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 أسماء المرشحين الكلية تاريخ انعقاد المؤتمر أسم المؤتمر/ الندوة م
عدد 

 المرشحين

مساهمة 

 الجامعة

 بتكلفة 3  الهندسة م01/0/8118ـ 8 1بجامعة القاهرة -م للتصميم الميكانيكي واإلنتاج  01/0/8118ـ  8المؤتمر الدولي التاسع من :   .1

 بتكلفة 5  العلوم م00/0/8118-8  1لوجيا التيش والذي سوف يعقد بأسوان ـ جامعة الوادي ـ مصرالمؤتمر الدولي الثالث لجيو  .2

 بتكلفة 8  الطب م0/8/8118-30/0 جامعة اإلسكندرية  –كلية الطب  –مركز المؤتمرات  –المؤتمر السنوي الدولي األول عن مناظير النساء و التوليد   .3

 بتكلفة 3  كلية الطب م0/8/8118ـ  31/0 بالقاهرة –احب أو  غير ا لمصاحب لاللتهاب الكبدي الفيروسي )ب( أو )سى( المؤتمر الثالث لتليف الكبد المص  .4

 بتكلفة 0  كلية الهندسة م0/8/8118 -88/0 القاهرة  –( بالجيزة  HBRCالمؤتمر الدولي لدراسة المنشآت و المواد بمركز البحوث القومي لإلسكان و التعمير )  .5

 بدون تكلفة 6  كلية العلوم م01/8/8118 ؤتمر العلمي السنوي السابع و العشرون للجمعية المصرية للعلوم الطبية األساسية بكلية طب القصر العيني الم  .6

 بتكلفة 0  التربية النوعية 81/8/8118-01 المؤتمر العلمي األول " اإلعالم و البناء الثقافي لحقوق المواطنة "  .7

 بيان المؤتمرات الداخلية 
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عدد 

 المرشحين

مساهمة 

 الجامعة

 بتكلفة 5  الطب م80/8/8118-81 القاهرة –المصرية ألمراض الدم  مؤتمر الجمعية  .8

9.  
المؤتمر الرابع الذي تنظمه الجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبية بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية و كلية 

 التربية جامعة السادس من أكتوبر بالقاهرة 
 بتكلفة 8  كلية العلوم م83/8/8118

 بتكلفة 0  التربية م81/8/8118ـ  83 العلمي األول بعنوان "تكامل العلوم واآلداب والتربية في إعداد معلم القرن الحادي والعشرون  المؤتمر  .11

  كلية العلوم م 5/3/8118-0 جامعة القاهرة  –المؤتمر الدولي الثامن عشر للجمعية المصرية األلمانية لعلم الحيوان بكلية العلوم   .11
8 

0 

 بتكلفة

 بدون تكلفة

 بتكلفة 6  الزراعة م3/8118/ 6-1 باإلسكندرية  -مؤتمر اإلسكندرية الخامس لعلوم وتكنولوجيا األلبان و التغذية   .12

13.  
مؤتمر كلية اآلثار جامعة القاهرة الدولي األول عن " الجيزة عبر العصور : دراسات في اآلثار والترميم والبيئة 

 القاهرة   والسياحة " بكلية اآلثار ـ جامعة
 بتكلفة 3  اآلداب م1-6/3/8118

 بتكلفة 8  اآلداب م00/3/8118ـ  1 المؤتمر الدولي الرابع " عن الثقافية العربية اإلسالمية " الوحدة والتنوع ـ جامعة المنيا   .14

 بتكلفة 0  كلية اآلداب م00/3/8118-1 الوحدة و التنوع "  جامعة المنيا  –المؤتمر الدولي الرابع عن " الثقافة العربية اإلسالمية   .15

 بتكلفة 5  كلية الزراعة م03/3/8118-08 القليوبية  –طوخ  –مؤتمر الجمعية المصرية للهندسة الزراعية الخامس عشر بمركز الزراعة اآللية   .16

17.  
 جامعة جنوب الوادي–( كلية الهندسة  MEPCON2008مؤتمر الشرق األوسط الثاني عشر لنظم القوي الكهربية )

 أسوان  –
 بتكلفة 1  كلية الهندسة م08/05/3/8118

 بتكلفة 0  كلية الزراعة م06/3/8118-08 جامعة المنصورة  –المؤتمر الدولي األول للعلوم البيولوجية و البيئية بكلية العلوم   .18
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 أسماء المرشحين الكلية تاريخ انعقاد المؤتمر أسم المؤتمر/ الندوة م
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 المرشحين

مساهمة 

 الجامعة

 بتكلفة 0  الزراعة م06/3/8118ـ 08 المؤتمر الدولي األول للعلوم البيولوجية والبيئية بكلية العلوم ـ جامعة المنصورة   .19

 بتكلفة 8  كلية العلوم م06/3/8118-03 بجامعة المنصورة  -المؤتمر الدولي األول لعلوم الحياة و البيئة    .21

 بتكلفة 0  كلية الهندسة 08/3/8118-05 مؤتمر القاهرة لدولي الحادي عشر للطاقة و البيئة بالقاهرة  .21

22.  
ألدب والترجمة وتواصل الثقافات في  المعهد العالي للغات في مصر الجديدة المؤتمر السنوي الثالث تحت عنوان " ا

 القاهرة                       
 بتكلفة 0  اآلداب م08/3/8118ـ 06

 ةبتكلف 0  كلية الحقوق 01/3/8118-08 جامعة أسيوط  –كلية الحقوق  –المؤتمر العلمي السنوي الرابع تحت عنوان " القانون و الفنون "   .23

 بتكلفة 6  كلية العلوم م81/3/8118-08 جامعة طنطا  –( بكلية الهندسة  NRSC2008المؤتمر الخامس و العشرون لعلم الراديو )   .24

 م83/3/8118-81 جامعة المنصورة بمدينة شرم الشيخ  –المؤتمر الدولي السادس بكلية الهندسة   .25

 كلية الهندسة

كلية الهندسة 

 اإللكترونية

 
3 

0 

 بتكلفة

 بتكلفة

 م83/3/8118-81 شرم الشيخ   -المؤتمر الدولي السادس بكلية الهندسة جامعة المنصورة و المقرر عقدة في  .26

 كلية الهندسة

كلية الهندسة 

 اإللكترونية

 
3 

0 

 بتكلفة

 بتكلفة

 م82/3/8118-81 البحر األحمر  –المؤتمر السابع و العشرين لفيزياء الجوامد و علوم المواد بالعين السخنة   .27
 كلية الهندسة

 كلية العلوم
 

8 

8 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة 8  العلوم م82/3/8118ـ  81 " بجامعة القاهرة ـ  1المؤتمر الدولي التاسع لجيولوجيا العالم العربي " جاو   .28
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29.  
 –اآلداب المؤتمر الدولي بعنوان " دور مؤرخي جامعة القاهرة في تطوير الدراسات التاريخية في مائة عام " كلية 

 جامعة القاهرة 
 بتكلفة 8  كلية اآلداب م86-82/3/8118

 بتكلفة 6  الزراعة م88/3/8118ـ 85 المؤتمر السنوي لجميعه الكيمياء الزراعية وحماية البيئة " دار الضيافة " جامعة عين شمس   .31

31.  
لوجيا التعليم اإللكتروني و تحديات المؤتمر العلمي الحادي عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان " تكنو

 التطوير في الوطن العربي "
 بتكلفة 3  التربية النوعية 82-88/3/8118

 م81/3/8118ـ  82 المؤتمر السنوي السادس للمعلوماتية والنظم بكلية الحاسبات ـ بالقاهرة    .32
الحاسبات 

 والمعلومات
 بتكلفة 0 

 بتكلفة 0  الزراعة 8118/ 3/ 31ـ  82 باإلسكندرية –لمياه المؤتمر الدولي الثاني عشر لتكنولوجيا ا  .33

 بتكلفة 8  اآلداب م30/3/8118ـ 8 المؤتمر الدولي األول " السرديات في اآلداب والعلوم اإلنسانية " جامعة قناة السويس   .34

 بتكلفة 3  اآلداب م8118/ 6/1ـ  5 ندوة اللغة األم والترجمة كلية األلسن ـ جامعة عين شمس   .35

 بتكلفة 1  الطب م6/1/8118-5 القاهرة   –بالمركز الدولي للمؤتمرات  –المؤتمر السنوي التاسع عشر للطب المعملي   .36

37.  
  -المؤتمر الدولي الخامس بعنوان ] الصناعات النسيجية  " الحاضر و المستقبل" [ بالمركز القومي للبحوث 

 1بالقاهرة
 فةبتكل 6  االقتصاد المنزلي م8/1/8118ـ  6

 بتكلفة 0  كلية العلوم م01/1/8118-6 المؤتمر الدولي الثالث و الثالثون لإلحصاء و علوم الحاسب و تطبيقاتها   .38

39.  
المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية التربية النوعية تحت عنوان " تطوير التعليم النوعي في مصر و الوطن العربي 

 بجامعة المنصورة  –رؤي استراتيجية "  لمواجهة متطلبات سوق العمل بعصر العولمة "
 بتكلفة 3  اإلقتصاد المنزلي م1-01/1/8118
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41.  
شرم الشيخ  -المؤتمر الدولي الخامس تحت عنوان )اآلفاق المستقبلية للتنمية في الوطن العربي " مواجهة التحديات"( 

1 
 م06/1/8118ـ  03

 االقتصاد المنزلي

 اإلقتصاد المنزلي

 التربية النوعية

 

0 

0 

8 

 بتكلفة

 بدون تكلفة

 بتكلفة

41.  
 The 1 st International Conference For Allied)المؤتــــــمر العالــــمي األول تحــــــت عنـــــوان: 

Health Professionals Nurses and Physicians)  ـ بفندق " هلنان ـ فلسطين" باإلسكندرية 
 بتكلفة 0  كلية التمريض م08/1/8118ـ 06

 بتكلفة 0  اآلداب م80/1/8118ـ  81 ؤتمر ] الندوة السنوية الرابعة عشر " ثقافة العمل " [ كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة  م  .42

 م80/1/8118ـ 81 المؤتمر السنوي السابع لكلية رياض األطفال بعنوان )قضايا الطفولة في العقد الثاني لحماية الطفل العربي ورعايته (   .43
 التربية

 ة النوعيةالتربي
 

8 

0 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة 1  اآلداب م83/1/8118ـ 88 المؤتمر العلمي العاشر بعنوان : )التفكير المنهجي في العلوم العربية واإلسالمية( جامعة الفيوم :   .44

 بتكلفة 0  الزارعة م83/1/8118ـ 88 مؤتمر " دور الصحافة الزراعية في تنمية األعمال الزراعية في الوطن العربي   .45

 بتكلفة 8  الزارعة م83/1/8118 ندوة النانوتكنولوجي في األغذية واأللبان " كلية الزراعة ـ جامعة الفيوم   .46

 بتكلفة 8  اآلداب م88/1/8118ـ 82 بالقاهرة   -ندوة ]ترجمة كتب اآلخالق والتصوف في اآلداب الشرقية[ المجلس األعلى للثقافة  .47

 بتكلفة 5  الزراعة م31/1/8118ـ 81 القاهرة  –بجامعة عين شمس   -يمياء الحيوية والبيولوجية الجزيئية المؤتمر السنوي لجمعية الك  .48

49.  
المؤتمر  العلمي السنوى التاسع بعنوان ] تطوير كليات التربية النوعية في ضوء معايير الجودة واالعتماد[ بكلية 

 1التربية النوعية ـ جامعة المنصورة
 بتكلفة 3  تصاد المنزلياالق م31/1/8118ـ81
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51.  
المؤتمر العلمي السنوي التاسع بعنوان )تطوير كليات التربية النوعية في ضوء معايير الجودة واالعتماد وذلك 

 بجامعة المنصورة ـ فرع دمياط بكلية التربية النوعية( 
 بتكلفة 6  التربية النوعية م8118/ 1/ 31ـ 81

 بتكلفة 0  كلية التمريض م31/1/8118 جامعة الزقازيق   -مات " مؤتمر " دور التمريض في إدارة األز  .51

52.  
 -المؤتمر العلمي الرابع " إنتاج زراعي آمـــــن صحياً وبيئياً باستخدام التقنيات الحديثة "بالمركز القومي للبحوث

 بالدقي 
 بتكلفة 8  الزراعة م6/5/8118ـ  5

 بتكلفة 1  التربية النوعية م8118/ 5/ 6ـ 5 خاص: الفرص والتحديات( بكلية التربية ـ جامعة المنياالمؤتمر العلمي التاسع تحت عنوان  )التعليم ال  .53

 بتكلفة 8  كلية التمريض م8118/ 5/ 2ـ6 المؤتمر الدولي األول تحت عنوان : )الجودة مطلب قومي( جامعة  األسكندرية ـ فرع دمنهور   .54

 بتكلفة 0  كلية التمريض م8118/ 8/5 – 2 المركز الطبي العالمي بالقاهرة   )الفخر واالعتزاز بمهنة  التمريض( المؤتمر السنوي الثالث للتمريض تحت عنوان  .55

 بتكلفة 0  اآلداب م08/5/8118ـ  01 المؤتمر الدولي الثامن عشر بعنوان )حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياة ( مدينة اآلسكندرية   .56

 بتكلفة 0  التجارة م08/5/8118ـ 01 اية البيئة ضرورة من ضروريات الحياة المؤتمر الثامن عشر عن حم  .57

 بتكلفة 5  االقتصاد المنزلي م05/5/8118ـ  03 1المؤتمر الدولي األولي بكلية الفنون التطبيقية بمقر الكلية بدمياط  .58

 بتكلفة 1  كلية العلوم م88/5/8118-80 جامعة القاهرة –المؤتمر الدولي الرابع لعلم الحشرات التطبيقي بكلية العلوم   .59

 بتكلفة 3  الزراعة م8118/ 88/5ـ 80 المؤتمر الدولي الرابع لعلم الحشرات بكلية العلوم ـ جامعة القاهرة   .61
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 بتكلفة 0  كلية الهندسة م85/5/8118-83 المؤتمر الدولي الخامس لتطبيقات المواد المركبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس بمدينة الغردقة  .61

 بتكلفة 3  كلية الهندسة م81/5/8118-82 القاهرة   –المؤتمر الدولي الثالث عشر في الميكانيكا التطبيقية و الهندسة الميكانيكية بالكلية الفنية العسكرية   .62

 بتكلفة 5  كلية الهندسة م81/5/8118-82 القاهرة  –( بالكلية الفنية العسكرية  ICEENG-2008المؤتمر الدولي السادس عن الهندسة الكهربية )  .63

 بتكلفة 8  التربية النوعية م8118/ 86/6ـ 81 المؤتمر العلمي المقام بكلية اإلعالن ـ جامعة القاهرة تحت عنوان )الحرية والمسئولية (   .64

 بتكلفة 5  اآلداب م86/6/8118ـ81 قاهرة المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر بعنوان )اإلعالم بين الحرية والمسئولية ( بكلية اإلعالم ـ جامعة ال  .65

66.  
المؤتمر الثاني عشر ألخصائي المكتبات و المعلومات في مصر تحت عنوان " المكتبة و التثقيف السياسي و الحرية 

 بدمياط  –الفكرية في مصر " مكتبة مبارك العامة 
 بتكلفة 3  كلية اآلداب م81-86/6/8118

67.  
لتربوية للدراسات اإلجتماعية بعنوان ) تربية المواطن ومناهج الدراسات اإلجتماعية المؤتمر العلمي األول للجمعية ا

 ) 
 بتكلفة 8  التربية م81/2/8118ـ  01

 م80/2/8118ـ  81 المؤتمر العلمي بعنوان )التقويم الشامل وضمان الجودة واالعتماد  في التعليم  قبل الجامعي (   .68
 التربية

 التربية النوعية
 

0 

8 

 ةبتكلف

 بتكلفة

69.  
المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية المصرية للتربية العملية بعنوان )التربية العلمية " الواقع المجتمعي " التأثير 

 والتأثر (  
 بتكلفة 1  التربية م81/2/8118ـ 82

 بتكلفة 0  كلية الحقوق م81/2/8118-82 كندرية اإلس –بفندق ميركيور  –ندوة حول " واقع تدريس القانون الدولي اإلنساني في الجامعات المصرية   .71

71.  
 المؤتمر العلمي الرابع للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بعنوان ) تكنولوجيا التربية وتعلم الطفل العربي ( 

 
 بتكلفة 1  التربية م01/8/8118ـ03
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 المرشحين

