية المملكة األر
 الهاعمية

(222 )
 م14/0/0211

 بتكلفة

 العلوم د/ لبني محمد عرو الدين  .110
ندوة بعنوان " دور الجامعةات العربيةة فةي تعيةز مبةدأ 

 بجامعة طيبة –الوسطية لدي الشباب العربي " 
 م0-9/2/0211

-المدينة المنورة
 السعودية

(0148 )
 م12/12/0212

 بدون تكلفة

 لزراعةا أ.د/ جمال السيد أبو الغار  .112
 Globalالمةةةةؤتمر العةةةةالمي لعلةةةةوم الحشةةةةرات "
Conference on Entomology" 

 بتكلفة م9/1/0211( 16) تايالند-عانج ماي م1-9/2/0211

114.  
 د/ محمد مراوق عبد هللا

 
أ.د/ أسامة عبد الوهاب عبد 

 الطب
 
 الطب

معيةةةةة المةةةةؤتمر السةةةةنوي السةةةةادس والعشةةةةرون للج
 األوروبية للمسالك البولية

 النمسا-فيينا م18-00/2/0211
(099 )
 م6/0/0211
(222 )

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
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 الجواد
 د/ أحمد أحمد جمال الدين

 
 الطب

 م6/0/0211
(260 )
 م00/0/0211

 
 بتكلفة

 معهد الكبد أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد  .111
مؤتمر الجمعية الباكستانية السابج والعشرون للجهاا 

 الهضمي
 باكستان م19-00/2/0211

(2219 )
 م02/10/0212

 بدون تكلفة

 أمريكا-أراونا مIEEE 02-02/2/0211(  PSCEمؤتمر ) الهندسة م/ محمد طه علي موافي  .116
(99 )
 م16/1/0211

 بتكلفة

 الهندسة أ.د/ السيد محمد البحيري  .110
المةةةةةةةؤتمر الةةةةةةةدولي لهندسةةةةةةةة الطااةةةةةةةة والقةةةةةةةدرة 

(APPEEC  ) 
 الصين-وهان م01-08/2/0211

(2122 )
 م22/10/0212

 بتكلفة

 م/ هند عبد العظيم ملهط  .118
الهندسة 
 اإللكترونية

 أمريكا-فرجينيا مACES2011  00/21/2/0211مؤتمر 
(98 )
 م16/1/0211

 بتكلفة

119.  
 د/ عبحي ععبان عرو

 
 د/ نعيمة جمال عمل

 التربية 
الملتقةةي السةةنوي السةةابج بعنةةوان " الصةةحة النفسةةية 

–عيةة واإلجتماعية والمجتمج " بكلية العلةوم اإلجتما
 جامعة الكوي 

 الكوي  م09-21/2/0211

(124 )
 م12/2/0211
(446 )
 م0/2/0211

 بدون تكلفة
 
 بتكلفة

 ألمانيا–برلين  م0/4/0211 مؤتمر األورام وعالاتها بالجلطات الطب د/ ناعر محمد عبد الباري  .162
(164 )
 م16/2/0211

 بدون تكلفة

 تركيا م2/4/0211-1 مؤتمر جراحة التجميل  الطب أ.د/ فؤاد محمد غريب  .161
(161 )
 م16/2/0211

 بدون تكلفة

160.  

 ط/ عصام محمد اايد أبو بكر
 

 د/ حسن السيد حسن اغلة
 

 أ.د/ نبيل عبد الحميد عمر غنيم

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

المؤتمر السنوي للجمعية األوروبية لدراسةة أمةراض 
 الكبد

 ألمانيا-برلين م22/2-2/4/0211

(162 )
 م16/2/0211
(160 )
 م16/2/0211
(191 )

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
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 تاريخه

مساهمة 
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 أ.د/ حسن أحمد محمود الشناوي

 
 أ.د/ أعرو كمال أبو جبل

 
 د/ السيد محمد عبد العال

 
 أ.د/ خالد علي أبو العال

 
 أ.د/ محسن سالمة محمد

 
 السيد ععبان ظروةد/ 
 

 د/ جاسرإبراهيم العزب
 

 د/ محمد أعرو الجاكي

 
 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

 م01/2/0211
(196 )
 م01/2/0211
(482 )
 م0/2/0211
(486 )
 م0/2/0211
(628 )
 م08/2/0211
(480 )
 م0/2/0211
(481 )
 م0/2/0211
(484 )
 م0/2/0211
(480 )
 م0/2/0211

 
 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 الطب أ.د/ عبد هللا مصطفي كمال  .162
 American College Of "مةةةةؤتمر

Cardiology
,
s" 

 أمريكا-نيوأورليانز م0-1/4/0211
(120 )
 م12/2/0211

 بدون تكلفة

164.  
 أ.د/ جعفر محمد عبد الرسول

 
 ط/ هبة خضري عالم

 الطب
 
 الطب

المةةةؤتمر الخليجةةةي الرابةةةج للصةةةحة المهنيةةةة وورش 
 العمل الخاعة به

 الكوي  م4-0/4/0211

(441 )
0/2/0211 
(489 )
 م0/2/0211

 بتكلفة
 

 بدون تكلفة

 الزراعة أ.د/ سعيد سعيد عبد الحميد عمر  .161
مهمةةةة رسةةةمية لحضةةةور اإلجتمةةةاع الةةةدوري السةةةابج 

 لمجلل جمعية كليات الزراعة العربية 
 السعودية-حا ل م1-0/4/0211

(166 )
 م10/2/0211

 بتكلفة
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 تاريخه
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 الزراعة د/ هاني كمال عبد الهادي محمد  .166
المةةةؤتمر الةةةدولي الرابةةةج للجمعيةةةة السةةةعودية للعلةةةوم 
 الزراعية بعنوان " الزراعة والتنمية الريفية "

 السعودية-حا ل م1-0/4/0211
(442 )
 م0/2/0211

 بتكلفة

تأجل د/ أحمد عبد المنعم رجب   .160
 مر ألجل غير مسمي المؤت

 الطب
مؤتمر الجمعية العالمية لألنف واألذن والحنجةرة عةن 

 " العدوي وحاساسية األنف " 
 اليابان-طوكيو م6-9/4/0211

(440 )
 م0/2/0211

 بتكلفة

 إيطاليا-روما مNWAC2011 11-11/4/0211مؤتمر نيويورك العالمي للتخدير  الطب د/ عبير أحمد الشريف  .168
(441 )
 م0/2/0211

 بتكلفة

 اآلداب د/ هدي السيد أحمد خالو  .169
المعرض والمؤتمر الدولي " للتعليم العالي " بمركةز 

 الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
 السعودية م19-00/4/0211

(641 )
 م08/2/0211

 بدون تكلفة

102.  
 د/ آمال أمين الشي  

 
 د/ تغريد كمال عمر

 التمريض
 
 التمريض

" للعنايةة الحرجةة  مؤتمر ومعةرض اإلمةارات السةابج
ECCC 

 اإلمارات-دبي م01-02/4/0211

(444 )
 م0/2/0211
(620 )
 م08/2/0211

 بتكلفة
 
 بتكلفة

 الهندسة أ.د/ عفا  محمود عيسي عبدة  .101
مةةةةةؤتمر التعلةةةةةيم وتأهيةةةةةل األفةةةةةراد ذوي اإلعااةةةةةة " 

 مس ولية متكاملة " الذي تنظمة جامعة نزوي
 سلطنة عمان م2-4/1/0211

(069 )
 م6/4/0211

 بتكلفة

 أمريكا-عيكاغو م0/1/0211-1 مؤتمر أسبوع الجهاا الهضمي الطب أ.د/ محمد عال  الدين نوح  .100
(488 )
 م0/2/0211

 بدون تكلفة

 أمريكا-عيكاغو م12/1/0211-0 مؤتمر أسبوع أمراض الجهاا الهضمي  معهد الكبد أ.د/ عالح محمود عالح  .102
(066 )
 م21/1/0211

بتكلفة من 
وحدة اراعة 
 الكبد

 أمريكا-عيكاغو مDDW  0-12/1/0211مؤتمر  معهد الكبد أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد  .104
(910 )
 م2/1/0211

 بدون تكلفة
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القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

101.  
 د/ ياسر ميمون عباس

 
 د/ هشام محمد فؤاد المزار

 التربية النوعية
 
 الطب

المؤتمر الةدولي العربةي لضةمان جةودة التعلةيم العةالي  
 جامعة الزراا  الخاعة -

 األردن م12/10/1/0211

(188 )
 م04/1/0211
(929 )
 م0/1/0211

 بتكلفة
 
 بتكلفة

106.  
 أ.د/ كمال محمد عبد الرحمن

 
 أ.د/ اينب عبد الغني البرماوي

 الزراعة
 
 الزراعة

اللقةةا  السةةادس والعشةةرين للجمعيةةة السةةعودية لعلةةوم 
الحياة بعنوان " التغيرات المناخية والتنةوع اإلحيةا ي 

 جامعة الطا ف –" 
 السعودية-الطا ف م12-10/1/0211

(068 )
 م6/4/0211
(060 )
 م6/4/0211

 بتكلفة
 
 بتكلفة

100.  
 د/ محمد أحمد سامي كحلة

 
 د/ عصام علي سعيد الشيمي

 معهد الكبد
الملتقةةةةي العلمةةةةي " الجديةةةةد فةةةةي اإللتهةةةةاب الكبةةةةدي 

 الفيروسي "سي" 
 أمريكا-فالدلفيا م14-10/1/0211

(941 )
 م8/1/0211
(912 )
 م8/1/0211

 لفةبدون تك
 

 بدون تكلفة

 السعودية-الخبر م19/1/0211 مؤتمر أمراض الكبد ور اسة إحدي الجلسات معهد الكبد  أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد  .108
(940 )
 م8/1/0211

 بدون تكلفة

109.  

 د/ خالد الغنيمي سيد أحمد
 

أ.د/ عبد الخالق إبراهيم السعدني 
 )تم إعتذار سيادتهم(

 تركيا-اسطنبول م00/1/0211-18 ة العيون المؤتمر الدولي لطب وجراح الطب

(901 )
 م11/1/0211
(902 )
 م11/1/0211

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 تركيا-إسطنبول م00/1/0211-19 مؤتمر جمعية جنوب عرق أوروبا للعيون الطب د/ عبد الرحمن السباعي سرحان  .182
(912 )
 م0/1/0211

 بدون تكلفة

 اآلداب أ.د/ عبد الفتاح مصطفي غنيمة  .181
حضةةةور إفتتةةةاح الةةةدورة السادسةةةة عشةةةرة للمجلةةةل 

 التنفيذي إلتحاد جامعات العالم اإلسالمي 
 اإلمارات-دبي م01-06/1/0211

(900 )
 م11/1/0211

 بدون تكلفة

 إنجلترا-لندن مEULAR2011  01-08/1/0211المؤتمر األوروبي للروماتيزم  الطب د/ عال  عبد العزيز لبيب  .180
(946 )
 م8/1/0211

 بتكلفة
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 تاريخه
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 إيطاليا -رافيلوا م08/1/0211-06 المؤتمر الدولي للتداخالت الكبدية  معهد الكبد د/ إبراهيم عبد القادر سالمة  .182
(026 )
 م22/2/0211

 بدون تكلفة

184.  