مساهمة 

 الجامعة

72.  
مركز  –ولوجيا التربية و تعلم الطفل العربي " المؤتمر العلمي الرابع للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية " بعنوان تكن

 جامعة القاهرة  –المؤتمرات 
 بتكلفة 1  كلية التربية 03-01/8/8118

73.  
 –( تحت عنوان الجيوكمياء و موارد األرض بكلية العلوم  GEOHEM8المؤتمر الدولي الثامن عن الجيوكمياء )

 جامعة اإلسكندرية 
 لفةبتك 6  كلية العلوم م86-88/8/8118

 م8118/ 01/ 1ـ 2 المؤتمر الدولي السابع للتعليم اإللكتروني )نحو بناء مجتمع المعرفة( بفندق " هيلتون" رمسييس ـ القاهرة   .74

الحاسبات 

 والمعلومات

 كلية التمريض

 االقتصاد المنزلي

 التربية النوعية

 

8 

8 

1 

1 

 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 1بكلفة

 بتكلفة 3  كلية الهندسة م03/01/8118-00 ( باإلسكندرية ICCTA2008لحاسب اآللي و تطبيقاتها ) المؤتمر الثامن عشر لنظريات ا  .75

 بتكلفة 6  التمريض م03/01/8118 جامعة طنطا  -المؤتمر العلمي الثالث  حول " مفاهيم و اتجاهات حديثة عن صحة المرأة "  .76

 بتكلفة 0  اآلداب م01/01/8118ـ 08 ب الوادي  مؤتمر )قنا عبر العصور ( بكلية اآلداب بقنا ـ جامعة جنو  .77

78.  
بمركز  -المؤتمر العلمي لبحوث الثروة الحيوانية )مستقبل الثروة الحيوانية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( 

 القاهرة الدولي للمؤتمرات
 بتكلفة 3  الزراعة م06-08/01/8118

79.  
 –كلية الطب  –اصل الحوض وورشة العمل الملحقة بالمؤتمر المؤتمر الدولي السنوي الثالث لجراحات إستبدال مف

 جامعة اإلسكندرية 
 بتكلفة 0  الطب م06-08/01/8118

 بتكلفة 0  اآلداب م81/01/8118 الندوة السنوية الرابعة بعنوان علم اإلجتماع بين متطلبات الجودة والواقع االجتماعي   .81

 بتكلفة 0  الطب م81/01/8118-81 القاهرة –الدولية للمسالك البولية عن التبول االإرادي المؤتمر السنوي الثامن و الثالثون للجمعية   .81
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عدد 

 المرشحين

مساهمة 

 الجامعة

82.  
 –جامعة عين شمس بفندق ماريوت  –( و الذي ينظمه قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة  ARUP2008مؤتمر )

 القاهرة
 بتكلفة 0  كلية الهندسة م85-82/01/8118

83.  
مية اإلدارية تحت عنوان " استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة األزمات في المؤسسات ندوة المنظمة العربية للتن

 بمدينة شرم الشيخ   –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  –الحكومية " 
 بتكلفة 0  كلية اآلداب م86-88/01/8118

 بتكلفة 0  الطب م31/01/8118-82 الغردقة  –وسط " المؤتمر العلمي الدولي الرابع عن " تقييم المخاطر البيئية في الشرق األ  .84

 بتكلفة 0  الطب م81/30/01/8118 اإلسكندرية  –فندق شيراتون المنتزة  –مؤتر معهد البحوث الطبية الرابع عشر ) الدولي الثاني (   .85

 بتكلفة 6  الزراعة م8118/ 00/ 5ـ  3 المؤتمر الدولي الثالث لعلوم األغذية بالمركز القومي للبحوث ـ القاهرة ـ الدقي   .86

 بتكلفة 1  اآلداب م5/00/8118ـ 3 المؤتمر الدولي األول تحت عنوان )حوار الحضارات: قنوات اإلتصال بين الشعوب(   .87

  كلية العلوم م6/00/8118-5 جامعة طنطا  -المؤتمر الدولي الخامس للعلوم البيولوجية بكلية العلوم   .88
6 

6 

 بتكلفة

 بدون تكلفة

89.  
بكلية التربية ـ جامعة  -ؤتمر العلمي السابع عشر لكلية التربية  بعنوان التعليم الخاص في مصر والعالم العربيالم

 المنصورة 
 بتكلفة 0  التربية النوعية م00/00/8118ـ01

91.  
رة اإلسكان المؤتمر الدولي " اإلبتكار في البناء لمنشآت أكثر امانا و التشريعات و اكواد البناء و المواصفات " بوزا

 و المرافق للتنمية العمرانية 
 بتكلفة 0  كلية الهندسة م1-08/00/8118

91.  
المؤتمر الدولي الثاني للجمعية العربية للبحوث الطبية تحت عنوان "البحث الطبي في الوطن العربي أساليب التعاون 

 1والتقدم بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة
 بتكلفة 0  ياالقتصاد المنزل م03/00/8118ـ 00

 م03/00/8118ـ  01 قنا   –المؤتمر العلمي الدولي الثالث عن "القضايا البيئية المعاصرة والمشاركة المجتمعية "ـ جامعة جنوب الوادي   .92
 الزراعة

الحاسبات 
 

5 

0 

 بتكلفة

 بتكلفة
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 المرشحين

مساهمة 
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 والمعلومات

 التربية النوعية

 

1 

 

 بتكلفة

 

93.  
 -حوث الطبية العربية تحت شعار " البحوث الطبية في الوطن العربي المؤتمر الدوري الثاني للجمعية العربية للب

 أساليب االلتعاون و التقدم " بمركز القومي للبحوث
 بتكلفة 0  معهد الكبد م00-03/00/8118

94.  
المؤتمر الدولي الثاني للجمعية العربية للبحوث الطبية تحت عنوان " البحث الطبي في الوطن العربي أساليب التعاون 

 القاهرة  –المركز القومي للبحوث  –التقدم "  و
 بتكلفة 6  الطب م00-03/00/8118

 بتكلفة 8  كلية العلوم م01/00/8118-00 مصر –المؤتمر العلمي الدولي الرابع بعنوان تقييم المخاطر البيئية في الشرق األوسط الغردقة   .95

96.  
ة و األلبان تحت عنوان " الغذاء و السياحة ... رؤية مؤتمر المنصورة العربي الرابع لعلوم و تكنولوجيا األغذي

 مستقبلية " بجامعة المنصورة 
 بتكلفة 8  اإلقتصاد المنزلي م01-01/00/8118

97.  
 –المؤتمر الدولي الثالث عن الصحة و البيئة و التنمية و المؤتمر الدولي األول عن إدارة البيئة الصحية المتكاملة 

 اإلسكندرية  –و الجمعية العربية للصحة و الحماية البيئية  المعهد العالي للصحة العامة
 بتكلفة 0  الطب م08-01/00/8118

 بتكلفة 0  اآلداب م01/00/8118ـ 02 المؤتمر الدولي األول )قناة السويس )الحاضر والمستقبل( جامعة قناة السويس ـ   .98

 بتكلفة 6  التمريض م01/00/8118-08 جامعة اإلسكندرية  –المؤتمرات بكلية التمريض  بقاعة  المؤتمر العلمي تحت عنوان " جودة الرعاية التمريضية "  .99

 بتكلفة 0  كلية العلوم م81/00/8118-02 بجامعة القاهرة  -المؤتمر الدولي الرابع لجولوجيا التيثس  .111

111.  
لفرص " بقاعة اإلحتفاالت المؤتمر السنوي الدولي األول تحت عنوان " التمريض في األلفية الجديدة ، التحديات  و ا

 جامعة القاهرة  –بكلية التمريض 
 بتكلفة 6  التمريض م08-81/00/8118
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112.  
 بجامعة القاهرة  -المؤتمر الدولي الرابع لجيولوجيا التيش

 
 بتكلفة 6  كلية العلوم م02-81/00/8118

113.  
لجامعي" نحو خطة إستراتيجية للتعليم المؤتمر القومي السنوى الخامس عشر )العربي السابع ( بمركز تطوير التعليم ا

 الجامعي العربي" ـ دار الضيافة ـ جامعة  عين شمس 
 م83-81/00/8118

 التجارة

 التربية النوعية
 

5 

3 

 بتكلفة

 بتكلفة

114.  

المؤتمر التاسع عشر لإلتحاد العربي للمكتبات و المعلومات بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات و المعلومات 

المعلومات العربية في عصر الرقمنة " بمكتبة و مركز معلومات 18" التعاون بين مؤسسات و مرافق  تحت عنوان

 جامعة القاهرة  –كلية الزراعة 

 م81-86/00/8118
 كلية اآلداب

 مكتبة الجامعة
 

5 

3 

 بتكلفة

 بتكلفة

 م82/00/8118-85 شمس جامعة عين  –( بكلية الهندسة  ICCE08المؤتمر الدولي عن هندسة الحاسب و النظم )  .115
كلية الهندسة 

 اإللكترونية
 بتكلفة 3 

116.  
 GEO Cities and integrating assessment outcomes into policies and decisionاللقاء الخارجي ) 

making  بالقاهرة )  
 بدون تكلفة 0  الهندسة م85-82/00/8118

 اإلسكندرية  –مركز التكنولوجيا الطبية  –"  Basic Techniques In Cell Cultureورشة عمل عن "   .117
83-82,85-

 م81/00/8118
 بتكلفة 3  الطب

 بتكلفة 8  التجارة م31/00/8118-81 جامعة عين شمس  –المؤتمر السنوي الثالث عشر " إلدارة أزمة الدعم و فعاليات العدالة االجتماعية " بدار الضيافة   .118

 بتكلفة 6  الطب م0/08/8118-31/00 القاهرة  –فندق تريانف  –لمصرية للباثولوجيا الندوة العلمية التي تقيمها الجمعية ا  .119

111.  
المنهج التدريسي المكثف للمناعة اإلكلينيكية الذي يسبق النشاط العلمي السنوي بوحدة  المناعة بقسم الباثولوجيا 

 جامعة المنصورة  –كلية الطب  –اإلكلينيكية 
 ةبتكلف 8  الطب م31/00-3/08/8118

 بتكلفة 0  كلية العلوم م1/08/8118-8 جامعة جنوب الوادي  –أسوان  –بكلية العلوم   المؤتمر األول عن ) نهر النيل و حمايته من التلوث (  .111
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 م08/08/8118-06 ندوة ) الجودة و االعتماد في التعليم العالي العربي( بجامعة القاهرة و التي ينظمها اتحاد الجامعات العربية   .112
 ة العلومكلي

 التربية النوعية
 

1 

5 

 بتكلفة

 بتكلفة

113.  
المؤتمر الدولي األول تحت عنوان " األسمنتات الجديدة و تأثيرها علي إدارة الخرسانة " بالمركز القومي لبحوث 

 القاهرة –اإلسكان و البناء 
 بتكلفة 0  كلية الهندسة م06-08/08/8118

114.  
ان " الجودة و االعتماد في التعليم العالي العربي " بمركز ضمان ندوة مركز ضمان الجودة و االعتماد تحت عنو

 الجودة و االعتماد في األمانة العامة إلتحاد الجامعات العربية 
 بتكلفة 0  كلية اآلداب م06-08/08/8118

115.  
 نصر مدينة –بمركز القاهرة الدولي  –جامعة القاهرة  –المؤتمر الدولي الرابع للبحوث العلمية و تطبيقاتها 

  
 بتكلفة 3  اإلقتصد المنزلي م06-08/08/8118

116.  

المؤتمر الدولي الثاني حول " اآلفاق المستقبلية للتنمية المستدامة في الدول العربية و اإلفريقية بالمركز الثقافي البيني 

 القاهرة  –

  

 بتكلفة 0  كلية العلوم م02-81/08/8118

117.  
 اإلسكندرية –( بفندق هلفاف فلسطين  ICFD9و الدفع ) المؤتمر الدولي التاسع لديناميكا الموقع

 
 بتكلفة 8  كلية الهندسة م08-80/08/8118

118.  
 –المؤتمر السابع عن دور الهندسة نحو بيئة أفضل ) التغيرات البيئية المجاالت و فرص الحلول ( بكلية الهندسة 

 جامعة اإلسكندرية 
 م81-88/08/8118

كلية الهندسة 

 اإللكترونية

 الزراعة كلية

 

0 

 

0 

 بتكلفة

 

 بتكلفة

 بدون تكلفة 8  كلية العلوم م85/08/8118 جامعة الزقازيق –المؤتمر العلمي الثاني و الثالثون للجمعية المصرية لعلم األنسجة و الخاليا بكلية الطب البيطري   .119

121.  
 –المركز الطبي العالمي  –ج " التشخيص و العال –مؤتمر األورام السنوي الثاني تحت عنوان " الجديد في الليمفوما 

 القاهرة
 بتكلفة 6  الطب م81-85/08/8118

 م86/08/8118-81 القاهرة  –جامعة األزهر  –( بكلية الهندسة  AEIC2008مؤتمر األزهر الهندسي الدولي العاشر )  .121

كلية الهندسة 

 اإللكترونية

 كلية الهندسة

 
3 

1 

 بتكلفة

 بتكلفة
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122.  
لثالثون لرابطة العلماء المصريين بكندا و أمريكا تحت عنوان " التعاون بين العلماء المؤتمر السنوي الخامس و ا

 القاهرة –المصريين داخل مصر و رؤية للتعليم الحديث " بالمجلس األعلي للجامعات 
 بتكلفة 1  التمريض م82-81/08/8118

123.  
مريكا " التعاون بين العلماء المصريين داخل المؤتمر السنوي الخامس و الثالثون لرابطة العلماء المصريين بكندا و أ

 القاهرة –خطط و رؤية للتعليم الحديث " باالمجلس األعلي للجامعات  –و خارج مصر 
 بتكلفة 0  التجارة م82-81/08/8118

 م31/08/8118-81 جامعة القاهرة  -المؤتمر الدولي الرابع لهندسة الحاسب    .124
الحاسبات و 

 المعلومات
 بتكلفة 0 

 م6/0/8111-1 القاهرة  –بفندق انتركونتيننتال سيميراميس    " IBIMAلمؤتمر الدولي الحادي عشر إلدارة معلومات األعمال " ا  .125
الحاسبات و 

 المعلومات
 بتكلفة 0 

126.  
يقية الندوة الدولية الثامنة عن االتجاهات الحديثة في الكيمياء متزامنة مع إقامة المؤتمر الثامن إلتحاد الجامعات اإلفر

 بجامعة القاهرة للكيمياء 
 بتكلفة 3  كلية العلوم م3-2/0/8111

 بتكلفة 3  الطب م88/0/8111-80 القاهرة –المؤتمر السنوي الثالثون للجمعية المصرية ألمراض الدم بفندق ماريوت   .127

128.  

لجمعية المصرية المؤتمر السنوي الخامس و العشرون لعلم النفس في مصر و السابع عشر العربي و الذي ينظمة ا

القاهرة في الفترة  –جامعة عين شمس  –بدار الضيافة  –للدراسات النفسية تحت رعاية شيوخ علم النفس في مصر 

 من 

 بتكلفة 8  كلية التربية م3-1/8/8111

 بتكلفة 3  الهندسة م08/8/8111-01 جامعة اإلسكندرية  –( كلية الهندسة   PEDAC2009المؤتمر الدولي التاسع عن هندسة اإلنتاج و التصميم )   .129

 بتكلفة 0  الهندسة م02/8/8111 القاهرة  –األكاديمية الحديثة للتكنولوجيا و العلوم   -مؤتمر الحداثة في مواجهة العمارة اإلسالمية " بكلية الهندسة   .131

 بتكلفة 3  كلية اآلداب م80/8/8111 جامعة القاهرة  –ن " المؤتمر الدولي " القضايا اللغوية و األدبية في الدراسات اإلسالمية خالل القرن العشري  .131
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 م85/8/8111 بالقاهرة الجديدة  -ندوة " ال للتدخين " بأكادمية مبارك لألمن   .132
 كلية التربية

 العلوم
 

0 

0 

 بتكلفة

 بدون تكلفة

  العلوم م88/8/8111 جامعة طنطا  –كلية العلوم  –المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبية   .133
6 

8 

 بتكلفة

 بدون تكلفة

134.  
المؤتمر الدولي الخامس لقسم النحو و الصرف و العروض بعنوان " العربية بين قراءة التراث و تطبيق النظريات 

 جامعة القاهرة   –كلية دار العلوم  –المعاصرة 
 بتكلفة 3  كلية اآلداب م8-3/3/8111

 بتكلفة 0  كلية الزراعة م1/3/8111-0 مدينة األقصر  –ة للمحاصيل السكرية كمصادر للغذاء و الطاقة المؤتمر الدولي عن التوجهات العالمي  .135

136.  
جامعة  –كلية العلوم  –المؤتمر الدولي الثاني لتطوير البحث العلمي " اإلبتكارية و التطوير " مركز المعلومات 

 طنطا 
 م1-5/3/8111

 كلية الزراعة

 التربية النوعية

 مكلية العلو

 

8 

8 

0 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بدون تكلفة

137.  

 -و ستعقدة الجمعية المصرية لخريجي  "مؤتمر العلمي األول حول " العالم الرقمي و جرائم الشبكات اإللكترونية 

 بجامعة عين شمس  –كلية الحقوق 

 

 بتكلفة 0  كلية الحقوق م1-5/3/8111

138.  
 –بكلية طب القصر العيني  -  صرية للعلوم الطبية األساسيةالمؤتمر العلمي السنوي الثامن و العشرون للجمعية الم

 جامعة القاهرة
 بدون تكلفة 5  كلية العلوم م5/3/8111

139.  
جامعة  –المؤتمر الدولي الخامس تحت عنوان " إسهام العلماء المسلمين في الحضارة العالمية " كلية دار العلوم 

 المنيا 
 بتكلفة 3  كلية اآلداب م8-01/3/8111

141.  
بجامعة   -لمؤتمر الدولي الثاني لتطوير التعليم العالي تحت عنوان " اتجاهات معاصرة في تطوير األداء الجامعي "ا

 المنصورة 
 م00-08/3/8111

 التربية النوعية

 كلية الزراعة
 

3 

8 

 بتكلفة

 بتكلفة

141.  
 جنوب سيناء –المؤتمر الدولي الخامس لعلم الدواجن و المزمع عقدة في طابا 

 
 بتكلفة 0  كلية الزراعة م01-03/3/8111
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142.  

الندوة العلمية الثانية تحت عنوان " نمازج عربية و عالمية في ضمان الجودة و اإلعتماد في التعليم الجامعي " بكلية 

 جامعة طنطا   –التربية 

 

 بتكلفة 1  كلية التربية م02/3/8111

 بتكلفة 0  كلية الهندسة م08/3/8111-05 غردقةبال –المؤتمر الدولي الحادي عشر بعنوان الطاقة و البيئة   .143

144.  
 القاهرة  –جامعة المستقبل  –( بكلية الهندسة  NRSC2009المؤتمر القومي السادس و العشرين لعلم الراديو ) 

 
 م02-01/3/8111

الهندسة 

 اإللكترونية
 

6 

0 

 بتكلفة

 بدون تكلفة

145.  
 جامعة عين شمس  –بقاعة المؤتمرات بكلية الطب  -  مسالمؤتمر الطبي الدولي الثاني و الثالثون لجامعة عين ش

 
 بتكلفة 6  الطب م01-80/3/8111

 م80/3/8111-06 بشرم الشيخ -جامعة المنصورة  –المؤتمر الدولي العاشر للكمياء و دورها في التنمية   .146

 الطب

 الهندسةاإللكترونية

 العلوم

 

0 

0 

5 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 م88/3/8111-01 القاهرة  –جامعة عين شمس  –ي الرابع للذكاء اإلحصائي و نظم المعلومات المؤتمر العلمي الدول  .147

الحاسبات و 

 المعلومات

 الهندسة

 
1 

8 

 بتكلفة

 بتكلفة

148.  
 -" حول البترول و المصادر الجيولوجية األخري في مملكة التيشTGSالمؤتمر الدولي لجمعية جيولوجيا التيش "

 بجامعة القاهرة 
 بتكلفة 0  العلوم م02-85/3/8111

149.  
 -  المؤتمر السنوي للجامعات األمريكية بعنوان " بين المنون و الهوامش القراءة و الكتب في التاريخ العربي "

 القاهرة  –الجامعة األمريكية 
 بتكلفة 0  اآلداب م86-88/3/8111

151.  
جامعة قناة  – ببور سعيد -" بكلية التربية  الواقع و المأمول –المؤتمر السنوي الثاني تحت عنوان " مدرسة المستقبل 

 السويس
 م88-81/3/8111

 التربية النوعية

 كلية التربية
 

8 

1 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة 6  الطب م31/3/8111-88 القاهرة  –المؤتمر السنوي العشرين للجمعية المصرية للطب المعملي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات   .151
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 بتكلفة 0  الهندسة م88/30/3/8111 مصر –عات العمرانية الجديدة " قضايا و أولويات " بمكتبة اإلسكندرية مؤتمر تنمية المجتم  .152

153.  
 –بدمياط الجديدة –المؤتمر البيئي الدولي الرابع حول " البيئة و الصناعة و التنمية " بكلية العلوم جامعة المنصورة 

 رأس البر
 بتكلفة 5  كلية العلوم 31/3-0/1/8111

154.  
جامعة  –بدار الضيافة  –المؤتمر السنوي للجمعية المصرية ألساتذة اللغة الفرنسية تحت عنوان " المرأة و النص " 

 عين شمس 
 بتكلفة 0  اآلداب م30/3-0/1/8111

155.  
ية كل  –المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر تحت عنوان " الجوانب القانونية و االقتصادية لألزمة المالية العالمية " 

 جامعة المنصورة  -الحقوق
 م0-8/1/8111

 كلية الحقوق

 التجارة
 

0 

0 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة 6  اآلداب م8/1/8111-0 جامعة اإلسكندرية  –كلية اآلداب   المؤتمر السنوي لقسم االجتماع بعنوان " العولمة و العدالة االجتماعية "  .156

 بتكلفة 0  كلية اآلداب م3/1/8111 جامعة الزقازيق  -جتماعية و صورة مستقبل المجتمع "  المؤتمر الدولي لجامعة الزقازيق : العلوم اال  .157

158.  
 جامعة المنصورة  –الندوة الثامنة عشرة عن " جيولوجية الزمن الرابع و التنمية بمصر " بكلية العلوم 

 
 بتكلفة 0  العلوم م1/1/8111

159.  
كلية اآلداب  -حر المتوسط " جذور تاريخية ورؤية مستقبلية "  المؤتمر الدولي األول تحت عنوان " مصر و دول الب

 جامعة بني سويف –
 بتكلفة 8  اآلداب م8-5/1/8111

161.  
المؤتمر الدولي السادس لشعبة بحوث الصناعات النسيجية تحت عنوان " الصناعات النسيجية : الوضع الراهن و 

 رة القاه –بالمركز القومي للبحوث  -التطورات المستقبلية "
 بتكلفة 6  اإلقتصاد المنزلي م5-2/1/8111

161.  
المؤتمر و المعرض الدولي التاسع حول الصناعات الغذائية بين جودة اإلنتاج و القدرة التنافسية بدار القوات البحرية 

 اإلسكندرية  –فندق المحروسة  –
 بتكلفة 0  كلية الزراعة م2-1/1/8111

162.  
الدولي األول لكلية التربية النوعية تحت شعار " اإلعتماد األكاديمي لمؤسسات  المؤتمر العلمي السنوي العربي الرابع

 جامعة المنصورة  –بكلية التربية النوعية   و برامج التعليم العالي النوعي في مصر و العالم العربي "
 م8-1/1/8111

 التربية النوعية

 اإلقتصاد المنزلي
 

0 

8 

 بتكلفة

 بتكلفة
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163.  
مبني  –بقاعة نجيب محفوظ  -تحت شعار " الجودة في التعليم العالي : تجارب و خبرات " المؤتمر السنوي األول

  جامعة السادس من أكتوبر  –أحمد عرابي 
 بتكلفة 3  التربية النوعية م8-1/1/8111

 م1/1/8111-6 القاهرة  –مصر الجديدة  Triumph( بفندق  WCEEENG09المؤتمر الدولي للهندسة الكهربية و اإللكترونية )  .164
الهندسة 

 اإللكترونية
 بتكلفة 0 

 بتكلفة 3  التربية م1/1/8111-2 أسوان –سوهاج  –بمركز تنمية إقليم جنوب الصعيد  –مؤتمر البحث العلمي و تنمية اإلستثمار بجنوب الصعيد   .165

166.  
مؤسسات و برامج التعليم المؤتمر العلمي السنوي ) العربي الرابع ، الدولي األول ( بعنوان " اإلعتماد األكاديمي ل

 جامعة المنصورة  –العالي النوعي في مصر و العالم العربي " الواقع و المأمول " كلية التربية النوعية 
 بتكلفة 0  التربية م8-1/1/8111

167.  
مركز  –المؤتمر و المعرض األول لإلستثمار تحت عنوان " البحث العلمي و تنمية اإلستثمار بإقليم جنوب الصعيد " 

 أسيوط –تنمية اقليم جنوب الصعيد 
 م2-1/1/8111

 اإلقتصاد المنزلي

 اإلقتصاد المنزلي
 

3 

0 

 بتكلفة

 بدون تكلفة

 بتكلفة 0  كلية اآلداب م01/1/8111-08 جامعة بنها  –المؤتمر العلمي الثالث " التعليم الجامعي بين الوضع الراهن و ثقافة التغيير " كلية اآلداب   .168

169.  
الثاني بأكاديمية الثقافة و العلوم بعنوان " " اآلداب و الترجمة و توصيل الثقافات " بالمعهد العالي  المؤتمر السنوي

 القاهرة  –السادس من أكتوبر  –للغات 
 بتكلفة 8  اآلداب م08-01/1/8111

 بتكلفة 1  اآلداب م05/1/8111-01 ف جامعة بني سوي –المؤتمر العلمي تحت عنوان " مراجعات نقدية في العلوم اإلنسانية " كلية اآلداب   .171

 بتكلفة 0  كلية الحقوق م06/1/8111-0 جامعة أسيوط  –المؤتمر العلمي السنوي الدولي الخامس تحت عنوان " القانون و األسرة " بكلية الحقوق   .171

172.  
جامعة  –ق التنمية " المؤتمر السابع للمرأة و البحث العلمي و التنمية في جنوب مصر تحت شعار " المرأة العربية آفا

 أسيوط 
 بتكلفة 0  التربية النوعية م05-02/1/8111

 بتكلفة 0  كلية الحقوق م81/1/8111 قاعة رمسيس  –فندق هيلتون رمسيس  –مؤتمر " العقد اإلداري و المناقصات و المزايدات "   .173
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174.  
ق الطفل من منظور تربوي " بقاعة المؤتمر السنوي الثامن ) الدولي األول ( لكلية رياض األطفال بعنوان " حقو

 جامعة القاهرة  –كلية رياض األطفال  –المؤتمرات 
 م80-88/1/8111

 التربية

 التربية النوعية
 

1 

0 

 بتكلفة

 بتكلفة

175.  
جامعة  –دار الضيافة  –المؤتمر السنوي السابع لمركز تعليم الكبار بعنوان " إدارة تعليم الكبار في الوطن العربي " 

 القاهرة –عين شمس 
 بتكلفة 0  التربية النوعية م80-83/1/8111

 - 8  الهندسة م83/1/8111-88 جامعة أسيوط –كلية العلوم  –المؤتمر الثالث و العشرون للتبولوجي و تطبيقاته   .176

 بتكلفة 8  الطب م81/1/8111-80 بمكتبة اإلسكندرية  –المؤتمر العربي الثاني لألشعة   .177

 م88/1/8111-82 القاهرة  –جامعة عين شمس  –للكمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية مؤتمر الجمعية المصرية   .178
 الطب

 الزراعة
 

6 

0 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة 1  التربية م88/1/8111-86 جامعة طنطا  –كلية اآلداب  –المؤتمر السنوي السادس لقسم علم النفس بعنوان " جودة الحياة و علم النفس "   .179

181.  
جامعة عين  –لعلمي األول تحت عنوان " أخالقيات البحث العلمي بين الواقع و المأمول " كلية اآلداب المؤتمر ا

 شمس 
 بتكلفة 0  اآلداب م88-81/1/8111

 بتكلفة 0  كلية العلوم م81/1/8111-86 بشرم الشيخ –مؤتمر اآلفاق المستقبلية للتنمية البيئية في الوطن العربي   .181

 بتكلفة 0  اآلداب م81/1/8111-88 جامعة القاهرة –م التاريخ تحت عنوان " غزة عبر العصور " كلية اآلداب الندوة الدولية لقس  .182

183.  
جامعة  –المؤتمر العلمي السابع تحت عنوان " التحديات التكنولوجية و تطوير منظومة التعليم " بكلية التربية 

 الزقازيق 
 م81-31/1/8111

 اإلقتصاد المنزلي

 زلياإلقتصاد المن

 التربية النوعية

 

0 

8 

0 

 بتكلفة

 بدون تكلفة

 بتكلفة
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 م31/1/8111-88 القاهرة  – WOCN 2009المؤتمر الدولي السادس لشبكات اإلتصاالت الالسلكية و البصرية   .184
الهندسة 

 اإللكترونية
 بتكلفة 0 

185.  
ض بالمجلس األعلي للجامعات و حلوان و لجنة قطاع التمري -مؤتمر الشراكة األول بين كليتي التمريض جامعة بنها

 بعنوان " تطبيق معايير الجودة في التعليم و ممارسة التمريض " 
 م81-31/1/8111

 التمريض

 التمريض
 

5 

0 

 بتكلفة

 بدون تكلفة

 فةبتكل 8  الزراعة م3/5/8111 جامعة القاهرة  –كلية الطب  -المؤتمر العلمي السابع لقسم الطب الشرعي و السموم اإلكلينيكية    .186

 بتكلفة 5  كلية الزراعة م1/5/8111-3 جامعة قناة السويس  –المؤتمر الدولي السادس لتربية النبات بكلية الزراعة   .187

 بتكلفة 0  الهندسة م00/5/8111-1 القاهرة –مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات  –المؤتمر و المعرض الدولي الثالث لتكنولوجيا التحكم اآللي   .188

 بتكلفة 3  الطب م03/5/8111 القاهرة  -بفندق سيميراميس انتركونتننتل –خالل شهر مايو  EMPالثاني لجمعية  المؤتمر الطبي  .189

191.  
 –فندق مديترينيان أزور  –المؤتمر الدولي التاسع عشر عن ) حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياة ( 

 اإلسكندرية  
 م06-08/5/8111

 معهد الكبد القومي

 اآلداب
 

0 

0 

 كلفةبت

 بتكلفة

191.  
 الكلية الفنية العسكرية  –المؤتمر الثالث عشر لعلوم و تكنولوجيا الطيران و الفضاء 

 
 بتكلفة 6  الهندسة م86-88/5/8111

192.  
بمركز المؤتمرات بكلية طب القصر  –المؤتمر القومي الخامس بعنوان " األداء اإلنساني في الصحة و العجز " 

 القاهرة  –العيني 
 بتكلفة 5  الطب م02-08/6/8111

 م85/6/8111-88 الغردقة -جامعة جنوب الوادي   –مؤتمر الطفولة العربي الثاني بعنوان " العولمة و المحافظة علي الهوية "   .193
 اآلداب

 اإلقتصاد المنزلي
 

0 

0 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة 0  التربية النوعية م31/6/8111  الصناعات المصرية  قاعة مؤتمرات اتحاد  -المؤتمر األول " لتطبيق معايير الجودة و حماية المستهلك "  .194
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195.  
 –المؤتمر القومي الثالث عشر ألخصائي المكتبات و المعلومات في مصر بعنوان " المكتبة و المجتمع في مصر " 

 العريش –جامعة سيناء 
 بتكلفة 0  اآلداب م5/2/2/8111

196.  
اإلعالم و قضايا افصالح في المجتمعات العربية : الواقع و المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر تحت عنوان " 

 جامعة القاهرة  –التحديات " كلية اإلعالم 
 بتكلفة 1  اآلداب م2-1/2/8111

 بتكلفة 3  كلية الطب م08/2/8111-01 جامعة طنطا  –كلية الطب  –المؤتمر السابع ألمراض الكبد و الجهاز الهضمي   .197

198.  
نحو تحقيق التميز في العملية العلمية و –الثامن للتعليم اإللكتروني " دمج التقنيات  المؤتمر و المعرض الدولي

 القاهرة  –فندق هيلتون رمسيس  –"   ICT-Learn 2009 Conference and Exhibitionالتعليمية "  "
 م03-05/2/8111

 العلوم

 معهد الكبد القومي

 معهد الكبد القومي

 اآلداب

 التربية النوعية

 اد المنزلياإلقتص

 

0 

0 

0 

0 

8 

8 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بدون تكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