 أ.د/ خالد كمال الدين عبد العزيز
 

أ.د/ طارق عبد المنعم هاعم 
 إعتذار طارق

 د/ ناعر محمد عبد الباري
 

ي د/ هاجر عبد المجيد العجيز
 إعتذار

 أمريكا-عيكاغو م0/6/0211-2 مؤتمر الجمعية األمريكية لألورام الطب

(902 )
 م2/1/0211
(901 )
 م2/1/0211
(914 )
 م2/1/0211
(911 )
 م2/1/0211

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 اليونان-كري  م12/6/0211-6 لمياةالمؤتمر الناني عشر لتحليل األراوي وا الزراعة أ.د/ محمد محمد حمادة علبي   .181
(949 )
 م8/1/0211

 بتكلفة

186.  
 د/ منال أحمد البتانوني

 
 أ.د/ جعفر محمد عبد الرسول

 الصين-ايان م12/6/0211-1 المؤتمر الدولي للسموم العصبية الطب

(1218 )
 م18/1/0211
(948 )
 م8/1/0211

 بتكلفة
 

 بدون تكلفة

180.  
 د/ إيهاب أنور علتوت

 
 بد الباريد/ ناعر محمد ع

 إنجلترا م10/6/0211-9 مؤتمر الجمعية األوروبية ألمراض الدم الطب

(916 )
 م2/1/0211
(1186 )
 م1/6/0211

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 إنجلترا م16/6/0211-10 المؤتمر العالمي للصحة الجنسية الطب أ.د/ عبد هللا محمد عطية  .188
(900 )
 م2/1/0211

 بدون تكلفة

189.  
 قاعدأ.د/ أحمد فرج ال

 
 د/ عال  عبد العظيم السيسي

 الطب
( عةةةةةن " الواايةةةةةة الصةةةةةحية  OMCEOمةةةةةؤتمر )

 جامعة ميسينا –للسكان المهاجرين 
 إيطاليا م18/6/0211

(1211 )
 م18/1/0211
(1216 )

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
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 د/ أحمد عبري الجمال

 م18/1/0211
(1210 )
 م18/1/0211

 
 بدون تكلفة

 بالط د/ أعرو أنل ايتون  .192
 -إلقةا  بعةةض المحاوةةرات العلميةةة والتعةةاون البحنةةي 

 جامعة كوينز الند 
 إستراليا م10-01/6/0211

(1219 )
 م18/1/0211

 بدون تكلفة

 العلوم د/ بسن  محمد الكفراوي  .191
" الةةةدولي العشةةةرون عةةةن هندسةةةة  ISCAمةةةؤتمر "

بةةةةةةةةرامج الحاسةةةةةةةةب اآللةةةةةةةةي وهندسةةةةةةةةة البيانةةةةةةةةات 
(SEDE2011  ) 

 م02-00/6/0211
-نيفادا-اسالس فيج

 أمريكا
(1004 )
 م11/6/0211

 بدون تكلفة

190.  

 د/ نرمين عبد المعز فايد
 

 أ.د/ خالد أحمد يل
 

 أ.د/ مجدي كمال محمد خليل

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

 The 2011"م 0211المؤتمر الدولي المشترك لعام 
Joint International Congress of ILTS, 

ELITA, LICAGE " 
 أسبانيا م00-01/6/0211

(821 )
 م19/4/0211
(826 )
 م19/4/0211
(642 )
 م08/2/0211

 بتكلفة
 
 بتكلفة
 

 بدون تكلفة

 التشيك-براغ م01/6/0211-02 إجتماع تحضيري لدراسة فيروس )سي( معهد الكبد أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد  .192
(1006 )
 م11/6/0211

 بدون تكلفة

194.  

 أ.د/ حسن عبد الهادي أحمد
 

 عبد العزيز اورة د/ محمود
 

 د/ محمود عبد العزيز عمارة

 التشيك-براغ م06/6/0211-02 مؤتمر الجمعية األوروبية ألمراض الكلي الطب

(1180 )
 م1/6/0211
(1182 )
 م1/6/0211
(1184 )
 م1/6/0211

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 أ.د/ عادل عبد المسيح عليب   .191
الهندسة 
 اإللكترونية

 -Bodyد الهندسةة والتكنولوجيةا عةن " مؤتمر معه
Centric Communication Systems " 

 م00/6/0211
المملكة  –لندن 

 المتحدة
(1212 )
 م04/1/0211

 بتكلفة
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 أ.د/ عادل عبد المسيح عليب  .196
الهندسة 
 اإللكترونية

مةةةةةةةؤتمر معهةةةةةةةد الهندسةةةةةةةة والتكنولوجيةةةةةةةا عةةةةةةةن                    
 "Body – Centric Communication 

Systems  " 
 م00/6/0211

المملكة -لندن
 المتحدة

(1212 )
 م04/1/0211

 بتكلفة

 الطب )إعتذار(أ.د/ تغريد محمد فرحات  .190
اإلجتمةةةاع الةةةدولي السةةةنوي العاعةةةر للكليةةةة الملكيةةةة 

بمركةةةةةةةز  –البريطانيةةةةةةةةللطبيب الممةةةةةةةارس العةةةةةةةام 
 المؤتمرات 

 م09/6-1/0/0211
Croydon-
 بريطانيا

(1011 )
 م0/6/0211

 تكلفةبدون 

 بولندا -وارسو م1/0/0211-09/6 المؤتمر الدولي النالث بعنوان " التعليم للجميج " الهندسة أ.د/ عفا  محمود عيسي  .198
(1249 )
 م04/1/0211

 بدون تكلفة

 الزراعة أ.د/ إبراهيم عديق علي  .199
منتدي األعمال وتسهيل التجارة بين مصةر والواليةات 

 المتحدة
 كاأمري-واعنطن م00/6-1/0/0211

(1229 )
 م01/6/0211

 بدون تكلفة

 العلوم د/ بسن  محمد الكفراوي  .022
المةةةؤتمر الةةةدولي الرابةةةج والعشةةةرون عةةةن الهندسةةةة 
الصناعية والتطبيقات األخري الخاعةة بةالنظم الذكيةة 

 التطبيقية 
 أمريكا-نيويورك م08/6-1/0/0211

(1001 )
 م11/6/0211

 بدون تكلفة

021.  
 د/ فريد محمد وجدي يونل

 
 طفي كمال نصارأ.د/ مص

 فرنسا-باريل م0/0/0211-09/6 مؤتمر الجمعية العالمية للجلوكوما الطب

(914 )
 م8/1/0211
(982 )
 م8/1/0211

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 العلوم أ.د/ حسن علي عليوة  .020
المةةةةةةةةةةةةةةؤتمر الةةةةةةةةةةةةةةدولي السةةةةةةةةةةةةةةابج بعنةةةةةةةةةةةةةةوان                              

 "7
th

 Hutton Symposium On 
Granites and Related Rocks  " 

 أسبانيا- Avila م4-9/0/0211
(1000 )
 م11/6/0211

 بدون تكلفة

 ألمانيا م10/0/0211-14 جامعة أرالنجن –ورعة العمل المقامة بكلية الطب  معهد الكبد د/ عصام علي سعيد الشيمي  .022
(912 )
 م8/1/0211

 بدون تكلفة

 معهد الكبد د/ وسام عابر مراد  .024
The 5مةؤتمر"

th
 Ditain International 

Conference On Infectious 
Diseases" 

 الصين م14-10/0/0211
(_1166 )
 م6/0/0211

 بتكلفة



                                                                                                                                                   فيةالمنو جامعة         

                      UNIVERSITY  MINUFIA 
                                                                                                                                                                              العامة للعالقات الثقافية اإلدارة 

GENERAL DEPARTMENT OF CULTUR RELATIONS                          
                                                                                                                       االتفاقيات و المؤتمرات                      إدارة

                                                          CONFERENCES & AGREEMENTS 

 

 جمهورية مصر العربية – الكومشبين  –أمام اإلستاد الرياضي –جمال عبد الناصر البحري  ش

 9995414/840:  فاكس ***584-115-175: داخلي 840/ 9357137 – 9357132:  سويتشالخامس   الدور  -المبنى الجديد –العامة لجامعة المنوفية  اإلدارة
: cultural@mailer.menofia.edu.eg mail-E***: http://www.menofia.edu.eg  Web site 

 

 

 

 اسم المؤتمر الكلية االسم م
تاريخ 
انعقاد 
 المؤتمر

مكان 
 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

021.  

 أ.د/ حسن أحمد محمود الشناوي
 

 أ.د/ محسن سالمة محمد
 

 أ.د/ إيمان أحمد رويشة

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

 النمسا-فيينا م18/0/0211-14 مؤتمر طب الكبد عن " الغيبوبة الكبدية " 

(828 )
 م19/4/0211
(829 )
 م19/4/0211
(820 )
 م19/4/0211

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 العلوم أ.د/ محمد السيد خليل  .026

المةةةةةةؤتمر الةةةةةةدولي العاعةةةةةةر للجمعيةةةةةةة المصةةةةةةرية 
للتكنولوجيةةةا والعلةةةوم البي يةةةة بالتعةةةاون مةةةج المركةةةز 
ل النقةةةةةةافي المصةةةةةةري باسةةةةةةطنبولوجامعة اسةةةةةةطنبو

 التكنولوجية

 تركيا-اسطنبول م02-08/0/0211
(1212 )
 م06/6/0211

 بتكلفة

 أمريكا-مينيابوليل مIEEE PES General Meeting 01-09/0/0211مؤتمر  الهندسة د/ تامر أمين سعيد كوادي  .020
(1149 )
 م0/6/0212

 بتكلفة

 الطب أ.د/ ليلي محمود رياض منتصر  .028
لحيويةةةةة المةةةةؤتمر الةةةةدولي النالةةةةث عشةةةةر للعلةةةةوم ا

(SCBA  بجامعة )Sun Yat-sen 
 الصين م01-09/0/0211

(1211 )
 م06/6/0211

 بتكلفة

 م06/8/0211-01 المؤتمر الدولي النامن عشر للمواد المركبة  الهندسة أ.د/ يسري بيومي إبراهيم عاهين  .029
Jeju – كوريا

 الجنوبية
(1021 )
 م02/0/0211

 بتكلفة

 ألمانيا– Konstanz مILIC 21/8-2/9/0211المؤتمر الدولي الخامل لعلم البحيرات  ومالعل أ.د/ حمد هللا عبد الجواد ونل  .012
(1168 )
 م6/0/0211

 بتكلفة

 الصين-هونج كونج م4/9/0211-0 مؤتمر الجمعية العالمية لسرطان الكبد معهد الكبد د/ محمد أحمد سامي كحلة  .011
(1902 )
 م1/8/0211

 بتكلفة

 بوالندا م0/9/0211-1 المؤتمر النالث عشر لميكانيكا الكسر  سةالهند أ.د/ عبحي محمد حسن غنيم  .010
(1164 )
 م6/0/0211

 بتكلفة

 د/ تامر أمين سعيد كوادي  .012
 

 الهندسة
 

للطااةةةةةةةةةة الجديةةةةةةةةةدة والمتجةةةةةةةةةددة            IETمةةةةةةةةةؤتمر 
"IET Renewable Power Generation 

 إنجلترا-أدنبرة م6-8/9/0211
(1161 )
 م6/0/0211

 بتكلفة
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الهندسة  السيد/ عمرومحمد عبد الهادي
 اإللكترونية

2011"   (1602 )
 م18/0/0211

 بتكلفة

 الهندسة أ.د/ عفا  محمود عيسي  .014
المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدولي عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن                                           

 "Green Buildings and Sustainable 
Cities " 

 إيطاليا م11-16/9/0211
(1911 )
 م0/8/0211

 بدون تكلفة

011.  
 د/ إيهاب عبد العزيز الصعيدي

 
 د/ جمال رعاد جامج

 الزراعة
المةةؤتمر الةةدولي الحةةادي عشةةر للميكنةةة والطااةةة فةةي 

 الزراعة 
 تركيا -اسطنبول م01-02/9/0211

(1214 )
 م06/6/0211
(1261 )
 م06/6/0211

 بتكلفة
 
 بتكلفة

016.  
 أ.د/ خالد كمال الدين عبد العزيز

 
 أ.د/ طارق عبد المنعم هشام

 السويد-ستكهولم م00/9/0211-02 مؤتمر لجمعية األوروبية للسرطان الطب

(0186 )
 م04/8/0211
(0181 )
 م04/8/0211

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 هوالندا-أمستردام مERS   04-08/9/0211مؤتمر الجمعية األوروبية ألمراض الصدر  الطب د/ رباب عبد الرااق الوحش  .010
(1169 )
 م6/0/0211

 بتكلفة

 الهندسة نب محمد حسن هنداويد/ اي  .018
المؤتمر الدولي للرياويات التطبيقية وعلوم الحاسةب 

 اآللي
 سنغافورا م08-22/9/0211

(0189 )
 م04/8/0211

 بتكلفة

 الهندسة أ.د/ إيمان محمد عيد عطية  .019
" الدولي  ULAمؤتمر اإلتحاد الدولي للمعماريين "

 للهندسة المعمارية
 ناليابا-طوكيو م01/9-1/12/0211

(1910 )
 م0/8/0211

 بدون تكلفة

 إدارة الجامعة د/ السيد رجب السيد األسرج  .002
مؤتمر " المحتوي العربي علي اإلنترن  .. التحةديات 
والطموحات " والذي تنظمة جامعةة اإلمةام محمةد بةن 

 سعود اإلسالمية
 السعودية-الرياض م2-1/12/0211

(0110 )
 م09/9/0211

 بدون تكلفة

001.  
رسول الشريف ( د/ عيد عبد ال1

 (1إعتذار )
 

 الطب
المةةؤتمر الةةدولي الحةةادي والنالظةةين للجمعيةةة العالميةةة 

 لجراحة المسالك البولية 
 ألمانيا-برلين م16-02/12/0211

(0200 )
 م10/8/0211
(0206 )

 بتكلفة
 
 بتكلفة
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 م10/8/0211 ( د/ طارق محمد عبد البااي0

 السويد-إسكوتهولم م06/12/0211-02 سبوع األوروبي ألمراض الجهاا الهضميمؤتمر األ معهد الكبد أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد  .000
(0441 )
 م01/9/0211

 بدون تكلفة

 مEvidence2011  " 04-06/12/0211مؤتمر "  الطب د/ رمضان محمد بكر حميدة  .002
المملكة -لندن

 المتحدة
(0060 )
 م4/9/0211

 بتكلفة

 أظيوبيا-أديل أباب م00/12/0211-04 الدولي الرابج لمنظمة الصحة اإلفريقية  المؤتمر العلوم أ.د/ إبراهيم الطنطاوي السيد  .004
(0191 )
 م2/12/0211

 بتكلفة

 العلوم أ.د/ نبوية عبد الفتاح الرملي  .001
المةةةؤتمر الةةةدولي عةةةن أحةةةدر التقنيةةةات فةةةي معالجةةةة 

 "  ASP2011اإلعارة "
 اإلمارات-دبي م00-08/12/0211

(0000 )
 م4/9/0211

 بدون تكلفة

 تركيا-اسطنبول م09/12/0211-08 مؤتمر الملتقي العلمي لدلتهاب الكبدي  معهد الكبد / السيد ععبان عبد الجواد ظروةد  .006
(0292 )
 م19/9/0211

 بدون تكلفة

000.  
 أ.د/ علي محمد الشافعي
 تم إعتذار سيادتهم
 أ.د/ محمد حامد بحبح

 ألمانيا-هانوفر م1/11/0211-0 المؤتمر الدولي للجمعية األوروبية لطب األطفال الطب

(0001 )
 م4/9/0211
(0002 )
 م4/9/0211

 بتكلفة
 
 بتكلفة

008.  

 أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد
 

 أ.د/ حسن أحمد محمود الشناوي
 

 د/ السيد محمد عبد العال
 

 د/ محمد أحمد سامي كحلة

 معهد الكبد
مةةةةةةةؤتمر الجمعيةةةةةةةة األمريكيةةةةةةةة لدراسةةةةةةةة الكبةةةةةةةد   

(AASLD  ) 
 م4-8/11/0211

-نسيسكوسان فرا
 أمريكا

(0428 )
 م01/9/0211
(0289 )
 م19/9/0211
(0100 )
 م0/12/0211
(0402 )
 م00/9/0211

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
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 معهد الكبد أ.د/ طارق محمد إبراهيم  .009
( لجمعيةةةةةة جراحةةةةةة  IASGOالمةةةةةؤتمر العةةةةةالمي )
 الجهاا الهضمي  

 اليابان -طوكيو م9-10/11/0211
(0861 )
 م22/12/0211

 بدون تكلفة

 تركيا-اسطنبول مEurasia Waste Management   14-16/11/0211مؤتمر  الهندسة د/ مها عبد الباسط توني علبي  .022
(1916 )
 م0/8/0211

 بتكلفة

 المغرب م10/11/0211-10 مؤتمر الجمعية العالمية لألعصاب  الطب أ.د/ محمد أحمد عقدة  .021
(0916 )
 م2/11/0211

 فةبدون تكل

 الزراعة أ.د/ محمود محمد مصطفي سعد  .020
مهمةةة رسةةمية لحضةةور اإلجتمةةاع النالةةث والنالظةةون 
للجنةالدوليةةةةة لدسةةةةتور األغذيةةةةة والمعنيةةةةة بالتغذيةةةةة 

 واألغذية ذات اإلستخدامات الغذا ية الخاعة  
 م14-18/11/0211

Bad sodden –
 ألمانيا

(1262 )
 م06/6/0211

 بتكلفة

 تركيا م19/11/0211-10 المؤتمر الدولي الخامل في إدارة التمريض لتمريضا د/ منال محمد محمد بكر  .022
(0040 )
 م02/12/0211

 بتكلفة

 د/ هاني محمد سعيد محجوب  .024
الحاسبات 
 والمعلومات

 IEE Internationalمةةةةةةةةؤتمر "
Conference On Intelligent 
Computing and Intelligent System 

(ICIS2011) 

 الصين م18-02/11/0211
(0400 )
 م00/9/0211

 بتكلفة

 التجارة د/ محمد علي وهدان  .021
المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر األول تحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوان                                   

 "Emerging Research Paradigms In Business 

And Social Science " 
 اإلمارات-دبي م00-04/11/0211

(0628 )
 م4/12/0211

 بتكلفة

 اآلداب د/ إيمان روا الجمل  .026
 2ليةةةل-مةةةؤتمر الةةةذي تنظمةةةة جامعةةةة عةةةارل ديجةةةولال

 " Territoires de la Tradetion"بعنوان 
 فرنسا م01-06/11/0211

(002 )
 م6/4/0211

 بتكلفة

 اآلداب أ.د/ عالح محمود عنمان   .020
نةةدوة ينظمهةةا مركةةز دراسةةات األديةةان التوحيديةةة عةةن    

جامعةةةةةة  –" اإلسةةةةةالم والعلةةةةةم " كليةةةةةة اإلالهيةةةةةات 
 دويشيشا

 اليابان-كيوتو م06/11/0211
(1914 )
 م0/8/0211

 بدون تكلفة
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 التمريض د/ مها إبراهيم خليفة  .028
المةةةةؤتمر العةةةةالمي األول لعلةةةةوم القلةةةةب بمستشةةةةفي 

 فوريتل مهالي
 الهند-عانديجار م01-06/11/0211

(0629  )
 م4/12/0211

 بتكلفة

 اإلاتصاد المنزلي أ.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين  .029
ألول للتمةةةريض بجامعةةةة السةةةلطان المةةةؤتمر الةةةدولي ا

 اابوس
 سلطنة عمان م08-09/11/0211

(0404 )
 م00/9/0211

 بتكلفة

 اآلداب د/ موسي فتحي عتلم  .042
مةةؤتمر إفريقيةةا وتحةةديات القةةرن الواحةةد والعشةةرون 
الةةذي ينظمةةة مجلةةل تنميةةة البحةةور اإلجتماعيةةة فةةي 

 إفريقيا
 م1-9/10/0211

المملكة  -الرباط
 المغربية

(0929 )
 م1/11/0211

 بدون تكلفة

041.  
 د/ أعرو علوي عبد العليم بالبل

 
 م/ أعرو أمين الترجي

 السعودية م12/10/0211-12 جامعة القصيم –المؤتمر الهندسي السعودي النامن  الهندسة
(0288 )
 م19/9/0211

 بتكلفة
 

 الحقوق أ.د/ محمد محسوب عبد المجيد  .040
مةةةؤتمر كليةةةات الحقةةةوق العربيةةةة المتحةةةدة بعنةةةوان " 

لحمايةةة القانونيةةة لحقةةوق الملكيةةة الفكريةةة " بكليةةة ا
 القانون جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

 اإلمارات-عجمان م9-11/10/0211
(2181 )
 م8/10/0211

 بدون تكلفة

 اآلداب د/ موسي فتحي عتلم  .042
إستضةةةافة لمةةةدة أسةةةبوع بكليةةةة اآلداب سةةةايل فةةةاس 

 جامعة سيدي بن عبد هللا 
 م12-10/10/0211

المملكة -فاس
 المغربية

(2214 )
 م00/11/0211

 بدون تكلفة

 الطب أ.د/ تغريد محمد فرحات  .044
مةةؤتمر طةةب األسةةرة األول بمنطقةةة الشةةرق األوسةةط 

"WONCA-EMR "  
 اإلمارات -دبي م10-19/10/0211

(0900 )
 م10/11/0211

 بدون تكلفة

041.  
 د/ هالة محمد المصيلحي

 
 د/ محمد محمود القط

 الطب
 
 الطب

ألسةةرة األول بمنطقةةة الشةةرق األوسةةط مةةؤتمر طةةب ا
WONCE -EMR 

 اإلمارات –دبي  م10-19/10/0211

(0901 )
 م10/11/0211
(0902 )
 م10/11/0211

 بتكلفة
 
 بتكلفة

046.  
 د/ هالة محمد المصلحي

 
 د/ محمد محمود القط

 الطب
 
 الطب

 اإلمارات-دبي م19/10/0211-10 مؤتمر طب األسرة األول بمنطقة الشرق األوسط

(0901) 
 م10/11/0211
(0902 )
 م10/11/0211

 بتكلفة
 
 بتكلفة
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تاريخ 
انعقاد 
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مكان 
 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

 الهندسة أ.د/ أحمد عنمان الخولي  .040

 Land Tenureورعةةةةة عمةةةةةل بعنةةةةةوان " 
.Planning And Management : their 
impactd on sustainable agriculture 
and food security in the oriental near 

east sub-region "    

 ن األردنعما م18-02/10/0211
(2002 )
 م12/10/0211

 بدون تكلفة

048.  