199.  
 المنصورة  –جامعة المنصورة  –مؤتمر الدلتا السنوي الثاني لطب األطفال 

 
 بدون تكلفة 8  الطب م01-05/2/8111

211.  
مركز المؤتمرات  –علم مدي الحياة  " الت –اإلتاحة  –المؤتمر الدولي السابع " التعليم في مطلع األلفية الثالثة : الجودة 

 جامعة القاهرة   –
 م05-06/2/8111

كلية التربية 

 النوعية
 بتكلفة 8 

211.  
المؤتمر العلمي الحادي و العشرون للجمعية المصرية للمناهج و طرق التدريس بعنوان " تطوير المناهج الدراسية 

 القاهرة  -  جامعة عين شمس –دار الضيافة  –بين األصالة و المعاصرة " 
 م88-81/2/8111

 التربية

 التربية النوعية

 اإلقتصاد المنزلي

 

3 

5 

3 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

212.  
فندق  –مؤتمر نحو فكر جديد إلدارة األزمات ) األزمة اإلقتصادية العالمية و آثارها علي اإلستثمار في مصر ( 

 القاهرة  ) مهمة رسمية( –الزمالك  –ماريوت 
 بتكلفة 8  ارةالتج م8/8/8111

213.  
المؤتمر العلمي الخامس للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية باإلشتراك مع كلية التربية باإلسماعيلية جامعة قناة 

 السويس –جامعة قناة السويس  –السويس تحت عنوان " التدريب اإللكتروني و تنمية الموارد البشرية " 
 بتكلفة 0  التربية النوعية م08-03/8/8111
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 بتكلفة 8  الهندسة م8/01/8111-5 القاهرة  –(  wcpee09المؤتمر العالمي لهندسة الطاقة و القوي الكهربية )  .214

 بتكلفة 8  الطب م1/01/8111-8 بالغردقة  –المؤتمر العلمي ألمراض الكبد   .215

 بتكلفة 0  الطب م01/01/8111-2 الغردقة  –فندق انتركونتننتال أبو سومة  –المؤتمر الدولي الؤابع ألمراض الكبد و الجهاز الهضمي   .216

 بتكلفة 8  التربية النوعية م00/01/8111-01 المنيا  –تحت عنوان "تحديات التعليم في العالم العربي "  -جامعة المنيا  -المؤتمر العلمي التاسع لكلية التربية  .217

 بتكلفة 6  الطب م08/01/8111-00 تشفيات جامعة القاهرة مس –مؤتمر التخلص اآلمن من المخلفات الخطيرة لمنشآت الرعاية الصحية   .218

 بتكلفة 8  الطب م03/01/8111-01 القاهرة  –المؤتمر العشرون للجمعية الدولية ألمراض الدم   .219

 بتكلفة 3  الهندسة م88/01/8111-02 القاهرة  –جمعية المهندسين الميكانيكية  –الحلقة الدراسية عن التطبيقات الهندسية لليزر في مجال الهندسة الميكانيكية   .211

 بتكلفة 5  الزراعة م83/01/8111-81       المؤتمر الثاني عشر لتغذية الحيوان و الذي تنظمة الجمعية المصرية للتغذية و األعالف   .211

 بتكلفة 0  الزراعة م83/01/8111-81 جنوب سيناء –شرم الشيخ  –المؤتمر الثاني عشر لتغذية الحيوان   .212

 بتكلفة 5  الطب م81/01/8111-88 الغردقة –العين السخنة  –أمراض الكلي مؤتمر   .213

214.  
مركز المؤتمرات  -  ( MENAالمؤتمر العلمي الثاني لبحوث الثروة الحيوانية بالشرق األوسط وشمال إفريقيا )

 الدولي بالقاهرة 
 بتكلفة 3  كلية الزراعة م85-86/01/8111
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 بدون تكلفة 2  الهندسة م82/01/8111 القاهرة   -فندق الفورسيزون –م البرمجة في التصميم الملتقي السنوي السابع في إستخدا  .215

216.  
المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بعوان " تكنولوجيا التعليم اإللكتروني بين تحديات 

 ة القاهر –جامعة عين شمس  –الحاضر و آفاق المستقبل " دار الضيافة 
 م88-81/01/8111

 التربية

 التربية النوعية
 

3 

5 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة 3  اإلقتصاد المنزلي م81/01/8111-88 جامعة المنصورة  –المؤتمر البيئي الدولي السنوي الرابع تحت عنوان " البيئة و األمان الصحي "   .217

 بتكلفة 5  العلوم م81/01/8111-81                     جامعة أسيوط  –المؤتمر الدولي السادس عن جيولوجية إفريقيا   .218

 بتكلفة 0  الزراعة م81/01/8111-82 القاهرة  –الدقي  –(  MGPRالندوة الدولية السادسة لمجموعة البحر األبيض المتوسط لألبحاث مبيدات اآلفات )  .219

 بتكلفة 6  الطب م8/00/8111-0 القاهرة  –فندق تريانف  –الندوة العلمية التي تقيمها الجمعية المصرية للباثولوجي   .221

 بدون تكلفة 3  التربية م8/00/8111-0 مكتبة اإلسكندرية  –مؤتمر " التبادل يلهم التغيير " تحت تنظيم هيئة الفولبرايت   .221

222.  
المؤتمر العلمي األول لقسم اإلعالم تحت عنوان " الدراسات اإلعالمية ومتطلبات التطوير في ظل بيئة اإلتصال 

 جامعة الزقازيق  –كلية اآلداب  –المتجددة " 
 بتكلفة 8  التربية النوعية م2-8/00/8111

223.  
 –فندق شيبرد  –المؤتمر العربي السنوي األول عن " اإلتجاهات الحديثة في اعداد و صياغة مشروعات القوانين " 

 القاهرة
 بتكلفة 8  الحقوق م2-1/00/8111

 بتكلفة 8  الطب م00/00/8111-8 شرم الشيخ –فندق بيراميزا  –اإلفريقية للمناعة  المؤتمر السابع إلتحاد الجمعيات  .224

 بتكلفة 8  التربية النوعية م00/00/8111-01 جامعة المنيا  –المؤتمر العلمي التاسع بعنوان " تحديات التعليم في العالم العربي " كلية التربية   .225
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 بتكلفة 8  العلوم م08/00/8111-1 الغردقة  –(  ECSظمة الجمعية الكميائية المصرية ) المؤتمر الكميائي الدولي الثاني  و الذي تن  .226

 بتكلفة 0  الطب م01/00/8111-01 الغردقة  –المؤتمر السنوي الثالث و األربعين لجمعية جراحي المسالك البولية   .227

 بتكلفة 0  العلوم م05/00/8111-00 تم اإلعتذارشرم الشيخ   – Nuclear and physicsالمؤتمر السابع لـ   .228

229.  
المؤتمر القومي السادس عشر " العربي الثامن " لمركز تطوير التعليم الجامعي بعنوان " التعليم الجامعي العربي 

 القاهرة    -  جامعة عين شمس –دار الضيافة  –ودورة في تطوير التعليم قبل الجامعي " 
 م05-06/00/8111

 اآلداب

 التربية النوعية

 صاد المنزلياإلقت

 العلوم

 التربية

 

0 

6 

0 

8 

1 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

231.  
المؤتمر األول لكورس اليونسكو للفلسفة فرع جامكعة الزقازيق بعنوان " الحوارية:نحو ثقافة التسامح و قبول اآلخر 

 جامعة الزقازيق  –" كلية اآلداب 
 بتكلفة 0  اآلداب م02-08/00/8111

231.  
مريض الدولي العاشر تحت عنوان " نحو التميز في الممارسات األخالقية و المهنية لدي الفريق الصحي " مؤتمر الت

 القاهرة –جامعة عين شمس  –كلية التمريض 
 بتكلفة 0  التمريض م80-83/00/8111

232.  
 –و التوقعات " المؤتمر السنوي الثاني عشر للجمعية المصرية لطب المناعة بعنوان " أمراض نقص المناعة الواقع 

 العين السخنة 
 بتكلفة 0  الطب م86-88/00/8111

233.  
 -الملتقي العلمي حول البرنامج اإلنتخابي للسيد رئيس الجمهورية ) اإلنجاز و المأمول ( بالمركز الدولي للمؤتمرات 

 جامعة القاهرة  
 بتكلفة 0  الهندسة م8/08/8111

234.  
 Computer Science From Algorithms Toبعنوان "  (CSAAالمؤتمر الدولي األول لعلوم الحاسب )

Applications  القاهرة –" األكاديمية الحديثة  
 م8-01/08/8111

الحاسبات و 

 المعلومات

 الهندسة

 0 
 بتكلفة

 بتكلفة



                                                                                                                                                   المنوفية 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  ارةاإلد
: cultural@mailer.menofia.edu.eg mail-E***: http://www.menofia.edu.eg  Web site 

 

 

 

 أسماء المرشحين الكلية تاريخ انعقاد المؤتمر أسم المؤتمر/ الندوة م
عدد 

 المرشحين

مساهمة 

 الجامعة

235.  
ية دار كل –"المؤتمر الدولي الثالث لخدمة المجتمع و تنمية البيئة بعنوان" البيئة في المجتمعات العربية عبر العصور 

 جامعة الفيوم –العلوم
 بتكلفة 8  اآلداب م8-01/08/8111

236.  
 Euro- Med Sympoxium Plant Natural Products From Biodiversity toالمؤتمر األورومتوسطي : 

Bioindustry (BioNat-1)   -  القاهرة  –المركز القومي للبحوث 
 بتكلفة 8  كلية العلوم م8-01/08/8111

237.  
نوي الرابع عشر بعنوان " األزمة المالية اإلقتصادية العالمية وآثارها علي قطاعات اإلقتصاد القومي  " المؤتمر الس

 القاهرة  –جامعة عين شمس  –دار الضيافة 
 بتكلفة 0  التجارة م08-03/08/8111

 بتكلفة 3  الزراعة م01/08/8111-08 اإلسكندرية –تون المنتزة " فندق شيرا80المؤتمر الدولي الثالث عن " التكنولوجيا وآفاق التنمية المتواصلة في القرن   .238

 بتكلفة 6  الطب م08/08/8111-06 القاهرة  –الجزيرة  –نادي الشرطة  –المؤتمر الدولي السادس للسموم الطبيعية   .239

241.  
الجمعية اإلفريقية  –" المؤتمر الدولي الثالث حول " اآلفاق المستقبلية للتنمية المستدامة في الدول العربية اإلفريقية 

 شرم الشيخ  –للتنمية المستدامة 
 بتكلفة 0  العلوم م01-88/08/8111

241.  
 –جامعة أسيوط  –(  MEBCON2009 المؤتمر الدولي الثالث عشر لنظم القوي الكهربائية في الشرق األوسط )

 أسيوط 
  الهندسة م81-83/08/8111

5 

6 

6 

3 

كمهمة 

رسمية 

 بتكلفة

 بتكلفة

 فدبتكلفة كو

علي نفقة 

 مشروع

 م81/08/8111-88 جامعة القاهرة  –مركز المؤتمرات  –المؤتمر الدولي الخامس للبحوث العلمية و تطبيقاتها   .242
 اإلقتصاد المنزلي

 التمريض
 

6 

6 

 بتكلفة

 بتكلفة

 م81/08/8111-82 جامعة القاهرة –كلية الهندسة  –(  ICENCO2009المؤتمر الدولي الخامس لهندسة الحاسب اآللي )  .243
الهندسة 

 اإللكترونية
 بتكلفة 1 
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 بتكلفة 3  العلوم م30/08/8111 جامعة المنصورة  –كلية الطب  –المؤتمر العلمي الثالث و الثالثين للجمعية المصرية لعلم األنسجة و الخاليا   .244

 بتكلفة 3  العلوم م2/0/8101-3 األقصر –قنا  –جامعة جنوب الوادي  –المؤتمر الدولي الخامس لجيولوجيا التيش   .245

246.  
مؤتمر الجمعية المصرية لطب األطفال باإلشتراك مع األكاديمية األمريكية لطب األطفال و اإلتحاد الشرق أوسطي و 

 أسوان  –البحر المتوسط لطب األطفال 
 بتكلفة 0  الطب م3-5/8/8101

247.  
 –قاعة المؤتمرات  –قتصادية المصرية " المؤتمر العلمي الثاني " محاصيل الحبوب و دورها في تحقيق التنمية اإل

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة 
 بتكلفة 8  الزراعة م01-00/8/8101

 بدون تكلفة 6  كلية العلوم م00/8/8101 جامعة القاهرة –ورشة العمل األولي للسادة المحكمين وأعضاء هيئة تدريس علوم النبات في الجامعات المصرية   .248

 م06/8/8101-01 األقصر  –بالمدينة الشبابية  –ي الرابع للشباب بعنوان " الشباب و المشروع القومي " المؤتمر القوم  .249
 الزراعة

 العلوم
 

0 

0 

 بدون تكلفة

 بدون تكلفة

251.  
دار  –المؤتمر السادس و العشرون لعلم النفس في مصر و العالم العربي للجمعية المصرية للدراسات النفسية 

 شمسجامعة عين  –الضيافة
 بتكلفة 5  كلية التربية م05-02/8/8101

251.  
جامعة عين  –كلية طب  –مركز التعليم المستمر  –(  Diagnostic Cytology Courseالندوة الخاصة بـــــ )

 شمس
 بتكلفة 6  كلية الطب م81-88/8/8101

252.  
 –مركز األزهر للمؤتمرات  –الملتقي و المعرض الدولي الثاني إلقتصاديات المناجم و المحاجر في الوطن العربي 

 القاهرة -مدينة نصر
 بتكلفة 0  كلية العلوم م83-85/8/8101

253.  
جامعة  –كلية دار العلوم  –المؤتمر الدولي السادس لقسم النحو والصرف والعروض بعنوان " سيبويه إمام العربية " 

 القاهرة 
 بتكلفة 1  اآلداب م8-1/3/8101

 بتكلفة 8  الهندسة م01/3/8101-1 القاهرة –جامعة عين شمس  –(  PEDD8وهندسة اإلنتاج )المؤتمر الدولي الثامن لتصميم   .254
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255.  
فندق  –المؤتمر السنوي لكلية الحقوق جامعة اإلسكندرية بعنوان " اإلتجاهات التشريعية في التنظيم القضائي " 

 اإلسكندرية –فلسطين 
 بتكلفة 1  كلية الحقوق م01-00/3/8101

 م03/3/8101 قنا –جامعة جنوب الوادي  -  ضور افتتاح فاعليات األسبوع البيئي الثالثمهمة رسمية لح  .256

نائب رئيس 

الجامعة لشئون 

 البيئة

 بتكلفة 0 

257.  
المؤتمر العلمي األول لقسم اإلعالم تحت عنوان " الدراسات اإلعالمية و متطلبات التطوير في ظل بيئة اإلتصال 

 لزقازيق جامعة ا –المتجددة " كلية اآلداب 
 بتكلفة 8  التربية النوعية م03-01/3/8101

 م83/3/8101-80 أسيوط– جامعة أسيوط –المؤتمر الدولي الخامس للتنمية و البيئة في الوطن العربي   .258
 اآلداب

 العلوم
 

0 

0 

 بتكلفة

 بتكلفة

259.  
 –جامعة األزهر  –العلوم بنين  كلية –(  ISCAZالمؤتمر الدولي السابع بعنوان " البيئة والتنمية وتكنولوجيا الناتو) 

 القاهرة
 بتكلفة 0  العلوم م88-81/3/8101

 بتكلفة 3  كلية الهندسة م85/3/8101-88 الفيوم –المؤتمر الثامن و العشرين لفزياء الجوامد   .261

 بتكلفة 8  الطب م82/3/8101-85 األقصر –ورشة العمل التي تعقدها لجنة قطاع الدراسات الطبية   .261

262.  
السنوي الثالث لكلية التربية ببور سعيد تحت عنوان " معايير الجودة و اإلعتماد في التعليم المفتوح في مصر المؤتمر 

 جامعة قناة السويس –و الوطن العربي " 
 م82-88/3/8101

 التربية

كلية التربية 

 النوعية

 
8 

8 

 بتكلفة

 بتكلفة

 م88/3/8101-83 المؤتمر الهندسي الدولي السابع بمدينتي المنصورة و شرم الشيخ   .263
الهندسة 

 اإللكترونية
 بتكلفة 0 

264.  
 –جامعة القاهرة  –كلية الحاسبات و المعلومات  –(  INFOS2010المؤتمر الدولي السابع للمعلوماتية و النظم ) 

 القاهرة
 م88-31/3/8101

كلية الحاسبات و 

 المعلومات
 بتكلفة 1 
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265.  
الغربي : اختالف أم خالف إلي وفاق؟ " مركز  –المؤتمر الدولي الثاني لجامعة المنيا بعنوان " الحوار العربي 

 المنيا  –جامعة المنيا  –سوزان مبارك الثقافي 
 بتكلفة 0  كلية اآلداب م81-30/3/8101

 بتكلفة 0  الحقوق م0/1/8101-30/3 جامعة أسيوط  –كلية الحقوق  –المؤتمر السنوي الدولي السادس تحت عنوان " القانون و الصحة "   .266

267.  
 –كلية طب القصر العيني  –مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات  –المؤتمر العلمي السنوي األول للبيولوجيا الجزئية 

 القاهرة
 بتكلفة 0  الطب م30/3-8/1/8101

268.  