 ( د/ محمود الجندي1
 
 ( أ.د/ أمينة مصطفي عادق0
 
 ( د/ مريم عالح منصور2
 
( أ.د/ حسنا  محمود محجوب 4

 مهمه رسمية
 
 ( د/ عاطف السيد ااسم1

 اآلداب
 
 اآلداب
 
 اآلداب
 
 اآلداب
 
 اآلداب

 المةةؤتمر النةةاني والعشةةرون لدتحةةاد العربةةي للمكتبةةات
والمعلومةةةات بعنةةةوان " نظةةةم وخةةةدمات المعلومةةةات 
المتخصصةةةةة فةةةةي مؤسسةةةةات المعلومةةةةات العربيةةةةة : 

 الوااج ، التحديات ، الطموحات "

 السودان -الخرطوم م19-01/10/0211

(0860 )
 م22/12/0211
(0866 )
 م22/12/0211
(2210 )
 م00/11/0211
(0960 )
 م10/11/0211
(2212 )
 م00/11/0211

 بدون تكلفة
 
 تكلفةبدون 
 

 بدون تكلفة
 

مهمة رسمية 
 بتكلفة
 بدون تكلفة

 اإلمارات-دبي م22/10/0211-08 المؤتمر الدولي االني لألحيا  والبي ة والكميا  الهندسة                            إعتذار م/ لميا  محمد الشناوي  .049
(0968 )
 م10/11/0211

 بتكلفة

 الهند -جابور م6/1/0210-4 ر الدولي الرابج لدنشا ات والديناميكاالمؤتم الهندسة أ.د/ مجدي عبد الحميد طايل  .012
(2019 )
 م12/10/0211

 بتكلفة

 فرنسا م16/1/0210-12 إجتماع الجمعية األوروبية للتغذية العالجية معهد الكبد أ.د/ مجدي كمال خليل  .011
(2018 )
 م02/10/0211

بتكلفة من 
وحدة مشروع 
 اراعة الكبد

010.  
 د/ عاطف السيد ااسم

 
 د/ بسيم عبد العظيم عبد القادر

 اآلداب
 
 اآلداب

المؤتمر الدولي األول لعمدا  الدراسات العليا والبحث 
العلمي بجامعة األاصي بالتعاون مج المجلةل العربةي 
للدراسةةةات العليةةةا والبحةةةث العلمةةةي إلتحةةةاد الجامعةةةات 

 طينفلس –غزة  م04-06/1/0210
(2126 )
 م09/11/0211
(2128 )

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
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انعقاد 
 المؤتمر

مكان 
 االنعقاد
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القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
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 د/ عال عبد المنعم الزيات

 
 اآلداب

 م09/11/0211 العربية
(2120 )
 م09/11/0211

 
 بدون تكلفة

012.  
( أ.د/ يوسف عبد العزيز 1

 الحسانين
 ( أ.د/ رعدي علي أحمد عيد0

 اإلاتصاد المنزلي
 

 اإلاتصاد المنزلي

المؤتمر الدولي األول لعمدا  الدراسات العليا والبحث 
 األاصي العلمي بجامعة

 فلسطين م04-06/1/0210

(2169 )
 م6/10/0211
(2102 )
 م6/10/0211

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 معهد الكبد أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد  .014

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر فيروسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الكبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد                                  
5

th
 paris hepatitis   conference" 

International conference on the 
management of patients with viral 

hepatitis"   

 م8/1/0210( 62) فرنسا-باريل م22-21/1/0210
بتكلفة من 
وحدة مشروع 
 اراعة الكبد

 باكستان م1/0/0210-2 مؤتمر جمعية الكبد الباكستانية معهد الكبد أ.د/ خالد أحمد يل  .011
(2010 )
 م02/10/0211

بتكلفة من 
وحدة مشروع 
 اراعة الكبد

016.  

 سن سالمة محمد( أ.د/ مح1
 
 ( د/ السيد محمد عبد العال0
 
 ( د/ حسن السيد حسن اغلة2
 
 ( ط/ عصام محمد اايد أبوبكر4

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

 اإلمارات-دبي م6/0/0210-0 المؤتمر العلمي للكبد

(182 )
 م04/1/0210
(184 )
 م04/1/0210
(181 )
 م04/1/0210
(016 )
 م22/1/0210

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 اآلداب أ.د/ أحمد عبد القادر الشاذلي  .010
الةةدولي الةةذي ينظمةةة  المؤتمرمهمةةة رسةةمية لحضةةور
 Theبعنةوان " Keralaجامعة  –اسم اللغه العربية 

 الهند م16-18/0/0210
(2269 )
 م09/10/0211

 بتكلفة
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 اسم المؤتمر الكلية االسم م
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مكان 
 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه
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Language , Philosophy And Teaching of 

Hadiz " 

 تايوان م19/0/0210-16 مؤتمر الجمعية األسيوية لدراسة أمراض الكبد معهد الكبد د/ محمد أحمد سامي كحلة  .018
(211 )
 م10/0/0210

 بدون تكلفة

019.  

(أ.د/ عبد الخالق إبراهيم 1
 السعدني
 ( د/ أمين فيصل اللقوة0
 
 ( د/ عبد الرحمن السباعي2

 الطب
 
 الطب
 
 الطب

 اإلمارات-أبوظبي م02/0/0210-16 لعيونمؤتمر طب وجراحة ا

 م9/1/0210( 68)
(2201 )
 م09/10/0211
(142 )
 م00/1/0210

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 معهد الكبد أ.د/ محسن سالمة محمد  .062
the 22"مؤتمر 

nd
 conference of the asian 

pacific association for the study of the 
liver APASL2012 " 

 تايوان م11-02/0/0210
(011 )
 م22/1/0210

 بدون تكلفة

 األردن م00/0/0210-02 مؤتمر منظمة الصحة العالمية معهد الكبد أ.د/ محمد عبد السالم الجندي   .061
(210 )
 م10/0/0210

 بدون تكلفة

 معهد الكبد أ.د/ محمد عبد السالم الجندي  .060
مةةةؤتمر الرابطةةةة العربيةةةة للجهةةةاا الهضةةةمي والكبةةةد 

 يةوالتغذ
 السودان م00-04/0/0210

(218 )
 م10/0/0210

 بدون تكلفة

062.  

 ( د/ طارق محمد عبد البااي1
 
( أ.د/ أسامة عبد الوهاب عبد 0

 الجواد

 الطب
 
 الطب

المةةةةةؤتمر الةةةةةدولي السةةةةةابج والعشةةةةةرون للجمعيةةةةةة 
 األوروبية لجراحة المسالك البولية

 فرنسا-باريل م04-08/0/0210
 م8/1/0210( 19)
 م8/1/0210( 60)

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 الطب د/ عيد عبد الرسول الشريف  .064
المؤتمر الدولي السابج والعشرين للجمعية األوروبيةة 

 لجراحة المسالك البولية
 بتكلفة م8/1/0210( 18) فرنسا-باريل م04-08/0/0210

 أمريكا-ورنياكاليف م4/2/0210-1 مؤتمر الكبد والجهاا الهضمي  معهد الكبد أ.د/ عالح محمود عالح  .061
(224 )
 م12/0/0210

 بدون تكلفة



                                                                                                                                                   فيةالمنو جامعة         

                      UNIVERSITY  MINUFIA 
                                                                                                                                                                              العامة للعالقات الثقافية اإلدارة 

GENERAL DEPARTMENT OF CULTUR RELATIONS                          
                                                                                                                       االتفاقيات و المؤتمرات                      إدارة

                                                          CONFERENCES & AGREEMENTS 

 

 جمهورية مصر العربية – الكومشبين  –أمام اإلستاد الرياضي –جمال عبد الناصر البحري  ش

 9995414/840:  فاكس ***584-115-175: داخلي 840/ 9357137 – 9357132:  سويتشالخامس   الدور  -المبنى الجديد –العامة لجامعة المنوفية  اإلدارة
: cultural@mailer.menofia.edu.eg mail-E***: http://www.menofia.edu.eg  Web site 

 

 

 

 اسم المؤتمر الكلية االسم م
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مكان 
 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه
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 معهد الكبد أ.د/ طارق محمد إبراهيم  .066

ورعة العمةل النانيةة فةي جراحةة الكبةد والتةي ينظمهةا 
اسةةم الجراحةةة بكليةةة الطةةب والعلةةوم الصةةحية بجامعةةة 
اإلمةةارات بالتعةةةاون مةةةج المجموعةةة العربيةةةة الشةةةرق 

 أوسطية ةاإلفريقية لجراحة الكبد

 اإلمارات م0-12/2/0210
(414 )
 م4/2/0210

 بدون تكلفة

 م8/1/0210( 61) السعودية م11/2/0210-12 مؤتمر جمعية المملكة العربية السعودية لزرع الكبد معهد الكبد أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد  .060
بتكلفة من 
وحدة مشروع 
 اراعة الكبد

 اآلداب د/ الصادق محمد نعيمي  .068
افةات الشةعبية فةي ندوة عةن " النةورة الفرنسةية والنق

العالم اليةوم " والتةي تعقةد فةي فيزيةل التابعةة لجامعةة 
 جرينوبل

 فرنسا م01-02/2/0210
(2129 )
 م09/11/0211

 بدون تكلفة

 التربية النوعية د/ أحمد محمد الشاهد  .069
المةؤتمر الةدولي للغةةة العربيةة بعنةةوان " العربيةة لغةةة 

 عالمية : مسؤولية الفرد والمجتمج والدولة " 
 لبنان-بيروت م19-02/2/0210

(100 )
 م10/1/0210

 بتكلفة

 ألمانيا-برلين م04/2/0210-01 المؤتمر الدولي الحادي والنالظون للقطن الزراعة أ.د/ عبد الرحمن محمد تريل  .002
(2202 )
 م09/10/0211

 بتكلفة

001.  

 د/ نعمة عبد الفتاح عبد الجواد
 

 أ.د/ ماجدة معوض محسن
 

 أ.د/ إيناس ااسم علي ااسم

 التمريض
 
 التمريض
 
 التمريض

المنتدي والمعرض الدولي للبي ة والتنمية المسةتدامة 
 الخليجيي

 السعودية م01-00/2/0210

(624 )
 م18/2/0210
(622 )
 م8/2/0210
(620 )
 م18/2/0210

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

000.  
 د/ نعيمة جمال عمل

 
 أ.د/ نبية إبراهيم إسماعيل

 التربية
 
 التربية

الملتقةةي النةةامن الةةذي تقيمةةة كليةةة العلةةوم اإلجتماعيةةة 
بجامعة الكوي  بعنوان " أظةر سياسةة التنميةة للدولةة 

 علي األمن اإلجتماعي للمواطن " 
 الكوي  م00-09/2/0210

(2261 )
 م09/10/0211
(216 )
 م10/0/0210

 بدون تكلفة
 
 بتكلفة
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 السعودية-جدة م12/4/0210-8 الث لصحة اليافعين والشبابالمؤتمر الخليجي الن الطب أ.د/ جعفر محمد عبد الرسول  .002
(284 )
 م01/0/0210

 بدون تكلفة

 أ.د/ محيي محمد هدهود  .004
نا ب ر يل 
الجامعة لش ون 
 التعليم والطالب

تمنيةةةل الجامعةةةة فةةةي الملتقةةةي النةةةامن عشةةةر لتبةةةادل 
عةةروض تةةدريب طةةالب الجامعةةات العربيةةة فةةي رحةةاب 

 جامعة نزوي
 عمان سلطنة م8-12/4/0210

(2249 )
 م00/11/0211

 بتكلفة

 الطب أ.د/ عمر عبد المنعم البنهاوي  .001
مةةةؤتمر الجمعيةةةة السةةةعودية العالميةةةة لألنةةةف واألذن 

 والحنجرة
 السعودية-الطا ف م11-10/4/0210

(409 )
 م4/2/0210

 بدون تكلفة

 العلوم د/ حسام أحمد سعيد عنمان  .006
الب المؤتمر الدولي النامن عشر لصغار العلما  والطة

“ modern technique technologies “ 
 روسيا اإلتحادية م9-12/4/0210

(622 )
 م02/2/0210

 بتكلفة

 اإلمارات-دبي م11/4/0210-12 مؤتمر الجهاا الهضمي معهد الكبد د/ عريف إبراهيم عبد المقصود  .000
(000 )
 م8/4/0210

 

008.  

 أ.د/ إبراهيم الطنطاوي السيد
 

 د/ اسالم محمد ابراهيم الدسواي
 

 أ.د/ عابر عبد الرحمن عقر
 

 أ.د/ جمالت يوسف عنمان
 

 أ.د/ عزة حسن محمد

 العلوم
(  SSC52012المةةؤتمر السةةعودي الخةةامل للعلةةوم )
 جامعة أم القري  –والذي تنظمة كلية العلوم التطبيقية 

 السعودية-مكة م16-18/4/0210

(014 )
 م22/1/0210
(2140 )
 م1/10/0211
(2062 )
 م02/10/0211
(2202 )
 م09/10/0211
(2200 )
 م09/10/0211

 بدون تكلفة
 
 بتكلفة
 
 بتكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 اليونان -سلونيكي م01/4/0210-19 مؤتمر الجمعية األوروبية لجمعية الجهاا الهضمي معهد الكبد أ.د/ ماهر عمر عنمان  .009
(016 )
 م1/4/0210

 بدون تكلفة
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 اسم المؤتمر الكلية االسم م
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انعقاد 
 المؤتمر

مكان 
 االنعقاد
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القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

082.  

 أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد(1
 
 / محسن سالمة محمد(أ.د0
 
 (أ.د/ أعرو كامل أبوجبل2
 
 (أ.د/ حسن أحمد الشناوي4
 
 (د/ حسن السيد حسن اعلة1
 
 (د/ خالد عبد المجيد جميل6
 
 (د/ السيد ععبان ظروة0
 
 (د/ السيد محمد عبد العال بدوي8
 
 (أ.د/ هنا  مصطفي بدران9

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 
 بدمعهد الك
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

 أسبانيا-برعلونة م00/4/0210-18 مؤتمر الرابطة األوروبية لدراسة أمراض الكبد

(621 )
 م02/2/0210
(168 )
 م8/2/0210
(160 )
 م8/2/0210
(166 )
 م8/2/0210
(164 )
 م8/2/0210
(160 )
 م8/2/0210
(162 )
 م8/2/0210
(161 )
 م8/2/0210
(191 )
 م12/2/0210

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 
 بتكلفة

 الطب أ.د/ عمر عبد المنعم البنهاوي  .081
مؤتمر الحةديث فةي األنةف واألذن والحنجةرة بالشةرق 

 األوسط
 اإلمارات-دبي م00-04/4/0210

(482 )
 م4/2/0210

 فةبدون تكل

 د/ عبد المنعم أحمد سلطان عيد  .080
 إعتذار

 الحقوق 

مةةؤتمر اليوبيةةل الفضةةي لقةةانون العقوبةةات اإلتحةةادي 
بعنةةوان " اةةانون العقوبةةات اإلتحةةادي بعةةد مةةرور ربةةج 
اةةرن علةةي عةةدورة ، فةةي وةةو  مسةةتجدات العصةةر " 

 بمعهد دبي القضا ي

 دبي اإلمارات م04-06/4/0210
(422 )
 م08/0/0210

 بتكلفة
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انعقاد 
 المؤتمر

مكان 
 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

 تركيا-اسطنبول م08/4/0210-04 المؤتمر العالمي للتخدير الطب د موسي محمود أبو العنيند/ خال  .082
(624 )
 م02/2/0210

 بتكلفة

 الهندسة د/ أمل عبد الهادي ناعر  .084
2"مةؤتمر 

nd
 International Advances in 

Applied Physics and Materials Science 
Congress" 

 تركيا -أنطاليا م06-09/4/0210
(089 )
 م0/0/0210

 بتكلفة

 لبنان –بيروت  م1/1/0210-0 مؤتمر الجهاا الهضمي معهد الكبد أ.د/ أعرو كامل أبو جبل  .081
(884 )
 م06/4/0210

 بدون تكلفة

 بلجيكا -بروكسل مIMPAKT  2-1/1/0210  مؤتمر أورام الصدر الطب د/ سواان أحمد الحسنين   .086
(420 )
 م02/0/0210

 بتكلفة

 الطب مي انديلأ.د/ محمد أحمد سا  .080
المةةةةؤتمر العةةةةالمي فةةةةي أمةةةةراض النسةةةةا  والتوليةةةةد 

BCGIP 
 أسبانيا-برعلونة م2-6/1/0210

(421 )
 م02/0/0210

 بتكلفة

 معهد الكبد د/ محمد حلمي عبد الرحمن  .088
 The Association for Research inمةؤتمر 

Vision and Ophthalmology . 
 أمريكا م4-12/1/0210

(880 )
 م06/4/0210

 تكلفة بدون

089.  
 أ.د/ سعيد إبراهيم المالح

 
 أ.د/ سنا  سيد حافظ جزارين

 الطب
 
 الطب

 لبنان-بيروت م10/1/0210-12 مؤتمر القلب واألوعية الدموية بالشرق األوسط 

(881 )
 م06/4/0210
(886 )
 م06/4/0210

بتكلفة منمركز 
الخدمة العامة 
 بالكلية

 معهد الكبد د/ محمد حلمي عبد الرحمن  .092
 : Molecular Targeted Therapiesمةؤتمر 

Mechanisms of Resistance . 
 أمريكا م9-10/1/0210

(880 )
 م06/4/0210

 بدون تكلفة

091.  

 أ.د/ إبراهيم كامل مروان
 

 أ.د/ طارق محمد إبراهيم
 

 د/ عماد كامل رفع 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

 م19/1/0210-16 مؤتمر الجمعية العالمية لزراعة الكبد
 -سان فرانسيسكو
 أمريكا

(002 )
 م8/4/0210
(001 )
 م8/4/0210
(621 )

 بدون تكلفة
 
 بتكلفة
 
 بتكلفة
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 اسم المؤتمر الكلية االسم م
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القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
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 م18/2/0210

 رومانيا-بوخارس  م18-02/1/0210 (  ICARالمؤتمر الدولي عن البحث المعماري ) الهندسة أ.د/ عفا  محمود عيسي عبدة  .090
(809 )
 م06/4/0210

 بدون تكلفة

092.  

 دين نوحأ.د/ محمد عال  ال
 

 أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد
 

 د/ جاسر إبراهيم العزب

 الطب
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

 أمريكا -سان دييجو م00/1/0210-19 مؤتمر أسبوع الجهاا الهضمي األمريكي

(882 )
 م06/4/0210
(621 )
 م02/2/0210
(880 )
 م06/4/0210

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

094.  

 عمارةد/ محمود محمد 
 

 د/ أحمد محمد اهران
 

 أ.د/ سعيد سيد أحمد خميل

 الطب
 
 الطب
 
 الطب

 فرنسا-باريل م00/1/0210-04 المؤتمر السنوي للجمعية األوروبية ألمراض الكلي

(1220 )
 م0/1/0210
(1229 )
 م0/1/0210
(1228 )
 م0/1/0210

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 المملكة الكتحدة م04-00/1/0210 (BCLA)المؤتمر العلمي  ندسةاله أ.د/ كامل سيد أحمد انديل  .091
(881 )
 م06/4/0210

 بدون تكلفة

 اآلداب أ.د/ عيد علي مهدي بلبج  .096
المةةؤتمر الةةدولي الخةةامل حةةول اإلمةةام بةةديج الزمةةان 
سةةةعيد النورسةةةي بعنةةةوان " اإلتحةةةاد اإلسةةةالمي فةةةي 

 رسا ل النور "
 تركيا-إسطنبول م00-08/1/0210

(1290 )
 م02/1/0210

 بدون تكلفة

 الصين-داليان م22/1/0210-08 المؤتمر السابج للطااة الخضرا  الهندسة أ.د/ علي رحيم الغلبان  .090
(000 )
 م1/4/0210

 بتكلفة
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القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
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 جمهورية مقدونيا م0/6/0210-08/1 المؤتمر الدولي الخامل للمياة والمناخ والبي ة  الزراعة أ.د/ عبد المنعم محمد عامر  .098
(186 )
 م04/1/0210

 بتكلفة

 تركيا-أنطاليا م2/6/0210-22/1 مؤتمر جراحة التجميل الطب أ.د/ فؤاد محمد غريب سيف  .099
(1226 )
 م0/1/0210

 بدون تكلفة

 الطب د/ عال  عبد العزيز لبيب  .222
المةةةةؤتمر السةةةةنوي للجمعيةةةةة األوروبيةةةةة لألمةةةةراض 

 الروماتزمية
 ألمانيا-برلين م6-9/6/0210

(1242 )
 م8/1/0210

 ةبدون تكلف

 فرنسا-باريل م10/6/0210-9 المؤتمر األوروبي السنوي للتخدير  معهد الكبد أ.د/ خالد أحمد يسن  .221
(1019 )
 م6/6/0210

 بتكلفة

 أمريكا م10/6/0210-8 المؤتمر السنوي للجمعية األمريكية للسكر الطب أ.د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوي  .220
(1162 )
 م09/1/0210