ية المصرية بعنوان " آفاق التعاون الصيني في المجاالت المؤتمر الدولي األول لمركز البحوث والدراسات الصين

 –جامعة حلوان  –اإلقتصادية و التجارية و التكنولوجية " بالتعاون مع جامعة تشانسي وتشونشن وشيننوج بالصين 

 القاهرة

 بتكلفة 3  اإلقتصاد المنزلي م5-2/1/8101

269.  

ات حول إشكالية المصطلح في مجال المكتبات والوثائق المؤتمر العلمي الثامن لقسم المكتبات والوثائق والمعلوم

 جامعة  –والمعلومات 

 القاهرة

 بتكلفة 3  اآلداب م6-2/1/8101

271.  
جامعة كفر  –كلية التربية  –المؤتمر العلمي السابع تحت عنوان " جودة الحياة كإستثمار للعلوم التربوية و النفسية " 

 الشيخ
 بتكلفة 8  التربية م03-01/1/8101

271.  
المؤتمر العلمي السنوي ) العربي الخامس الدولي الثاني ( اإلتجاهات الحديثة في تطوير الداء المؤسسي و األكاديمي 

 جامعة المنصورة –كلية التربية النوعية  –في مؤسسات التعليم العالي النوعي في مصر و العالم العربي " 
 م01-05/1/8101

كلية التربية 

 النوعية

 ياإلقتصاد المنزل

 
3 

6 

 بتكلفة

 بتكلفة

272.  
 –( جامعة عين شمس  ESBMBالمؤتمر العلمي الدولي السنوي في مجال الكمياء الحيوية والبيولوجية الجزيئية )

 القاهرة
 بتكلفة 1  الطب م01-05/1/8101

 بتكلفة 0  الكبد القوميمعهد  م01/1/8101-02 اإلسكندرية –المؤتمر الدولي العشرين عن حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياة   .273

 بتكلفة 0  اآلداب م88/1/8101-80 اإلسكندرية –مؤتمر " اإلسكندرية مقصد سياحي عربي وعالمي ، آليات بناء السياحة المستدامة " مكتبة اإلسكندرية   .274
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275.  
 –عصور " المؤتمر الدولي الثالث بعنوان " اإلسهامات الحضارية لمصر و أثرها في الخضارة اإلنستنية علي مر ال

 جامعة القاهرة  –كلية اآلثار 
 بتكلفة 0  كلية اآلداب م81-86/1/8101

276.  
المؤتمر العلمي الرابع عشر ألكاديمية السادات للعلوم اإلدارية بعنوان " الرؤية المستقبلية لسوق األوراق المالية ما 

 القاهرة –المعادي  –بعد األزمة اإلقتصادية العالمية " بقاعة المؤتمرات 
 بتكلفة 3  التجارة م86-82/1/8101

277.  
فندق  –المؤتمر الخامس عشر للجمعية العربية لإلدارة بعنوان " كيف نحول المديرين الناجحين إلي قادة عظماء " 

 اإلسماعيلية –ميركيور 
 م5-2/5/8101

 كلية الطب

 كلية التمريض

كلية اإلقتصاد 

 المنزلي

 التجارة

 

1 

5 

5 

5 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 كلفةبت

278.  
ندوة علمية بعنوان " النشر العلمي بين معايير لجان الترقيات وتصنيف المجالت والمؤتمرات التربوية " كلية التربية 

 جامعة الزقازيق  –
 بتكلفة 0  التربية م02/5/8101

279.  
 –اإلعالم  األكاديمية الدولية للهندسة وعلوم –المؤتمر العلمي بعنوان " مصداقية اإلعالم في الوطن العربي " 

 القاهرة
 بتكلفة 0  التربية النوعية م85-86/5/8101

281.  
المؤتمر الدولي الرابع للمياة الصحية بالعالم العربي بعنوان " مياه صحية من أجل مواطنين عرب أصحاء "والذي 

 القاهرة –المركز الدولي للمؤتمرات   -تنظمة الجمعية العربية للمياة الصحية
 بتكلفة 8  اآلداب م88-81/6/8101

281.  
المؤتمر القومي الرابع عشر ألخصائي المكتبات والمعلومات في مصر بعنوان " جهود سوزان مبارك في تنمية 

 العريش –جامعة سيناء  –وتطوير الكتب والمكتبات " 
 م6-8/2/8101

 كلية اآلداب

اإلدارة العامة 

إدارة  –للمكتبات 

 الجامعة

 
6 

1 
 بتكلفة

282.  
جامعة  –قاعة المؤتمرات  –قسم أصول التربية بعنوان " التربية في مجتمع ما بعد الحداثة " المؤتمر العلمي األول ل

 بنها
 م80-88/2/8101

 كلية التربية

 التربية النوعية
 

8 

3 
 بتكلفة

283.  
 & International Conference & exhibition on sustainable water supplyالمؤتمر الدولي " 

sanitation " – القاهرة –تمرات الدولية قاعة المؤ 
 بتكلفة 8  معهد الكبد القومي م85-82/2/8101



                                                                                                                                                   المنوفية 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  ارةاإلد
: cultural@mailer.menofia.edu.eg mail-E***: http://www.menofia.edu.eg  Web site 

 

 

 

 أسماء المرشحين الكلية تاريخ انعقاد المؤتمر أسم المؤتمر/ الندوة م
عدد 

 المرشحين

مساهمة 

 الجامعة

284.  
 –المؤتمر والمعرض الدولي التاسع للتعليم اإللكنروني " دور التعليم اإللكتروني لتحقيق الدودة في العملية التعليمية " 

 القاهرة –فندق هيلتون رمسيس 
 اإلقتصاد المنزلي م01-06/1/8101

 شمد/ أشرف محمود ها

 د/ مدحت محمد مرسي
 بتكلفة 8

 كلية العلوم م81/1/8101-82 القاهرة –جامعة عين شمس  –دار الضيافة  –المؤتمر الدولي األول للعلوم البيولوجية   .285

 أ.د/ محمد السيد خليل

 أ.د/ عبادة أبو ذكري عصر

 د/ ماجد محمد أبو المحاسن

 د/ هانم حامد صقر

 بتكلفة 1

286.  
لشعبة بحوث الصناعات النسيجية بعنوان " اإلبتكارات الحالية والمستقبلية في كيمياء  المؤتمر الدولي السابع

 القاهرة –المركز القومي للبحوث  –وتكنولوجيا النسيج " 
 اإلقتصاد المنزلي م01-08/01/8101

 أ.د/ سعد علي سالمان

 أ.د/ رشدي علي أحمد عيد

 د/ إيهاب فاضل أبو موسي

 د/ مدحت مرسي

 المنعم حسين د/ إسالم عبد

 د/ إيهاب محمد أحمد النعسان

 بتكلفة 6

287.  
 

 جامعة عين شمس –المخاطروالحلول " دار الضيافة  –المؤتمر السنوي الرابع بعنوان " التنمية البيئية 
 الزراعة م81-80/01/8101

 أ.د/ عبد الوهاب إسماعيل عيسي

 أ.د/ عبد العزيز علي صقر

 أ.د/ فؤاد مطاوع الشوني

 محمود خليلأ.د/ سامية 

 د/ هدي السيد فريد

 د/ صالح منصور عبد الجواد

 د/ سعدية محمد سعيد

6 

 

 

 

 

 

0 

 بتكلفة

 

 

 

 

 

 بدون تكلفة

288.  
مؤتمر المنصورة العربي الخامس لعلوم وتكنولوجيا األغذية واأللبان بعنوان " دور الصناعة الغذائية في التنمية 

 بمدينتي المنصورة واألقصر –بالوطن العربي " 
 اإلقتصاد المنزلي م08-88/01/8101

 أ.د/يوسف عبد العزيز الحسانين

 أ.د/ شريف صبري رجب

 د/ نهاد رشاد الطحان

 بتكلفة 3

289.  
 ) 20th International Conference on Computer Theory and Applicationsمؤتمر "

ICCES2010) " - اإلسكندرية 
 م83-85/01/8101

كلية الحاسبات 

 والمعلومات
 بتكلفة 0 حيي محمد هدهودأ.د/ م

291.  
 – " Development of Secure Encoder-Decoder for JPEG Images (ICCTA2010)مؤتمر " 

 اإلسكندرية
 م83-85/01/8101

كلية الحاسبات 

 والمعلومات
 بتكلفة 0 د/ حاتم محمد سيد أحمد
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291.  
 ) 20th International Conference on Computer Theory and Applicationsمؤتمر "

ICCES2010) " - اإلسكندرية 
 م83-85/01/8101

كلية الحاسبات 

 والمعلومات
 بتكلفة 0 أ.د/ محيي محمد هدهود

 بتكلفة 0 ىأ.د/ عبد الوهاب إسماعيل عيس الزراعة م3/00/8101-0 القاهرة  –المؤتمر الدولي األول " تصنيع وتطبيق التكنولوجيا اإلحيائية في الزراعة " المركز القومي للبحوث   .292

293.  
جنوب بعنوان " الفن التشكيلي بين القيم المادية والقيم  –الملتقي الدولي الثاني للفنون التشكيلية " حوار جنوب 

 أسيوط –جامعة أسيوط  –الروحية " 
 م0-3/00/8101

كلية التربية 

 النوعية

 أ.د/ عمرو أحمد الكشكي

 أ.م.د/ عبير عبد هللا شعبان

 تيأ.م.د/ ميالد إبراهيم م

 د/ هشام أمين السرسي

 د/ إسالم محمد السيد هيبة

 بتكلفة 5

 كلية التمريض م1/00/8101 طنطا –جامعة طنطا  –المؤتمر السنوي لكلية التمريض تحت عنوان " التحديات والفرص في مهنة التمريض "   .294

 د/ أمال عطية قطب

 د/ مها إبراهيم خليفة

 د/ نهلة عاشور سعفان

 رد/ منال محمد محمد بك

 د/ جيهان أحمد عابد

 د/ سمر صالح الدين دياب

 بتكلفة 6

295.  
المؤتمر القومي السنوي السابع عشر " العربي التاسع " بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان " التقارب العربي 

 القاهرة –جامعة عين شمس  –مركز التعليم المفتوح  –في برامج التعليم الجامعي وقبل الجامعي " 
 م01-00/00/8101

 كلية اآلداب

 

 

كلية التربية 

 النوعية

 د/هويدا محمد الدر

 د/ إيمان حمدي عمار

 د/ سماح حلمي يس

 د/ هيام مصطفي عبد هللا

 د/ هشام بدراوي عبد العزيز

0 

 

 

 

1 

 بتكلفة

 

 

 

 بتكلفة

 كلية العلوم م00/00/8101-01 طنطا –جامعة طنطا  –المؤتمر الدولي السادس للعلوم البيولوجية بكلية العلوم   .296

 أ.د/ صابر عبد الرحمن صقر

 أ.د/ جمالت يوسف عثمان

 د/ عزة حسن محمد

 م/ هدي حسن عبد العظيم

 أ.د/ إبراهيم عبد الحميد العليمي

 أ.د/ محمد وجدي فريد يونس

 بتكلفة 6
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 م86/00/8101-81 المنصورة -المنصورة جامعة  –المؤتمر الدولي العلمي الثاني بعنوان " الفنون التطبيقية والتوقعات المستقبلية "   .297
كلية التربية 

 النوعية

 السيدة/ رشا محمد نجيب مبارك

 أ.م.د/ نشأت نصر الرفاعي

 أ.م.د/ مدحت محمود مرسي

 أ.م.د/ إيهاب فاضل أبو موسي

 أ.م.د/ نشوة عبد الرؤوف

 بتكلفة 5

298.  
 The 10th International Conference on Intelligent Systems Design and     مؤتمر "

Applications 2010" – القاهرة  
 م81/00-0/08/8101

كلية الحاسبات 

 والمعلومات
 بتكلفة 0 م/ نادر حنا عبد المسيح حنا

299.  
 –مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات  –المؤتمر العلمي الثالث لبحوث الثروة الحيوانية بالشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 القاهرة 
 بتكلفة 0 د/ إيمان متولي أحمد عليوة كلية الزراعة م81/00-0/08/8101

 كلية الحقوق م8/08/8101-0 جامعة اإلسكندرية –كلية الحقوق  –المؤتمر السنوي الثالث بعنوان " حقوق المرأة في مصر والدول العربية "   .311
 د/محمود السيد عمر التحيوي

 د/ سحر عبد الستار إمام
 بتكلفة 8

311.  
 – "The 6th International Conference on Computer Engineering and Systems 2010مؤتمر "

 القاهرة –جامعة عين شمس  –كلية الهندسة 
 م31/00-8/08/8101

كلية الحاسبات 

 والمعلومات
 بتكلفة 0 د/ خالد محمد أمين

312.  
جامعة  –إلسالمي بكلية العلوم قسم التاريخ ا –المؤتمر الدولي األول بعنوان " السيرة النبوية في القديم والحديث " 

 القاهرة –القاهرة 
 كلية اآلداب م1-5/08/8101

 د/ حجازي عبد المنعم حجازي

 د/ مفرح السيد سعفان إعتذار

 د/ خالد فهمي إبراهيم

 بتكلفة 3

313.  
اض المؤتمر الدولي السابع والخمسين للجمعية المصرية للكمياء اإلكلينيكية في موضوع ) األمراض المزمنة " أمر

 القاهرة–السكر " ودور الطب المعملي (  –القلب والشرايين 
 كلية الطب م1-5/08/8101

 د/ مآثر كامل الشافعي

 د/ إيمان عبد الفتاح بدر

 د/ عزة محمد عبد هللا

 بتكلفة 3

314.  
" والتي تقام علي هامش المؤتمر الثاني والعشرون لألكاديمية الدولية  Gynecology Workshopورشة العمل " 

 القاهرة –فندق كونراد  –الباثولوجيا 
 كلية الطب م05/08/8101

 د/ هالة سعيد بسيوني

 ط/ مروة محمد داوود

 ط/ نهي محمد نور الدين القاضي

 ط/ مروة محمد سراج الدين

 ط/ أميرة عبد هللا فودة

 ط/ أسماء شمس الدين الشبكة

 بتكلفة 6
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 المرشحين
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 الجامعة

 كلية الطب م08/08/8101-06 القاهرة –فندق كونراد  –لية الباثولوجية المؤتمر الدولي الثاني والعشرون لألكاديمية الدو  .315

 د/ هيام محمد عياد

 د/ أسماء جابر عبده

 أ.د/ مني عبد الحليم قنديل

 إعتذارأ.د/ نلنسي يوسف أسعد 

أ.د/مشييييييرة محميييييد عبيييييد الواحيييييد 

 إعتذار

 د/ رحاب منير سمكة

 بتكلفة 6

316.  
ة بالقاهرة بعنوان " اآلفاق المستقبلية للتنمية المستدامة في الدول العربية المؤتمر الدولي الرابع للجمعية اإلفريقي

 واإلفريقية " شرم الشيخ 
 م08-80/08/8101

 كلية اآلداب

كلية اإلقتصاد 

 المنزلي

 د/ رفعت محمد البدري

 د/ هبة هللا علي محمودشعيب

0 

0 

 بتكلفة

 بتكلفة

 كلية الطب م88/08/8101-81 اإلسماعيلية تم اإلعتذار عن حضورهم المؤتمر –ة قناة السويس جامع –المؤتمر الدولي الرابع للسموم الطبيعية   .317

 أ.د/ سامي عبد الهادي حماد

 د/ نيرة فهمي جرجس

 د/ صفاء عبد الظاهر أمين

 د/ أميرة محمد الصعيدي

 د/ عزة وجيه زناتي

 د/ أحمد كمال الفقي

 بتكلفة 6

 بتكلفة 0 أ.د/ ثريا سيد عبد الجواد كلية اآلداب م83/08/8101-80 القاهرة –المجلس األعلي للثقافة  –مرأة المصرية " مؤتمر " الواقع النفسي واإلجتماعي لل  .318