 بدون تكلفة

 الطب د بدويد/ نرمين محمو  .222
المةةؤتمر النةةامن والنالظةةون للجمعيةةة األوروبيةةة لطةةب 

 (  EPOSعيون األطفال )
 السويد م10-19/6/0210

(1182 )
 م09/1/0210

 بتكلفة

 أ.د/ خالد محمد حسن حلمي  .224
 اعتذار

 العلوم
 Challenges in Bioorganic “المؤتمر الدولي 

& Organic Medicinal Chemistry 13
th

 
Tetrahedron Symposium “ 

 هوالندا-أمستردام م06-09/6/0210
(882 )
 م06/4/0210

 بتكلفة

 معهد الكبد د/ سميرة عزت أبو الخير  .221
المؤتمر السنوي الخامل واألربعين للجمعية البحنيةة 

 (  SERلعلم األوب ة )
 أمريكا-مينوسوتا م00-22/6/0210

(1286 )
 م11/1/0210

 بتكلفة

 أسبانيا-برعلونة م22/6/0210-00 مؤتمر الرابج عشر ألورام الجهاا الهضمي ال الطب د/ إيهاب أنور علتوت  .226
(1120 )
 م00/1/0210

 بدون تكلفة

220.  
 أ/ يوسف السيد محمد يوسف

 
 د/ بسيم عبد العظيم عبد القادر

 اآلداب
 
 اآلداب

مةةةؤتمر " كليةةةات التربيةةةة بةةةين النظريةةةة وإعةةةكاليات 
 األاصيالتطبيق " والذي تنظمة كلية التربية بجامعة 

 فلسطين م2-4/0/0210

(1220 )
 م8/1/0210
(1061 )
 م6/6/0210

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
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القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

228.  
 د/ أسامة حجااي عبد السالم

 
 د/ هاني عبد المجيد عريم

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

المةةةؤتمر الةةةدولي للجمعيةةةة الدوليةةةة لجراحةةةات الكبةةةد 
 والقنوات المرارية والبنكرياس

 باريل م1-1/0/0210

(000) 
 م8/4/0210
(006 )
 م8/4/0210

 بتكلفة
 
 بتكلفة

 الطب د/ محمد إبراهيم ععبان  .229
لجمعيةةةةة علةةةةم األمةةةةراض  020المةةةةؤتمر العلمةةةةي ال

بجامعةةة  the octagonببريطانيةةا وايرلنةةدا بمركةةز 
Sheffield  

 بريطانيا م2-1/0/0210
(1181 )
 م09/1/0210

 بتكلفة

 أمريكا م10/0/0210-9 لسنوي لجمعية علوم الدواجن األمريكيةالمؤتمر ا الزراعة أ.د/ أحمد عبد الوهاب عنب  .212
(188 )
 م06/4/0210

 بتكلفة

211.  
 أ.د/ محمد فتحي فرج بيومي

 
 أ.د/ إبراهيم عبد المجيد العليمي

 العلوم
 
 العلوم

ورعةةة العمةةل الدوليةةة بعنةةوان " المشةةكالت الصةةحية 
 والبي ية التي تهدد حوض البحر المتوسط "

 تركيا-بولاسطن م11-10/0/0210

(1060 )
 م6/6/0210
(_1062 )
 م6/6/0210

 بتكلفة
 
 بتكلفة

 اآلداب أ.د/ أسامة عبد الفتاح مدني  .210
الملتقةي النقةافي لهي ةة سةوليا التعليميةة التابعةة لألمةم 

 المتحدة 
 بدون تكلفة م2/0/0210( 81) أمريكا-نيويورك م19/0/0210

 د/ حمدي محمد مرسي  .212
الحاسبات 
 والمعلومات

الةةةدولي النةةةامن عشةةةر لتطبيقةةةات وتقنيةةةات  المةةةؤتمر
 المعالجات المزعة والمتوااية

 أمريكا-الس فيجاس م16-19/0/0210
(1062 )
 م6/6/0210

 بتكلفة

 بتكلفة م1/0/0210( 26) اإلمارات-دبي م1/8/0210-4 المؤتمر العالمي النالث عن العلوم البي ية والتنمية العلوم أ.د/ أحمد محمد محمد يوسف  .214

 بتكلفة م1/0/0210( 21) كوريا الجنوبية م01/8/0210-19 المؤتمر الدولي الرابج والعشرون للحشرات الزراعة د/ عمر محمد اايدالسي  .211

216.  
د/ سامي سيد عبد اللطيف 

 إعتذار الدحدوح
 د/ إبراهيم إبراهيم المحالوي

 الطب
 
 الطب

المةةةةؤتمر السةةةةنوي للجمعيةةةةة األوروبيةةةةة لألمةةةةراض 
 ERSالصدرية 

 النمسا -فيينا م1-1/9/0210
(460 )
 م6/8/0210
(016 )

 بتكلفة
 
 بتكلفة
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تاريخ 
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 االنعقاد

رقم 
القرار و 

 تاريخه

مساهمة 
 الجامعة

 م16/0/0210

210.  
 أ.د/ عادل محمود حنفي

 
 أ.د/ عصام الدين جابر عالح

 الطب
 
 الطب

 تركيا م1/9/0210-0 المؤتمر العلمي األسيوي التاسج 

(021 )
 م09/8/0210
(026 )
 م09/8/0210

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 أسبانيا-برعلونة م11/9/0210-8 مؤتمر جمعية التخدير األوروبية السنوي معهد الكبد يلأ.د/ مجدي كمال محمد خل  .218
(011 )
 م6/0/0210

 بدون تكلفة

219.  
 د/ عبد الرحمن السباعي سرحان

 
 د/ أمين فيصل أمين اللقوة

 الطب
 
 الطب

المؤتمر السنوي األوروبيةة للميةاا البيضةا  وإنكسةار 
 ESCRSالعين 

 طالياإي-ميالنو م8-10/9/0210

(014 )
 م16/0/0210
(191 )
 م12/8/0210

 بتكلفة
 

 بدون تكلفة

 جنوب إفريقيا م12/9/0210-8 ورعة العمل عن طرق التدريل في علم األعصاب الطب د/ وا ل محمد يوسف  .202
(429 )
 م21/0/0210

 بدون تكلفة

 الطب أ.د/ مها عبد الرافج البسيوني  .201
 “المةةةةةؤتمر الةةةةةدولي الرابةةةةةج عشةةةةةر بعنةةةةةوان 

Monitoring Molecules in 
Neuroscience “ 

 بتكلفة م2/0/0210( 09) لندن م16-02/9/0210

 الطب إعتذارد/ وا ل محمد يوسف   .200
 Understanding Brain“مةةةةةةؤتمر 

Development and correcting 
neurological disorders “ 

 بتكلفة م2/0/0210( 08) فرنسا-مارسيليا م00-06/9/0210

 العلوم يز النعناعيأ.د/ عال  عبد العز  .202
المةةةةةؤتمر الةةةةةدولي للمعةةةةةادن النقيلةةةةةة فةةةةةي البي ةةةةةة 

ICHMET 
 روما-إيطاليا م02-00/9/0210

(028 )
 م09/8/0210

 بتكلفة

 الطب د/ وا ل محمد يوسف  .204
المةةؤتمر السةةنوي لمنظمةةة األعصةةاب بمنطقةةة البحةةر 

 األبيض
 تركيا-إسطنبول م00/9-1/12/0210

(412 )
 م21/0/0210

 بدون تكلفة
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201.  

 هاجر عبد المجيد العجيزيد/ 
 

 د/ محمد أبو الفتوح عحاتة
 

 د/ سواان أحمد الحسانين
 

 د/ حسن محمد متولي

 الطب
 
 الطب
 
 الطب
 
 الطب

المةةةةةؤتمر السةةةةةنوي السةةةةةابج والنالظةةةةةون للجمعيةةةةةة 
 ESMOاألوروبية لعالج األورام 

 النمسا-فيينا م08/9-0/12/0210

(1221 )
 م16/9/0210
(999 )
 م16/9/0210
(998 )
 م16/9/0210
(1222 )
 م16/9/0210

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 الطب ط/ محمد كمال محمود عمر  .206
المةةؤتمر النةةاني والنالظةةون للجمعيةةة الدوليةةة للمسةةالك 

 SIUالبولية 
 اليابان م22/9-4/12/0210

(428 )
 م21/0/0210

 بتكلفة

 د/ أحمد ااهر عفيفي  .200
الحاسبات 
 والمعلومات

 Medical “لمةؤتمر الةدولي الخةامل عشةر عةن ا
image computing and assisted 

intervention “ 

 فرنسا-نيل م1-1/12/0210
(928 )
 م9/9/0210

 بدون تكلفة

 ر يل الجامعة أ.د/ أحمد حامد محمد اغلول  .208
مهمةةةةة رسةةةةمية لحضةةةةور القمةةةةة العربيةةةةة الماليزيةةةةة 

 Sainsالعالميةةةة األولةةةي للتعلةةةيم العةةةالي بجامعةةةة 
Islam    

 ماليزيا م2-6/12/0210
(1210 )
 م18/9/0210

 بتكلفة

 العلوم د/ حسام أحمد سعيد عوض  .209
 International symposium on “مةؤتمر 

exotic nucleir “ 
 روسيا-فالديفوستوك م1-6/12/0210

(1210 )
 م02/9/0210

 بدون تكلفة

 اآلداب د/ عمرو عبد العلي عالم  .222
" الشةةرق األوسةةط :  مةةؤتمر جامعةةة عةةقارية بعنةةوان

 السياسة والمجتمج "
 تركيا م9-11/12/0210

(1211 )
 م02/9/0210

 بتكلفة

221.  
 أ.د/ محمد سالمة جاد

 
 د/ مهني محمود عبد الستار

 الطب
 
 الطب

المؤتمر العالمي العشرون ألمراض النس   والتوليةد 
والةةةةذي ينظمةةةةة اإلتحةةةةاد الةةةةدولي ألمةةةةراض النسةةةةا  

   FIGOوالتوليد 
 إيطاليا-روما م0-10/12/0210

(1228 )
 م8/1/0210
(_912 )
 م9/9/0210

 بتكلفة
 

 بدون تكلفة
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 إيطاليا م12/12/0210-12 اللقا  العلمي إلستعمال ايالوجين في الحروق الطب أ.د/ فؤاد محمد غريب البسيوني  .220
(1021 )
 م0/12/0210

 بدون تكلفة

 م10/12/0210-10 اد العام لألظريين العربالملتقي الخامل عشر لدتح اآلداب د/ إيناس نور الدين رمضان  .222
المملكة  -وجدة

 المغربية
(420 )
 م21/0/0210

 بتكلفة

 الطب أ.د/ محمد أحمد عقدة  .224
المةةةؤتمر األوروبةةةي الخةةةامل والعشةةةرون لألمةةةراض 

 ECNPالعصبية 
 النمسا-فيينا م12-10/12/0210

(1224 )
 م16/9/0210

 بدون تكلفة

 الطب أ.د/ أحمد محمد البارة  .221
ؤتمر العلمةةةي العةةةام العشةةةرون لجمعيةةةة جراحةةةي المةةة

 الشعر العالمية
 جزر الباهاما م10-02/12/0210

(1222 )
 م16/9/0210

 بدون تكلفة

226.  

 أ.د/ حسن أحمد الشناوي
 

 أ.د/ محسن سالمة محمد
 

 أ.د/ إيمان أحمد رويشة
 

 د/ محمد مليجي محمد
 

 د/ جاسر إبراهيم العزب
 

 د/ عريف إبراهيم عبد المقصود

 الكبد معهد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

 هوالندا-أمستردام م04/12/0210-02 مؤتمر أسبوع الجهاا الهضمي 

(401 )
 م6/8/0210
(469 )
 م6/8/0210
(402 )
 م6/8/0210
(400 )
 م6/8/0210
(926 )
 م9/9/0210
(921 )
 م9/9/0210

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 د/ إبراهيم عبد الفتاح عبد الحميد  .220
الهندسة 
 اإللكترونية

 International society of”المةؤتمر العلمةي
intelligent unmanned systems 

institution of engineers”  

 سنغافورة م00-04/12/0210
(024 )
 م09/8/0210

 بتكلفة
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 الهندسة ةأ.د/ خالد محمد حيز  .228
المةةؤتمر الةةدولي النةةاني عشةةر للتطبيقةةات الحدينةةة فةةي 

 تكنولوجيا الخرسانة واضايا اإلستدامة 
 التشيك-براج م22/12-0/11/0210

(1280 )
 م01/9/0210

 بتكلفة

 التربية النوعية د/ عبير عبد هللا ععبان  .229
المةةةؤتمر العلمةةةي بعنةةةوان " التوجهةةةات الحدينةةةة فةةةي 

 عمان العربية  التربية الخاعة " بجامعة
 األردن-عمان م10-12/11/0210

(1221 )
 م18/9/0210

 بتكلفة

 أمريكا م12/11/0210-12 مؤتمر األكاديمية األمريكية للعيون الطب د/ فريد محمد وجدي يونل   .242
(920 )
 م9/9/0210

 بدون تكلفة

241.  

 د/ وا ل محمد عبد الرااق
 

 أ.د/ حسن أحمد محمود الشناوي
 

 د عمر غنيمأ.د/ نبيل عبد الحمي
 

 أ.د/ أعرو كامل أبو جبل

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

 أمريكا-بوسطن م12/11/0210-9 مؤتمر الرابطة األمريكية ألمراض الكبد

(1022 )
 م0/12/0210
(1292 )
 م01/9/0210
(1291 )
 م01/9/0210
(1289 )
 م01/9/0210

 بتكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 
 كلفةبدون ت

أ.د/ عبد المنعم عبد القادر   .240
 الترجمان

 العلوم
مؤتمر كيوتو الدولي الناني عشر لدتجاهةات الجديةدة 

 IKCOC-12للكميا  الحيوية 
 اليابان-كيوتو م10-16/11/0210

(1221 )
 م16/9/0210

 بتكلفة

 الطب أ.د/ أميرة عبد القادر كيالني  .242
خدام المةةؤتمر العربةةي التاسةةج للجمعيةةة العربيةةة لدسةةت

 األمنل للمضادات الميكروبية
 لبنان-بيروت م11-10/11/0210

(_010 )
 م16/0/0210

 بتكلفة

 معهد الكبد أ.د/ محمد عبد السالم الجندي  .244
 World congress of pediatric“مةةؤتمر 

gastroenterology herpetology and 
nutrition “ 

 تيوان م14-18/11/0210
(941 )
 م11/9/0210

 بتكلفة

 الهندسة جيه أحمد العسكريد/ و  .241
 المةةةةؤتمر الةةةةدولي لمنظومةةةةة الطااةةةةة والقةةةةدرة

“ICPES2012 “ 
 الهند-Pune م10-18/11/0210

(929 )
 م19/9/0210

 بتكلفة
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 التمريض د/ نجال  محمد حسين المقدم  .246
      المؤتمر الدولي الخامل للتعليم والبحث اإلبةداع

“ ICERI2012 “ 
 أسبانيا-مدريد م19-01/11/0210

(1286 )
 م01/9/0210

 بتكلفة

 اإلمارات-دبي م10/1/0212-11 مؤتمر الجمعية الخليجية لألنف واألذن والحنجرة الطب أ.د/ عمر عبد المنعم البنهاوي  .240
(1800 )
 م12/10/0210

 بدون تكلفة

 التمريض د/ إيناس ااسم علي ااسم  .248
مهمة رسمية لحضور اإلجتماع السنوي الرابج عشةر 

لمية لكليات التمريض العربية فةي لمجلل الجمعية الع
 رحاب جامعة الملك خالد

 السعودية م16-18/10/0210
(1190 )
 م00/11/0210

 بتكلفة

 الطب د/ محمد عبد الحميد اإلسكندراني  .249
الةةةةةدورة الخامسةةةةةة والعشةةةةةرون للمةةةةةؤتمر الةةةةةدولي 

 لألكاديمية الدولية للباظولوجي بالقسم العربي
 السودان-الخرطوم م6/8/10/0210

(1191 )
 م00/11/0210

 بدون تكلفة

 اإلمارات-دبي م22/11/0210-08 المؤتمر الدولي إللتهابات الجهاا الهضمي المزمنة  معهد الكبد أ.د/ محسن سالمة محمد  .212
(1161 )
 م06/11/0210

 بدون تكلفة

211.  
 أ.د/ حسن جمال الدين فرحات

 
 د/ سامح سعد مندور عيسوي

 الطب
 
 الطب

 الصين-هونج كونج م16/10/0210-14 وجراحة العيون المؤتمر الدولي النامن لطب

(1111 )
 م02/11/0210
(1110 )
 م02/11/0210

 بتكلفة
 
 بتكلفة

 اطر م18/1/0212-10 المؤتمر الخامل للجمعية العربية لزراعة الكبد معهد الكبد أ.د/ إبراهيم كامل مروان  .210
(1112 )
 م02/11/0210

 بدون تكلفة

أ.د/ عباس مبروك الغزيري   .212
 تذاراع

 الحقوق
مهمةةةةة رسةةةةمية لحضةةةةور امةةةةؤتمر اإلاليمةةةةي إلتحةةةةاد 
الجامعات العربية بعنةوان " إعةالح التعلةيم القةانوني 

 في العالم العربي " 
 األردن–َعمان  م18-19/11/0210

(1114 )
 م12/11/0210

 بتكلفة

 ياألمان م09/22/11/0210 مؤتمر الخاليا الجزعية  معهد الكبد أ.د/ أحمد أحمد الشعراوي  .214
(1461 )
 م6/11/0210

 بدون تكلفة

 أ.د/ ماجدة معوض محسن  .211
 

 التمريض
 

المةةةةةؤتمر الةةةةةدولي الخةةةةةامل للتمةةةةةريض بعنةةةةةوان " 
 اإلعتماد المهني في التمريض : طريق التميز "

 الكوي  م00-09/11/0210
(1442 )
 م1/11/0210

 بدون تكلفة
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 د/ آمال عطية اطب حسين
 

 د/ سهير أحمد فؤاد برسيم

 التمريض
 
 التمريض

(1441 )
 م1/11/0210
(1429 )
 م1/11/0210

 بدون تكلفة
 
 بتكلفة

216.  

 د/أسامة حجااي عبد السالم
 

 د/ هاني عبد المجيد عريم
 

 د/ حسام الدين محمد سليمان
 

 أ.د/ طارق محمد إبراهيم
 

 أ.د/ خالد علي أبو العال
 

 أ.د/ مجدي كمال محمد خليل

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد
 
 الكبد معهد
 

 معهد الكبد
 

 معهد الكبد

المةةؤتمر القةةومي الخةةامل للجمعيةةة العربيةةة لزراعةةة 
 الكبد

 اطر م10-18/1/0212

(1811 )
 م12/10/0210
(1816 )
 م12/10/0210
(1810 )
 م12/10/0210
(1818 )
 م12/10/0210
(1819 )
 م12/10/0210
(1802 )
 م12/10/0210

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 
 كلفةبدون ت
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 فرنسا م12/1/0212-10 إجتماع الجمعية األوروبية للتغذية العالجية معهد الكبد أ.د/ مجدي كمال محمد خليل  .210
(1801 )
 م12/10/0210

 بدون تكلفة

218.  
 د/ محمد إبراهيم ععبان

 
 د/ محمد عبد الحميد اإلسكندراني

 الطب
 
 الطب

نيةةةة واأليرلنديةةةة المةةةؤتمر الشةةةتوي للجمعيةةةة البريطا
 والهولندية للباظولوجي

 هوالندا-أوتراخ  م8-9/1/0212

(1688 )
 م0/10/0210
(1689 )
 م0/10/0210

 بتكلفة
 
 بتكلفة

   اإلمارات-دبي م10/1/0212-11 مؤتمر الجمعية الخليجية لألنف واألذن والحنجرة الطب أ.د/ عمر عبد المنعم البنهاوي  .219
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262.  

 أ.د/ إبراهيم كامل مروان

 

 أسامة حجااي عبد السالمد/

 

 د/ هاني عبد المجيد عريم

 

 د/ حسام الدين محمد سليمان

 

 أ.د/ طارق محمد إبراهيم

 

 أ.د/ خالد علي أبو العال

 

 أ.د/ مجدي كمال محمد خليل

 

 د/ وا ل محمد عبد الرااق

 

 د/ عماد حمدي محمود

 

 د/ أسما  إبراهيم السيد

 

 د/ محمد طه بدوي

 

 أ.د/ خالد أحمد يل

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

القةةومي الخةةامل للجمعيةةة العربيةةة لزراعةةة المةةؤتمر 

 الكبد
   اطر م10-18/1/0212
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 د/ مها لطفي الشي 

 

 د/ أعرو عالح الدين حسنين

 

 د/ نرمين عبد المعز فايد

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 اآلداب د/ السيد مكاوي عواد  .261

المةةؤتمر الةةدولي الةةذي ينظمةةة مركةةز المةةؤتمر الةةدولي 

الجامعة العنمانية للبرامج الدولية بعنوان " الهند في 

 الش ون الدولية : العقد القادم "

   الهند -حيدر آباد  م00-04/1/0212

 اآلداب د/ عال عبد المنعم الزيات  .260

المؤتمر الدولي النةاني لمركةز البحةور واالستشةارات 

لنةةةةةدن حةةةةةول مووةةةةةوعات العلةةةةةوم  –االجتماعيةةةةةة 

 االجتماعية واإلنسانية في العالم اإلسالمي

 م00/0/0212 -01
اإلمارات  –دبي 

 العربية المتحدة
  

262.  