319.  
مهمة رسمية داخلية للمشاركة في الملتقي العلمي حول الشباب والمستقبل " رؤية علمية حول المشاركة المجتمعية : 

 جامعة القاهرة  –مركز المؤتمرات  –التوافق مع سوق العمل " 
 م81/08/8101

 كلية الطب

الحاسبات 

 والمعلومات

 
0 

0 
 بتكلفة

 بتكلفة 0 د/ حمدي محمد الزمراني كلية الزراعة م81/08/8101-82 الفيوم -جامعة الفيوم  –كلية الزراعة  –المؤتمر الدولي السادس " للتنمية الزراعية المتواصلة "   .311

 بتكلفة 0 ط/ مروة محمد محمد داوود كلية الطب م01/0/8100-03 القاهرة –(  BGICCلجهاز التناسلي األنثوي )المؤتمر الثالث ألورام الثدي وا  .311
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مساهمة 

 الجامعة

312.  
فنادق قاصد  –( دار ضيافة القوات البحرية   WCSITالمؤتمر الدولي عن "علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات )

 القاهرة -الخير 
 م81-82/0/8100

الحاسبات 

 والمعلومات
 بتكلفة 0 ة/نورا عبد المعز السباعيالسيد

 بتكلفة 0 د/ إلهام محمد إسماعيل غنيم كلية الزراعة م8/8/8100-6 اإلسكندرية  -جامعة اإلسكندرية –ورشة العمل بعنوان " اإلستراتيجيات الحديثة في اإلنتاج الحيواني " كلية الزراعة   .313

 بتكلفة 0 د/ أحمد إبراهيم موسي كلية التجارة م1/8/8100-6 يم العالي " شرم الشيخ ورشة عمل بعنوان " ضمان الجودة واإلعتماد في التعل  .314

 كلية الطب م80/8/8100-81 تم اإلعتذار عن المؤتمر من فبل سيادتهمالقاهرة  –الندوة العلمية السنوية للجمعية المصرية للباثولوجي   .315

 أ.د/ مني عبد الحليم قنديل

 أ.د/ نانسي يوسف أسعد

 يرة محمد عبد الواحدأ.د/ مش

 د/ هيام عبد السميع عياد

 د/ أسماء جابر عبدة محمد

 د/ رحاب منير سمكة

 بتكلفة 6

316.  
جامعة  –كلية التربية  –الندوة العلمية الثالثة عشر لقسم أصول التربية بعنوان " التربية الجمالية : الواقع والمأمول " 

 كفر الشيخ
 بتكلفة 0 ي الصادقد/ حنان فوز كلية التربية م83/8/8100

 كلية اآلداب م81/8/8100-88 جامعة القاهرة  –المؤتمر الدولي الرابع " علم اللغة التطبيقي وقضاياة المعاصرة " كلية دار العلوم   .317
 د/ مفرح السيد سعفان

 د/ خالد فهمي إبراهيم
 بتكلفة 8

318.  
 –جامعة النهضة  –تشخيص وعالج "  –المؤتمر العلمي السنوي التاسع بعنوان " العنف في المجتمع المصري 

 القاهرة
 م86/8/8100

كلية التربية 

 النوعية

 

 

 كلية اآلداب

 د/ علي عثمان عبد اللطيف

 د/ زينب صالح محمود

 أ.د/ ثريا سيد عبد الجواد

 د/ جمال محمد حماد

 د/ سحر القضب علي رمضان

8 

 

 

3 

 بتكلفة

 

 

 بتكلفة

 كلية العلوم م8/3/8100-86/8 القاهرة –جامعة القاهرة  –كلية العلوم  -للبيولوجيا التجريبيةالمؤتمر الدولي السابع لجمعية المصرية   .319
 أ.د/ جمالت يوسف عثمان

 د/ هدي عبد الحافظ مهران
 بتكلفة 8
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مساهمة 

 الجامعة

321.  

ينظمة  –المؤتمر الدولي عن " الدور الجديد إلقتصاديات السكر العالمية في ظل مناخ سياسي وإقتصادي متغير " 

وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بالمشاركة مع المنظمة العالمية للسكر بلندن وشركات صناعة السكر  معهد دراسات

 أسوان –فندق بيراميزا إيزيس  –المصرية 

 بتكلفة 0 د/ محمد عبد الباري عبيد كلية الزراعة م5-8/3/8100

 بتكلفة 0 إعتذارأ.د/ جهان كمال السعيد  كلية الطب م01/3/8100-8 القاهرة –ألزهر للمؤتمرات مركز ا –المؤتمر السنوي الثاني والعشرون للجمعية المصرية للطب المعملي   .321

 بتكلفة 0 د/ جمال محمد عيسوي قمح كلية العلوم م01/3/8100-1 شرم الشيخ –الندوة الثانية عن " المصادر الجيولوجية في منطقة بحر التيتش " القاهرة   .322

 كلية اآلداب م83/3/8100-88 جامعة القاهرة –رأة في الحضارات الشرقية " مركز الدراسات الشرقية المؤتمر السنوي بعنوان " الم  .323

 د/ مصطفي موسي شرف

 أ/ فاطمة محمود ماهر

 أ/ محمد عبد هللا عبد السالم

 بتكلفة 3

324.  
جامعة  –القديم المؤتمر الدولي الثاني " لدراسات الشرق األدني القديم " المعهد العالي لحضارات الشرق األدني 

 الزقازيق
 كلية اآلداب م80-83/3/8100

 د/ أحمد عبد الحليم دراز

 د/ غادة محمد عبد القوي

 د/ شريف حامد سالم

 بتكلفة 3

 م83/3/8100-80 جامعة المنيا –مؤتمر المنيا الدولي " الزراعة والري في دول حوض النيل "   .325

 كلية الزراعة

 

 كلية اآلداب

 المجيدد/ محمد إسماعيل عبد 

 أ.د/ أحمد عبد الوهاب عنب

 د/ موسي فتحي عتلم

8 

 

0 

 بتكلفة

 

 بتكلفة

 كلية اآلداب م83/3/8100-88 جامعة القاهرة –المؤتمر السنوي بعنوان " المرأة في الحضارات الشرقية " مركز الدراسات الشرقية   .326

 د/ مصطفي موسي شرف

 أ/ فاطمة محمود ماهر

 أ/ محمد عبد هللا عبد السالم

 بتكلفة 3

327.  
جامعة  –المؤتمر الدولي الثاني " لدراسات الشرق األدني القديم " المعهد العالي لحضارات الشرق األدني القديم 

 الزقازيق
 كلية اآلداب م80-83/3/8100

 د/ أحمد عبد الحليم دراز

 د/ غادة محمد عبد القوي

 د/ شريف حامد سالم

 بتكلفة 3

 كلية التجارة م81/3/8100-83 القاهرة  –المعهد القومي للجودة  –الجودة من منظور تطبيقي" المؤتمر الدولي الثاني بعنوان "   .328
 د/ أحمد إبراهيم موسي

 د/ محمد علي وهدان
 بتكلفة 8
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 بتكلفة 0 أ.د/ ليلي محمود رياض منتصر كلية الطب م6/1/8100-8 القاهرة –جامعة القاهرة  –المؤتمر الدولي السابع للجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبية بالتعاون مع كلية العلوم   .329

 بتكلفة 0 أ.د/ فتحي محمد مصلحي كلية اآلداب م2/1/8100-1 القاهرة –المؤتمر الدولي العاشر " للمنظمة العالمية للمدن الكبري ] المتروبوليس [ "   .331

331.  

بأكادمية البحث العلمي "  Essential Need of Nano-Ebucation in OIC Countriesورشة عمل بعنوان " 

والتكنولوجيا في إطار تعاون األكاديمية مع اللجنة الدائمة حول التعاون العلمي والتكنولوجي )الكومستيك( والتابعة 

 لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 

 م2-1/1/8100
كلية الهندسة 

 اإللكترونية

 د/ وجيه محمد أبو سويلم

 م/ أحمد فرغلي
 بتكلفة 8

332.  
لتاسع لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بعنوان " تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات في المؤتمر العلمي ا

 جامعة القاهرة –عالم متغير ؛ الهوية المنهجية والتكوين " كلية اآلداب 
 كلية اآلداب م08-01/1/8100

 د/ متولي محمود النقيب

 د/ مريم صالح منصور

 د/ نها محمد عثمان

 بتكلفة 3

 بتكلفة 0 أ.د/ أحمد محمود عياد كلية التربية م01/1/8100-03 جامعة كفر الشيخ  –ر العلمي الثامن بعنوان " كليات التربية والتنمية البشرية المستدامة " كلية التربية المؤتم  .333

 بتكلفة 0 أ.د/ ثريا سيد عبد الجواد كلية اآلداب م01/1/8100-08 ق جامعة الزقازي –المؤتمر الدولي الثالث بعنوان " تحديات البحث العلمي في العالم العربي " كلية اآلداب   .334

335.  
المؤتمر الدولي العلمي السنوي العربي السادس بعنوان " تطوير برامج التعليم العالي النوعي في مصر والوطن 

 المنصورة  –جامعة المنصورة  –العربي في ضوء متطلبات عصر المعرفة " كلية التربية النوعية 
 م03-01/1/8100

كلية اإلقتصاد 

 المنزلي

 أ.م.د/ عال يوسف عبد االه

 أ.م.د/ سها حمدي عبد الرازق

 أ.م.د/ أمل بسيوني عطية

 أ.م.د/ سالي فوزي الوراقي

 د/ أميرة حسان عبد المجيد

 د/ سهام أحمد الشافعي

 بتكلفة 6

 م06/1/8100-00 شرم الشيخ  –جامعة المنصورة  –المؤتمر الدولي الحادي عشر " للكمياء ودورها في التنمية " كلية العلوم   .336

 كلية العلوم

 كلية العلوم

 كلية الهندسة

 د/ هناء عبد اللطيف البرعي

 د/ أحمد هاشم منجود

 د/ مها هبد الباسط توني

8 

 

0 

 بتكلفة
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337.  
طفال ورشة العمل المنظمة بمعرفة مستشفي جامعة عين شمس عن " الحديث في أمراض الجهاز التنفسي العلوي لأل

 القاهرة -" 
 0 ط/ شريف صالح فريد سالم كلية الطب م01-06/1/8100

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 كلية اآلداب م01/1/8100-08 القاهرة –جامعة عين شمس  –مؤتمر " السياسة الثقافية : رؤي معاصرة في اللغة واألدب والترجمة " كلية األلسن   .338

 د/ نور محمد السبكي

 د/ إيمان رضا الجمل

 د/ حامد عبد المجيد عطية

 د/ نهي صالح الدين عوض

 د/ عمرو عبد العلي عالم

 بتكلفة 5

 كلية العلوم م01/1/8100-06 شرم الشيخ –المؤتمر الدولي الثامن بعنوان " اآلفاق المستقبلية للتنمية البيئية في الوطن العربي ومواجهة التحديات   .339
 أ.د/ منصور جالل إبراهيم

 عظيم دهبأ.د/ كمال عبد ال
 بتكلفة 8

 بتكلفة 0 أ.د/ زينب عفيفي شاكر كلية اآلداب م81/1/8100-01 جامعة قناة السويس –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –المؤتمر مؤتمر " العلوم اإلنسانية والعولمة " قسم اإلجتماع   .341

 بتكلفة 0 د/ لمياء حسنين عطية كلية التمريض م88/1/8100-82 جامعة عين شمس –المؤتمر الدولي للعلوم العصبية بكلية الطب   .341

342.  
المؤتمر العلمي السنوي والذي يعقدة قسم أصول التربية   بعنوان " تطوير أنظمة التعليم العربي :سياساتة 

 وإستراتيجياتة وخطط تنفيذة " جامعة الزقازيق 
 بتكلفة 0 أ.د/ أحمد محمود عياد كلية التربية م3-1/5/8100

343.  
لمي األول بعنوان " الشعر الجاهلي في الخطاب النقدي واللساني المعاصر : قراءات متجددة " قسم اللغة المؤتمر الع

 جامعة بنها  –العربية كلية اآلداب 
 كلية اآلداب م8-1/5/8100

 السيدد/ أسامة موسي 

 د/ مصطفي محمد أبو طاحون
 بتكلفة 8

 بتكلفة 0 أ.د/ نادية عبد المجيد أبو زيد كلية الزراعة م06/5/8100-01 اإلسكندرية –فندق شيراتون  –ضرورة من ضروريات الحياة  المؤتمر الدولي الحادي والعشرون عن : حماية البيئة  .344

 بدون تكلفة 0 ع الدسوقي البهنسيأ.د/ ربي كلية الطب م06/5/8100-01 اإلسكندرية –المؤتمر الدولي الحادي والعشرون عن " حماية البيئة من ضروريات الحياة " فندق شيراتون المنتزة   .345
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346.  
 Emerging Technologies and specialty in nursingالمؤتمر الدولي السنوي الثالث بعنوان " 

education  "–  جامعة حلوان –مركز المؤتمرات 
 كلية التمريض م08-01/5/8100

 د/ مها ابراهيم خليفة

 د/ نعمه عبد الفتاح عبد الجواد

 د/ نرمين حسين عيد

 د/ نجوى احمد زين الدين

 د/ جميلة جابر أيوب

 بتكلفة 5

 بتكلفة 0 د/ مني عبد الوارث عمارة كلية اآلداب م83/5/8100-01 الزقازيق -جامعة الزقازيق  –المؤتمر الدولي الثالث بعنوان " تحديات البحث العلمي في العالم العربي " كلية اآلداب   .347

 كلية اآلداب م31/5/8100-81 الزقازيق -جامعة قناة السويس  –العلوم اإلنسانية والعولمة " كلية اآلداب المؤتمر العلمي الدولي بعنوان "   .348
 أ.د/ علي عبد المنعم مراد

 د/ جمال محمد حماد
 بتكلفة 8

 كلية الهندسة م30/5/8100-81 ةالقاهر –الكلية الفنية العسكرية  –المؤتمر الدولي الخامس عشر في الميكانيكية التطبيقية والهندسة الميكانيكية   .349
 د/ أشرف علوي عبد العليم بالل

 د/ وجيه أحمد العسكري
 بتكلفة 8

 بتكلفة 0 د/ سلوي عبد المنعم شمس الدين كلية الطب م81/6/8100-88 اإلسكندرية –المؤتمر الدولي السادس عشر للجمعية المصرية لألمراض المتوطنة والمعدية والطفيليات   .351

 م3/2/8100-31/6 القاهرة –جامعة عين شمس  –دولي للحاسوباتية الذكية ونظم المعلومات المؤتمر ال  .351
كلية الحاسبات 

 والمعلومات

 السيدة/ نورا عبد المعز السباعي

 السيد د/ حاتم محمد سيد أحمد

 السيدة/ هيام عبد هللا الحسيني

 د/ خالد محمد أمين

 م/ رضا محمد حسين مبروك

 بتكلفة 5

 م3/2/8100-31/6 القاهرة –جامعة عين شمس  –( بكلية الحاسبات والمعلومات  ICICSدولي الخامس في )المؤتمر ال  .352

كلية الهندسة 

 اإللكترونية

 

 بتكلفة 0 د/ عالء الدين محمد عباس

 بتكلفة 0 د/ عالء أحمد محمد المليجي كلية التربية م82/2/8100-86 جامعة بنها –المؤتمر العلمي السنوي بعنوان " مناهج التعليم وتحديات المستقبل " بمجمع الكليات   .353
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 بتكلفة 0 م/ رزق مسعود رزق هللا كلية الهندسة م03/1/8100-01 جامعة سوهاج –المؤتمر الدولي الثاني للعلوم والرياضيات والمعلومات   .354

 بتكلفة 0 م/ رزق مسعود رزق هللا كلية الهندسة م03/1/8100-01  ( بجامعة سوهاج ICMISالمؤتمر الدولي الثاني " للعلوم والرياضيات والمعلومات )  .355

 بتكلفة 0 م/ محمود سمير عبد المحسن كلية الهندسة م3/01/8100-0 القاهرة –( بفندق هيلتون  ICAME2011المؤتمر الدولي لهندسة المواد المتطورة )  .356

 كلية العلوم م6/01/8100-3 " بشرم الشيخ   Photonic Crystals and Graphemeورشة عمل عن "  .357

 م/انتصار عبد المنعم المسدياعتزار

 م/ اسماء محمد عكاشة اعتزار

 م/ علي سامي أبو حصوة

 م/ إيمان عبد العزيز ربيع اعتزار

 م/ نيرة مجاهد الجمال

 م/ سمر حلمي عبد المجيد

 بدون تكلفة 6

358.  
بشرم  –لوم الحالة الصلبة وفزياء المواد "المؤتمر الدولي التاسع والعشرون للجمعية المصرية لبحوث المواد " لع

 الشيخ
 كلية العلوم م3-6/01/8100

 أ.د/ معوض محمد الخولي اعتزار

 د/ مجدي سعيد أبو غزالة

 د/ لبني محمد شرف الدين اعتزار

 د/ ياسر سعد رماح اعتزار

 م/ سامية السيد إبراهيم

 م/ سمحة محمد سامح الشبراوي

 بتكلفة 6

359.  
ب بالتعاون مع األكاديمية الدولية للباثولوجي والكلية العربية للباثولوجي عن " باثولوجيا ورشة عمل بكلية الط

 اإلسكندرية –جامعة اإلسكندرية  -األعصاب " بفندق شيراتون المنتزة 
 كلية الطب م81-88/01/8100

 ط/ نهي نور الدين أحمد القاضي

 ط/ رانيا عبد هللا حسنين

ط/ أسماءشييييييييييييييييييمس الييييييييييييييييييدين 

 ارالشبكةاعتز

 ط/ أميرة عبد هللا فودة اعتزار

 ط/ إسالم محمد المليجي

 بتكلفة 5
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 المرشحين

مساهمة 

 الجامعة

 كلية الطب م83/81/01/8100 القاهرة –الندوة العلمية السنوية للجمعية المصرية للباثولوجي   .361

 أ.د/ مني عبد الحليم قنديل

 أ.د/ نانسي يوسف أسعد

 أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد

 د/ هيام عبد السميع عياد

 ء جابر عبدة عبد الواحدد/ أسما

 د/ رحاب منير سمكة

 بتكلفة 6

 بتكلفة 0 أ.د/ ليلي محمود رياض منتصر كلية الطب م85/01/8100-83 المؤتمر الكميائي المصري لإلحتفال بالعام العالمي للكمياء بعنوان " الكمياء والتنمية " جامعة القاهرة  .361

362.  
جامعة  –المعهد العالي لحضارات الشرق األدني القديم  –" القديم يالمؤتمر الدولي الثاني " لدراسات الشرق األدن

 الزقازيق
 كلية اآلداب م81-86/01/8100

 د/ غادة محمد عبد القوي

 د/ أحمد عبد الحليم دراز

 د/ شريف حامد سالم

 بتكلفة 3

363.  
عدم  –في مصر  " المكتبات والدولةالمؤتمر القومي الخامس عشر ألخصائي المكتبات والمعلومات تحت عنوان 

 إدراك أم ال مباالة "  والذي سيقام بمكتبة مصر العامة بالغردقة
 م05-02/00/8100

 مكتبة الجامعة

 

 

 

 

 كلية اآلداب

 

 

 

 

 السيد/ محمد حمدي الشامي

 السيد / صبري عبد العزيز تعلب

 السيد / عادل نبيل شحات

 د/ السيد رجب األسرج

 أ.د/ أمنية مصطفي صادق

 ود محجوبأ.د/ حسناء محم

 د/ مريم صالح منصور

 السيدة/بسمة عبد الحميد خليفة

 السيدة/ صافيناز سامي

 السيد/ طه عبد الحميد الفرماوي

 بتكلفة 01

 م88/81/00/8100 جامعة كفر الشيخ –"  Smartexالمؤتمر الدولي األول للنسيج "   .364
كلية اإلقتصاد 

 المنزلي
 بتكلفة 0 د/ أمل بسيوني عطية

365.  
يناير " جامعة عين شمس 85نوي السادس عشر بعنوان " اإلرشاد النفسي وإرادة تغيير مصر بعد ثورة المؤتمر الس

 القاهرة –
 م86-88/00/8100

كلية التربية 

 النوعية

د/ أميييييياني عبييييييد المقصييييييود عبييييييد 

 الوهاب
 بتكلفة 0
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عدد 

 المرشحين

مساهمة 

 الجامعة

 كلية الطب م1/08/8100-5 األقصر –المؤتمر السادس واألربعون للجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية   .366
 ط/ عاطف عبد اللطيف بدوي

 ط/ باهر محمد عبد الرؤوف
 بتكلفة 8

367.  
يناير " جامعة عين شمس 85المؤتمر السنوي السادس عشر بعنوان " اإلرشاد النفسي وإرادة تغيير مصر بعد ثورة 

 القاهرة –
 م86-88/08/8100

كلية التربية 

 النوعية

د/ أميييييياني عبييييييد المقصييييييود عبييييييد 

 الوهاب
 بتكلفة 0

 كلية الطب م03/0/8108-08 القاهرة –المؤتمر الدولي الرابع ألورام الثدي وأورام النساء   .368
أ.د/ ليلييي محميييود ريييياض منتصييير 

 اعتزار
 بتكلفة 0

 ة التربيةكلي م8/8/8108-6 القاهرة –المؤتمر السنوي الثامن والعشرون لعلم النفس في مصر والذي تنظم الجمعية المصرية للدراسات النفسية   .369
 أ.د/ لطفي عبد الباسط إبراهيم

 د/ نعيمة جمال شمس
 بتكلفة 8

 كلية الزراعة م02/8/8108-01 شرم الشيخ –المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمعية المصرية للتغذية واألعالف   .371
 أ.د/ كمال محمد عبد الرحمن

 أ.د/ صبحي أحمد أبو النجا
 بتكلفة 8

 كلية الزراعة م80/8/8108-08 جامعة بنها  –كلية الزراعة  –ت التقنية الحيوية في الزراعة المؤتمر الدولي األول لتطبيقا  .371

 أ.د/ محمد األمين محمد سويلم

 د/ أحمد عبد القوي أحمد

 د/ هاني كمال عبد الهادي

 السيد/ عمر محمد زايد

 د/ عبد الفتاح مندي الزناتي

 د/ منال عبد الرؤوف عبد المجيد

 بتكلفة 6

 بتكلفة 0 د/ مها عبد الباسط توني شلبي كلية الهندسة م81/8/8108-82 القاهرة –الثاني لمعالم المياة التابع للشركة القابضة لمياة الشرب  المؤتمر  .372

 م81/8/8108-85 جامعة القاهرة –مركز المؤتمرات  –المؤتمر السنوي الدوليس الثامن للجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبية   .373
 مكلية العلو

 كلية الطب

 د/ هانم حامد صقر

 أ.د/ ليلي محمود رياض منتصر

0 

0 

 بتكلفة

 بتكلفة

374.  
جامعة  -المؤتمر الدولي الثاني بعنوان " دراسات الشرق األدني القديم " المهعد العالي لحضارات الشرق األدني

 الزقازيق
 كلية اآلداب م01-80/3/8108

 د/ أحمد عبد الحليم دراز

 الشرقاويد/ محمد عبد الرحمن 
 بتكلفة 8
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 المرشحين

مساهمة 

 الجامعة

375.  
جامعة  –المؤتمر الدولي الثالث الذي ينظمة مركز الدراسات البردية بعنوان " الحضارات القديمة والتأثير والتأثر " 

 القاهرة –عين شمس 
 كلية اآلداب م86-88/3/8108

 د/ أحمد عبد الحليم دراز

 د/ محمد عبد الرحمن الشرقاوي

 د/ أحمد خليل إبراهيم

 بتكلفة 3

 م81/3/8108-86 جامعة المنيا –مؤتمر المنيا الدولي " الزراعة والري في دول حوض النيل "   .376

 كلية الزراعة

 كلية الزراعة

 كلية اآلداب

 د/ محمد إسماعيل عبد المجيد

 أ.د/ أحمد عبد الوهاب عنب

 د/ موسي فتحي عتلم

8 

 

0 

 بتكلفة

 

 بتكلفة

 كلية الزراعة م81/3/8108-86 كندريةاإلس –المؤتمر الدولي السادس لعلوم الدواجن   .377
 أ.د/ أحمد عبد الوهاب عنب

 د/ إيمن متولي أحمد عليوة
 بتكلفة 8

 كلية التمريض م81/3/8108-88 القاهرة –المؤتمر العلمي الثالث عشر بعنوان " تكنولوجيا التعليم اإللكتروني : إتجاهات وقضايا معاصرة "   .378

 أ.د/ عايدة عبد الرازق

 الغفارد/ سماح عبد 

 د/ نجالء حسين المقدم

 د/ حنان رمزي أحمد عطاء هللا

 د/ أم محمد عبد اللطيف

 أ.د/ نجوي أحمد زين الدين

 بتكلفة 6

379.  
 –المؤتمر الدولي الثالث في علوم الجرمانيات بعنوان " التحول واإلستمرار في اللغة األلمانية وآدابها " بكلية اآلداب 

 جامعة القاهرة
 ية اآلدابكل م82-81/3/8108

 د/ عادل صالح محمد علي

 د/ لمياء عبد المحسن زيكو
 بتكلفة 8

381.  
المؤتمر السنوي الرابع عشر بعنوان " مصر في مفترق الطرق مابين الحاضر والمستقبل " المركز القومي للبحوث 

 القاهرة –اإلجتماعية والجنائية 
 كلية اآلداب م1/8108النصف الثاني /

 ذارأ.د/ حسن السيد خطاب إعت

 أ.د/ عادل محمد هريدي
 بتكلفة 8

 م00/1/8108-01 جامعة كفر الشيخ   –المؤتمر العلمي التاسع لكلية التربية بعنوان " التربية واإلنتماء "   .381

 كلية التربية

 

كلية التربية 

 النوعية

 د/ أحمد محمود عياد

 د/ نعيمة جمال شمس

 أ.م.د/ غادة محمد حسني

 أ.م.د/ سحر عبد المنعم حنفي

 د/ دينا شاكر محمد

8 

 

3 

 

 بدون تكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 

382.  
الدولي الرابع( بعنوان " إدارة المعرفة وإدارة رأس المال الفكري في  –المؤتمر العلمي السنوي )العربي السابع 

 جامعة المنصورة –مؤسسات التعليم العالي في مصر والوطن العربي " كلية التربية النوعية 
 م00-08/1/8108

 ة اآلدابكلي

 

 أ.د/حسناء محمود محجوب اعتذار

 إعتذار   د/ مريم منصور

8 

 

 بتكلفة
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 المرشحين

مساهمة 

 الجامعة

كلية التربية 

 النوعية

 د/ منال سعد الشيمي

 د/ امل متولي ابو قمر

 د/ زينب صالح محمود

3 

 

 

 بتكلفة

 

 

 بتكلفة 0 أ.د/ حسن السيد خطاب إعتذار كلية اآلداب م06/1/8108-01 قنا –المؤتمر الدولي الثالث بعنوان " ابن الحاجب وعصرة " جامعة جنوب الوادي   .383

384.  
يناير : الماضي 85م بعنوان " ثورة 8100/8108الندوة السنوية للجمعية المصرية للدراسات التاريخية لعام 

 القاهرة –والحاضر " بمقر المجلس األعلي للثقافة بالجزيرة 
 بتكلفة 0 تذارأ.د/ أحمد عبد السالم علي إع كلية اآلداب م02-01/1/8108

 كلية الطب م81/1/8108-08 القاهرة –المؤتمر السنوي الثالث والعشرون للجمعية المصرية للطب المعملي   .385

 د/ داليا حسني ابو العال

 د/ ايناس سعيد عيسى

 د/ وفاء محمود رضوان

 د/ عبير حمدي الشلقاني

 بتكلفة 1

 كلية اآلداب م81/1/8108-83 جامعة كفر الشيخ –تمع " كلية اآلداب المؤتمر الدولي األول بعنوان " الفلكلور وقضايا المج  .386

 د/ مصطفي موسي مشرف

 أ.د/ خالد فهمي ابراهيم

 د/ بسيم عبد العظيم عبد القادر

 د/ إنشاد محمود عز الدين

 د/ عال عبد المنعم الزيات

 د/ غادة محمد عبد القوي

 بتكلفة 6

 م81/1/8108-80 تقبلية للتنمية البيئية في الوطن العربي ومواجهة التحديات " شرم الشيخالمؤتمر الدولي الثامن حول " اآلفاق المس  .387

 كلية العلوم

 

 

 كلية التمريض

 أ.د/ محمد محمد الزيدية إعتذار

 أ.د/ أحمد عبد السميع المحالوي

 أ.د/ منصور جالل ابراهيم

 أ.د/ ايناس قاسم علي قاسم

 د/ امال حسين عطية

3 

 

 

8 

 

 بتكلفة

 

 

 فةبتكل

 

 كلية اآلداب م1/5/8108-2 جامعة بنها –المؤتمر العلمي الثاني بعنوان " التجديد في القصيدة العربية بدراسات نقدية ولسانية " كلية اآلداب   .388

 أ.د/ عيد محمد شبايك

 د/ جمال محمد حامد

 د/ محمد السيد عزوز

 د/ صباح عبد الرحمن هيكل

 بتكلفة 1
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 المرشحين

مساهمة 

 الجامعة

 بتكلفة 0 د/ خالد محمد حيزة كلية الهندسة م1/5/8108-2 شرم الشيخ –لي للمهندسين واإلنشائيين ومهندسي الكباري المؤتمر الدولي لإلتحاد الدو  .389

 م01/5/8108-1 جامعة حلوان -كلية اإلقتصاد المنزلي –المؤتمر العلمي العربي بعنوان " آفاق التعاون العربي لتنمية المجتمع "   .391

كلية اإلقتصاد 

 المنزلي

 

 

 

 

التربية كلية 

 النوعية

 د/ مدحت محمود مرسي

 د/ أيمن السيد العدوي

 د/ عال يوسف عبد هللا

 د/ سلوي محمد زغلول

 د/ مهجة اسماعيل مسلم

 د/ أمل بسيوني عطية

 أ.م.د/ يحيي عبد المنعم عبد الهادي

 أ.م.د/ سعيد مناع جاد الرب

 د/ علي عثمان عبد اللطيف

 د/ رشا محمد مبارك

6 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 بتكلفة

 

 

 

 

 

 بتكلفة

 

 

 

 بتكلفة 0 م/ رزق مسعود رزق هللا كلية الهندسة م06/5/8108-01 جامعة القاهرة –المؤتمر الدولي الثامن عن علم المعلومات واألنظمة بكلية الحاسبات والمعلومات   .391

392.  
ية والتكوين " المؤتمر التاسع بعنوان " تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات في عالم متغير ؛ الهوية والمنهج

 جامعة القاهرة –بكلية اآلداب 
 كلية اآلداب م06-02/5/8108

 أ.د/ محمود عبد الكريم الجندي

 د/ متولي محمود النقيب

 د/ عبير خليل بيومي

 د/ نها محمد عثمان

 أ/ وائل سعد عالم

 بتكلفة 5

 بتكلفة 0 ط/ أماني ابراهيم عمار كلية الطب مCopro-DAN extraction & its implementation : genetic faecal biomarker" 86/5/8108ورشة عمل بعنوان "   .393

 بتكلفة 0 د/ فتحي محمد محفوظ كلية الهندسة م30/5/8108-81 القاهرة –الكلية الفنية العسكرية  –المؤتمر الدولي الخامس عشر في الميكانيكا التطبيقية والهندسة الميكانيكية   .394

 بتكلفة 0 د/ سهير محمد محمد عالم كلية الهندسة م30/5/8108-81 القاهرة –( بالكلية الفنية العسكرية  ICEENGعن الهندسة الكهربية ) المؤتمر الدولي الثامن   .395
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 بتكلفة 0 وني شلبيد/ مها عبد الباسط ت كلية الهندسة م30/5/8108-81 القاهرة –المؤتمر الدولي السادس للهندسة الكيميائية والبيئية بالكلية الفنية العسكرية   .396

 القاهرة –بالكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولي السادس في الرياضيات والطبيعة الهندسية   .397
 م81-30/5/8108

 

 كلية الهندسة

 

 د/ غسالم محمد ابراهيم الدسوقي

 د/ قاسم السيد عبد المجيد راضي
 بتكلفة 8

398.  
عنوان " التعلم اإللكتروني في الوطن العربي : مشكالتة وافاق المؤتمر األول للجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني ب

 القاهرة –تطويرة " بالجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني 
 م1-00/2/8108

كلية التربية 

 النوعية

 

 

 

 

 كلية التمريض

 

 

 

 

 