أ.د/ أماني عبد المقصود عبد 

 الوهاب

 

 مد الدسوايأ.د/ مجدي مح

 التربية النوعية

 

 التربية النوعية

النةةدوة النانيةةة تحةة  عنةةوان" علةةم الةةنفل وتحصةةين 

الشباب في عصر العولمة " جامعةة اإلمةام محمةد بةن 

 سعود اإلسالمية

 م12-14/0/0212
المملكة  -الرياض

 العربية السعودية
  

   اإلمارات-أبو ظبي م9/0/0212-0 ألمراضمؤتمر اإلمارات الدولي لعلم ا الطب د / مروة محمد سراج الدين  .264

د/ عريف إبراهيم عبد المقصود   .261

 عباس
   النمسا -فيينا م16/0/0212-14 المؤتمر األوروبي إللتهابات القولون  معهد الكبد

   سنغافورة م06/0/0212-01 مؤتمر سيكولوجيا السلوك والتفكير الطب د/ وا ل محمد يوسف  .266

 الزراعة عديدد/ سامح فهيم فرج هللا   .260
اإلجتمةةاع الخةةامل للجمعيةةة اليابانيةةة لتطةةوير العلةةوم 

 تح  مسمي األمل
   اليابان-طوكيو م06/0-0/2/0212
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268.  
 د/ محمد عبد الجابر السيد سليم

 

 أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين

 الطب

 

 الطب

   إيطاليا-ميالنو م19/2/0212-11 مؤتمر جمعية جراحة المسالك البولية األوروبية

269.  
 د/ فؤاد محمد غريب سيفأ.

 

 ط/ أحمد ظروت نصار

 الطب

 

 الطب

المةؤتمر الةةدولي السةةابج والعشةةرون للجمعيةةة الدوليةةة 

 لجراحة الوجه والفكين
   النمسا م4-9/2/0212

م/ رمزي محمد عبد الرحمن   .202

 محمد مندور
 الهندسة

المةةؤتمر الةةدولي النةةاني لتكنولوجيةةا ديناميكةةا الموا ةةج 

 والديناميكا الحرارية
   تركيا-اسطنبول م11-16/2/0212

201.  

 أ.د/ محمد سالمة جاد

 

أ.د/ أسامة عبد الوهاب عبد 

 الجواد

 الطب

 

 الطب

   إيطاليا-فينسيا م16/2/0212-12 مؤتمر التكاظر البشري الخامل عشر 

 التمريض أ.د/ ماجدة معوض محسن  .200
المةةةةؤتمر الةةةةدولي السةةةةادس بعنةةةةوان " بي ةةةةة العمةةةةل 

 وأمراض القلب "
   اليابان-طوكيو م00-22/2/0212

 اآلداب أ.د/ حسن السيد خطاب  .202

نحةةةو المةةةؤتمر الةةةدولي الرابةةةج لألواةةةاو بعنةةةوان " 

اسةةةةتراتيجية تكامليةةةةة للنهةةةةوض بةةةةالواف اإلسةةةةالمي  

والمزمج عقدا في رحاب الجامعة اإلسةالمية بالمدينةة 

 المنورة  

 م22-21/2/0212
المملكة العربية 

 السعودية
  

204.  

 متي د/ ميالد إبراهيم

 

 د/ هنا  السيد محمد علي

 

 د/ إسالم محمد هيبة

 التربية النوعية

 

 التربية النوعية

 

 التربية النوعية

المؤتمر النامن للفن العربةي المعاعةر بعنةوان " افةن 

جامعةةة  –فةةي امةةن متغيةةر " بكليةةة الفنةةون الجميلةةة 

 اليرموك

   دناألر م01-02/4/0212
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 د/ أعرو أحمد العيسوي

 

 التربية النوعية

 التمريض د/ أمال عطيه اطب حسين  .201
المؤتمر القومي العشةرين بعنةوان " التطبيةق المبنةي 

 علي األدلة " جامعة أيوا
   أمريكا م18-19/4/0212

206.  

 أ.د/ إمام عبد اللطيف واكد

 

 أ.د/ عالح محمود عالح

 

 أ.د/ محسن سالمة محمد

 

 د/ السيد ععبان عبد الجواد ظروة

 

 ااقد/ وا ل محمد عبد الر

 

 أ.د/ إيمان أحمد رويشة

 

 د/ أسما  إبراهيم السيد

 

 د/ محمد أحمد سامي كحله

 

 د/ علي سعد الدين السيد ندا

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

   هوالندا-أمستردام م08/4/0212-04 مؤتمر الجمعية األوروبية لدراسة أمراض الكبد 

 اآلداب أ.د/ عالح عبد الجابر عيسي  .200

المؤتمر الجغرافي العالمي األول بعنةوان " الجغرافيةا 

والتغيةةةرات العالميةةةة المعاعةةةرة " فةةةي رحةةةاب كليةةةة 

 اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة

 م1-4/4/0212
-المدينة المنورة

 السعودية
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 ويأ.د/ أحمد أحمد ععرا  .208

 

 معهد الكبد

 
   ألمانيا م04/4/0212-02 المؤتمر السابج الدولي للخاليا الجزعية

209.  
 أ.د/ خالد فهمي إبراهيم

 

 أ.د/ هويدا عزت محمد

 اآلداب

 

 اآلداب

المؤتمر العلمي الناني بعنوان " األدب العربي وآداب 

الشةةةةةةعوب اإلسةةةةةةالمية : آفةةةةةةاق التواعةةةةةةل الفنةةةةةةي 

ات العةةةالم والمووةةةوعي " فةةةي رحةةةاب مركةةةز دراسةةة

 جامعة آل البي  –اإلسالمي 

   األردن م02-04/4/0212

   تركيا م12/4/0212-10 مؤتمر الطرق المختلف لعالج أورام الر ة الطب أ.د/ خالد كمال الدين عبد العزيز  .282

281.  
د/ محمد مراوق عبد المقصود 

 عبد هللا

 د/ طارق محمد عبد البااي

 الطب

 

 الطب

سةنوي لجراحةي المسةالك مؤتمر الجمعية األمريكيةة ال

 البولية
   أمريكا-كاليفورنيا م4-8/1/0212

   رومانيا-بوخارس  م19/1/0212-0 المؤتمر الدولي الخامل للجيوغرافيا العلوم د/ هاني أحمد مصطفي  .280

   إنجلترا-عيفيلد م04/1/0212-00 مؤتمر الجمعية البريطانية لجراحي الم  واألعصاب الطب د/ حسام عبد الحكيم النعماني   .282

 الهندسة أ.د/ عفا  محمود عيسي  .284

29 "المؤتمر الدولي بعنوان 
th

 Annual Pacific 

Rim International Conference on 

Disability and Diversity "  
   أمريكا-هاواي م09/4-1/1/0212

 العلوم أ.د/ السيد أحمد حسن خالو  .281
المؤتمر الدولي الرابةج متعةدد التخصصةات فةي مجةال 

 هيدرولوجيا والبي ة بجامعة رنال
   فرنسا م12-16/1/0212

 معهد الكبد أ.د/ أحمد أحمد الشعراوي  .286
مةةؤتمر الخاليةةا الجزعيةةة فةةي تقةةدم السةةن واألمةةراض 

 المختلفة واألورام الخبينة
   ألمانيا م04-06/1/0212
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280.  

 أ.د/ إيمان أحمد رويشة

 

 د/ محمد أحمد سامي كحله

 

 د/ السيد محمد عبد العال

 

 أ.د/ عالح محمود عالح

 

 د/ أيمن السباعي اطب

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

   سنغافورة م12/6/0212-6 مؤتمر الرابطة األسيوية لدراسة الكبد

 الطب أ.د/ عمر عبد المنعم البنهاوي  .288
المةةؤتمر الةةدولي العشةةرين لدتحةةاد الةةدولي لجمعيةةات 

 والحنجرةاألنف واألذن 
   كوريا-سيول م1-1/6/0212

 الطب د/ حتام محمد جاد مرعي  .289
 SOEمةةؤتمر الجمعيةةة األوروبيةةة ألمةةراض العيةةون 

2013 
 م8/11/6/0212

 -كوبينهاجن

 الدنمارك
  

 الطب د/ وا ل محمد يوسف  .292
المةةةؤتمر الةةةدولي الحةةةادي عشةةةر للمنظمةةةة اإلفريقيةةةة 

 لعلوم األعصاب
   المغرب-الرباط م12-10/6/0212

   البرتغال -بورتو م01/6/0212-10 المؤتمر الدولي السابج عشر للمنشآت المؤتلفة الهندسة د/ أحمد عبد الحميد أحمد حمادة  .291

290.  
 أ.د/ مجدي كمال خليل

 

 د/ أعرو عالح الدين حسنين

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

   أسبانيا م4/6/0212-1 المؤتمر األوروبي السنوي للتخدير

292.  
 د اللطيف واكدأ.د/ إمام عب

 

 د/ أسما  إبراهيم السيد

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

   إستراليا-سيدني م11/6/0212-10 المؤتمر الدولي السنوي التاسج عشر
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   التشيك-براغ م1/0/0212-1 المؤتمر الدولي النالث والعشرون للزجاج  العلوم السيدة/ سمحة محمد سامح  .294

   اليابان -كيوتو م9/8/0212-4 المؤتمر العلمي الدولي لدتحاد الجغرافي الدولي اآلداب أ.د/ عالح عبد الجابر عيسي  .291

 إيطاليا م1/9/0212-0 المؤتمر الدولي للماس والكربون  العلوم أ.د/ أحمد محمد بشادي  .296
(2020 )
 م9/6/0212

 بتكلفة

290.  

 د/ حسن السيد اغلة

 

 د/ عصام علي سعيد الشيمي

 

 د/ أحمد السيد أحمد عطية

 الكبدمعهد 

 

 معهد الكبد

 

 معهد الكبد

مؤتمر عالج أورام الكبةد للجمعيةة األوروبيةة لدراسةة 

 أمراض الكبد
 تركيا-إسطنبول م02-00/6/0212

(2022 )
 م9/6/0212
(2021 )
 م9/6/0212
(2024 )
 م9/6/0212

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة
 

 بدون تكلفة

 اآلداب أ.د/ حسن السيد خطاب  .298

اانةةات ودورة فةةي الحيةةاة مةةؤتمر بعنةةوان " فقةةة المو

المعاعرة " والذي تنظمة كليةة الشةريعة والدراسةات 

 اإلسالمية بجامعة أم القري

 السعودية-مكة م2-1/9/0212
(2026 )
 م9/6/0212

 بدون تكلفة

 د/ أسامة فواي اهران  .299
الهندسة 

 اإللكترونية
 م9-10/9/0212 (  NDT2013المؤتمر السنوي الناني والخمسون )

مملكة ال-بريطانيا

 المتحدة

(2021 )
 م9/6/0212

 بتكلفة

 هوالندا–أمستردام  م4/9/0212-21/8 المؤتمر السنوي للجمعية األروبية ألمراض القلب   الطب د/ محمد فهمي النعماني   .422
(2262 )
 م0/6/0212

 بتكلفة

 أ.د/ أعرو عبد الهادي اين الدين  .421

 الطب

 

 

ين المؤتمر الدولي الحادي والعشرون لجمعية الجراح

   EAESاألوروبية 
 النمسا-فيينا م19-00/6/0212

(2201 )
 م06/1/0212

 بتكلفة

 الطب د/ منتصر عالح أبو القاسم  .420
المةةةؤتمر الرابةةةج عشةةةر لتحةةةديات الكميةةةا  العضةةةوية 

 والغير عضوية
 النمسا -فيينا م01-08/6/0212

(2206 )
 م06/1/0212

 بتكلفة
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