 أ.م.د/ هشام بدراوي عبد العزيز

 د/ محمد شوقي خذيفة

 د/ عباس عبد العزيز الجنزوري

 الحكم محمد د/ صباح عبد

 د/ يسرية عبد الحميد فرج

 د/ عماد بديع خيري

 أ.د/ مها ابراهيم خليفة

 أ.م/ نجوي احمد زين الدين

 د/ سمر صالح الدين

 د/ نعناعة محمود عبد الوهاب

 د/ جاكلين رفعت

 د/ سماح عبد الغفور

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 بتكلفة

 

 

 

 

 بتكلفة

 

 

 

 

 

399.  
لتكنولوجيا التربية بعنوان " التعلم عن بعد والعليم المستمر : اصالة الفكر ؛  المؤتمر العلمي التاسع للجمعية العربية

 حداثة التطبيق " القاهرة
 م00-08/2/8108

كلية التربية 

 النوعية

 أ.م.د/ سحر عبد المنعم حنفي

 د/ دينا شاكر محمد

 أ/ هبة عثمان العزب

 أ/ مينا وديع جرجس

 أ/ سما عبد السالم حجازي

 الم حجازيأ/ أسماء عبد الس

 بتكلفة 6

 كلية اآلداب م06/01/8108-05 جامعة القاهرة -مؤتمر " التأثيرات األجنبية في اللغات الشرقية وآدابها " في الفترة من بمركز الدراسات الشرقية  .411
 د/ ماجدة محمد أنور

 د/ شريف حامد سالم
 بتكلفة 8

411.   
 –ن وصحراء شمال إفريقيا " بمكتبة اإلسكندريةالمؤتمر الدولي الخامس بعنوان " النقوش والكتابات في مد

 اإلسكندرية
 كلية اآلداب م06-08/01/8108

 د/ محمد الشرقاوي

 د/ إبراهيم حسين
 بتكلفة 8
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412.  
القومي السادس عشر ألخصائيي المكتبات والمعلومات بعنوان " التجمع واإلعداد المهني ألخصائيي المؤتمر 

 سعيد في الفترة من  ببور –المكتبات " بمكتبة مصر العامة 
 م6-8/00/8108

 كلية اآلداب

 

 

 

 

 

 إدارة الجامعة

 

 

 

 أ.د/ محمود عبد الكريم الجندي

 د/ خليل فرج هللا سعيد

 د/ وائل سعيد عالم

 أ/ طه نبيل الفرماوي

 أ/ بسمة خليفة الشيشيني

 أ/ أميرة أحمد مصطفى

 أ/ محمد حمدي الشامي

 أ/ صبري عبد العزيز تعلب

 شحاتأ/ عادل نبيل 

 د/ السيد رجب األسرج

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 بتكلفة

 

 

 

 

 

 بتكلفة

 

 

 

413.  
المؤتمر الدولي الثالث لقسم الفلسفة اإلسالمية بكلية دار العلوم بعنوان " الدين وأثرة في التفاعل الحضاري " بجامعة 

 الفيوم
 بتكلفة 0 أ.د/ زينب عفيفي شاكر كلية اآلداب م86-82/00/8108

414.  
ذي تنظمة جامعة القاهرة بالتعاون مع مركز الدراسات المتعددة الموضوعات لألديان التوحيدية المؤتمر الدولي وال

 جامعة القاهرة -باليابان بعنوان " القيم في األديان " بمركز الدراسات الشرقية
 كلية اآلداب م01-81/8/8103

 د/ ماجدة محمد أنور

 د/ غادة محمد عبد القوي

 أ.د/ صالح عثمان

 بتكلفة 3

 كلية العلوم م82/8/8103-83 جامعة القاهرة –المؤتمر السنوي الدولي التاسع للجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبية بمركز المؤتمرات   .415

 د/ ماجدة محمد أبو المحاسن

 د فاتن رشدي عبد الغفور

 أ.د/ جمالت يوسف عثمان

 أ.د/ صابر عبد الرحمن صقر

 أ.د/ عبادة أبو زكري عصر

 بتكلفة 5

 كلية العلوم م05/3/8103-00 جامعة المنصورة  –لمؤتمر الدولي الحادي عشر للكمياء ودورها في التنمية والذي تنظمة كلية العلوم ا  .416
 د/ هناء عبد اللطيف البرعي

 د/ أحمد هاشم منجود
 بتكلفة 8

 بتكلفة 0 د/هاني أحمد مصطفي كلية العلوم م8/0/8103-5 بمدينة أسوان –مؤتمر جيولوجيا التيش والذي تنظمة جمعية جيولوجيا التيش   .417
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 كلية اآلداب م86/3/8103-81 جامعة المنياوالذي تنظمة مؤتمر بعنوان " الفن واللغة "   .418

 أ.د/ خالد فهمي إبراهيم

 د/ أسامة موسي السيد

 د/ بسيم عبد العظيم عبد القادر

 بتكلفة 3

   د/هاني أحمد مصطفي كلية العلوم م8/0/8103-5 بمدينة أسوان –يش مؤتمر جيولوجيا التيش والذي تنظمة جمعية جيولوجيا الت  .419

 كلية الطب م08/0/8103-02 القاهرة –فندق فرمونت  –المؤتمر الدولي الخامس لسرطان الثدي والجهاز التناسلي   .411

 د/ نهي محمد نور الدين القاضي

 د/ نانسي شوقي هوله

 د/ مروة محمد سراج الدين

  

411.  
لثالث) قضايا صعوبات التعلم في الوطن العربي( الذي تنظمه مؤسسة د. حنان درويش للخدمات المؤتمر السنوي ا

 بأسوان -اللوجستية والتعليم التطبيقي بالتعاون مع كلية التربية جامعة أسوان 
   أ.د/ حمدي علي الفرماوي كلية التربية م01-80/0/8103

412.  
امعي )التميز في األداء الجامعي: فلسفته، آلياته، معاييره( بقاعة المؤتمر الدولي األّول لمركز تطوير التعليم الج

 المؤتمرات بجامعة بورسعيد.
   أ.د/ ثابت عبدالرحمن إدريس كلية التجارة م01-00/8/8103

 كلية العلوم م01/8/8103-06 األقصر –جامعة أسيوط  –مؤتمر بن سينا الدولي الثاني عشر للكمياء الغير متجانسة والكمياء التطبيقية   .413
 أ.د/ عادل عبد الهادي نصار

 د/ فرج عبد هللا العسوي
  

414.  
المؤتمر الدولي والذي تنظمة جامعة القاهرة بالتعاون مع مركز الدراسات المتعددة الموضوعات لألديان التوحيدية 

 جامعة القاهرة -باليابان بعنوان " القيم في األديان " بمركز الدراسات الشرقية
 كلية اآلداب م01-81/8/8103

 د/ ماجدة محمد أنور

 د/ غادة محمد عبد القوي

 أ.د/ صالح عثمان

 د/ مصطفي محمد موسي شرف

  

415.  
 –المؤتمر الدولي الخاص بتطبيقات الخاليا الجزعية والخاص بالمؤسسة العربية لتكنولوجيا الوراثة والخاليا الجذعية 

 القاهرة –فندق جراند حياة 
   د/ سمية يوسف شلبي ومكلية العل م81-80/8/8103

416.  
المؤتمر العلمي الدولي األّول لكلية التربية بالمنصورة )رؤية استشرافية لمستقبل التعليم في مصر والعالم العربي في 

 ضوء التغيرات المجتمعية المعاصرة( بجامعة المنصورة
   د./ إيناس سعيد الشتيحي كلية التربية م81-80/8/8103
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 كلية العلوم م82/8/8103-83 جامعة القاهرة –ولي التاسع للجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبية بمركز المؤتمرات المؤتمر السنوي الد  .417

 د/ ماجدة محمد أبو المحاسن

 د فاتن رشدي عبد الغفور

 أ.د/ جمالت يوسف عثمان

 أ.د/ صابر عبد الرحمن صقر

 أ.د/ عبادة أبو زكري عصر

 د/ سمية يوسف شلبي

 عبد العزيز د/ هاني محمد

 د/ شرين خليفة شعير

  

418.  
المؤتمر السادس لجمعية الكيمياء الزراعية والبيئية تحت عنوان) التطبيقات البحثية للحماية البيئية والتنمية الزراعية( 

 ]بقاعة المؤتمرات بجامعة عين شمس
 كلية الزراعة م82-88/8/8103

 أ.د/ سامية محمود خليل

 أ.د/ عبدالعزيز علي صقر

 خالد مأمون طه أ.د/

 د./ هدى السيد فريد

  

419.  
 –المؤتمر الدولي الخامس بعنوان " العرب والترك عبر العصور " والذي تنظمة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 جامعة قناة السويس
   د/ نفين مصطفي حسن اآلداب م00-03/3/8103

 اإلقتصاد المنزلي م01/3/8103 القاهرة –ل فندق جراندني –مؤتمر تغذية وصحة المرأة خالل مراحل الحياة   .421

 أ.د/ ألفت رشاد خاطر

 د/ هبه عز الدين يوسف محمد

 د/ عبير أحمد عبد العزيز خضر

 د/ مني عبد الخالق عطوة

 د/ ألفت محمود نصار

  

 م05/3/8103-00 جامعة المنصورة  –المؤتمر الدولي الحادي عشر للكمياء ودورها في التنمية والذي تنظمة كلية العلوم   .421

 كلية العلوم

 

 كلية الهندسة

 د/ هناء عبد اللطيف البرعي

 أ.د/ محمد طه عبد العال

 د/ أحمد هاشم منجود

 د/ مها توني شلبي

  

   د/ خالد محمد حيزةأ. كلية الهندسة م85/3/8103-83 القاهرة –بالمركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء  –المؤتمر الدولي الخامس لتكنولوجيا الناتو في اإلنشاء   .422
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   د/ نوال شرقاوي بخيت كلية التربية م85/3/8103-83 المؤتمر السنوي التاسع والعشرون للجمعية المصرية للدراسات النفسية بدار الضيافة بجامعة عين شمس  .423

 كلية اآلداب م86/3/8103-81 مؤتمر بعنوان " الفن واللغة " والذي تنظمة جامعة المنيا  .424

 همي إبراهيمأ.د/ خالد ف

 د/ أسامة موسي السيد

 د/ بسيم عبد العظيم عبد القادر

 د/ غادة محمد عبد القوي

 د/مهيتاب محمد أحمد

 د/ مصطفي أبو طاحون

  

425.  
 –كلية التمريض  –المؤتمر الدولي الثاني للتمريض بعنوان " لتعليم واإلعتماد في التمريض : التحديات والفرص " 

 جامعة القاهرة
 التمريض م85-86/3/8103

 أ.د/إيناس قاسم علي قاسم

 د/ صفاء جابر علي إبراهيم

 د/ أمل محمد جمال

 د/ جميلة جابر أيوب

 د/ لمياء حسنين عطية

 د/ سماح عبد الغفار

  

426.  
المؤتمر الدولي األول لمنتدي العلماء العرب حول " البحث العلمي والتنمية في الوطن العربي ومواجهة التحديات " 

 بشرم الشيخ
   أ.د/ منصور جالل إبراهيم كلية العلوم م83-82/3/8103

427.  
المؤتمر الدولي الثاني بعنوان " حركات اإلحتجاج الجماهيرية والفئوية في العالم العربي : النشأة والتاريخ والمقومات 

 جامعة قناة السويس –واآلثار " كلية اآلداب والعلوم السياسية 
   د الفتاحد/ رضا عب كلية اآلداب م0-3/1/8103

428.  
المؤتمر الدولي الرابع " الفكر في مصر عبر العصور " والذي ينظمة مركز الدراسات البردية والنقوش باإلشتراك 

 جامعة عين شمس –مع قسم الحضارة األوروبية 
 اآلداب م8-1/1/8103

 أ.د/ إبراهيم حسين محمد

 أ.د/ أحمد عبد الحليم دراز

 أ.د/ محمد عبد الرحمن الشرقاوي

 أحمد خليل إبراهيم د/

  

 كلية التربية م01/1/8103-1 المؤتمر العلمي العاشر) التعليم الجامعي: األمان النفسي واالجتماعي( بكلية التربية جامعة كفر الشيخ  .429
 د/ نوال شرقاوي بخيت

 د/ عبير حمدي حسنين
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431.  
ل التعليم في مصر والوطن العربي : بعنوان " إستشراف مستقب -الدولي الخامس –المؤتمر السنوي العربي الثامن 

 جامعة المنصورة  -رؤى واستراتيجيات ما بعد الربيع العربي " كلية التربية النوعية
 م01-00/1/8103

 اإلقتصاد المنزلي

 

 

 

 

 

 كلية اآلداب

 د/ سلوي محمد زغلول

 د/ مهجة إسماعيل مسلم

 د/ نشوة عبد الرؤوف توفيق

 د/ ألفت محمود نصار

 عبد الجيد د/ أميرة حسان

 د/ شريف محمد حورية

 د/ محمد فتحي البغدادي

  

431.  

 Interdisciplinary Empowering Nursing Performance and "المؤتمر العلمي الخامس بعنوان 

Leading Changes "  جامعة حلوان بالتعاون مع جامعة  –والذي تنظمة كلية التمريضKennesaw –  الواليات

 القاهرةب –المتحدة األمريكية 

 كلية التمريض م02-08/1/8103

 أ.د/ مها إبراهيم خليفة

 د/ أمال السيد شحاتة

 د/ عايدة عبد الرازق

 د/ نهلة عاشور سعفان

 د/ أمال أمين الشيخ

 د/ سمير صالح الدين

  

432.  
والذي ينظمه المؤتمر الدولي الخامس: )إدارة وتنمية رأس المال الفكري  في المنظمات العربية بين الواقع والمأمول( 

 محافظة الشرقية  -المعهد العالي للعلوم اإلدارية ببلبيس
 م02-08/1/8103

 

 كلية التربية

 د./ عبدالناصر سالمة

 د./ إيناس سعيد الشتيحي
  

433.  

المؤتمر الدولي الثالث ) السنوي العاشر( الذي تنظمه كلية رياض األطفال بجامعة القاهرة تحت عنوان )رؤى 

فل الروضة في ضوء المستجدات المعاصرة( بقاعة المؤتمرات بكلية رياض األطفال جامعة مستقبلية إلعداد ط

 القاهرة

 كلية التربية م81/1/8103

 أ.د/ عمرو أحمد كمال الكشكي

 د./ عبدالناصر سالمة الشبراوي

 د./ إيمان احمد خميس

 

  

 كلية الطب م81/1/8103-88 القاهرة جامعة –بكلية الطب القصر العيني  " Real Time PCR "ورشة عمل بعنوان   .434

 د/ وفاء محمود رضوان

 د/ عبير حمدي الشلقاني

 د/ رشا إبراهيم نور الدين

 ط/ جيهان عبد الفتاح توفيق

 ط/ شرين محمد موسي

  

 كلية الطب م02/5/8103-05 القاهرة -فندق نايل تاور –المؤتمر العالمي للرعاية الصحية إلفريقيا   .435
 بدر الدين أ.د/ محمد رشدي عمر

 أ.د/ فاطمه أحمد أحمد الصرفي
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436.  
جامعة القاهرة  –( بالتعاون مع كلية الطب  ESMMالمؤتمر التاسع عشر للجمعية المصرية للمكروبيولوجيا الطبية )

 القاهرة -فندق نايل تاور –
 كلية الطب م08/5/8103

 د/ أحمد عطية سالمة

 ط/ إيمان عبد النبي المصري
  

 كلية الطب م81/5/8103-01 القاهرة –بفندق جراند تاور  –في تشخيص الدرن  – PCR –ن " استخدام ورشة عمل بعنوا  .437
 د/ أحمد عطية سالمة

 ط/ إيمان عبد النبي المصري
  

   د/ إسالم محمد إبراهيم الدسوقي كلية الهندسة م31/5/8103-88 القاهرة–الكلية العسكرية الفنية  –المؤتمر الدولي الخامس عشر لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء   .438

   أ.د/ ثريا عبد العزيز شرف معهد الكبد القومي م08/5/8103-00 مؤتمر" حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياة " اإلسكندرية  .439

   حمد هللا عبد الجواد ونسأ.د/  كلية العلوم م01/1/8103-08 جامعة اإلسكندرية –المؤتمر الدولي العاشر في " الجيوكمياء " بكلية العلوم   .441

441.  
نفسي( بقاعة المؤتمرات بجامعة  –المؤتمر العلمي الدولي:)قضايا الشباب المعاصرة والمواطنة من منظور)اجتماعي 

 الزقازيق
   د/ عبير حمدي كلية التربية م01-05/01/8103

  


