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عدد  الكلية تاريخ اإلنعقاد إسم المؤتمر / الندوة / ورشة العمل م 
 المشاركين

مساهمة 
 الجامعة

الندوة العلمية عن ) دور منظمة الصحة العالمية في خدمةة المجتمةو و قةرص وصةول الخةدما    .1
 دون تكلفةب - كلية القب م32/1/3002 جامعة المنوفية  –الصحية ألفراد المجتمو ( كلية القب 

المةةؤتمر الةةدولي األول للدراسةةا  و البحةةوة البيديةةة بمعتةةد الدراسةةا  و البحةةوة البيديةةة بمدينةةة   .3
 بتكلفة 5 كلية الزراعة م9/4/3002-7 جامعة المنوفية  –السادا  

فةةر   –الحلقةالدراسةيةالمكففةعن سساسةةيا  تحليةةل البةروتين فةةي معتةةد الدراسةا  العليةةا والبحةةوة  .2
 بتكلفة 1 الزراعة م11/4/3002ة 12 السادا   

 –كليةةة القةةب  –المةةؤتمر السةةنوخ الخةةامل عشةةر لكليةةة القةةب تحةة  عنةةوان   ال ةة ا  ا مةةن     .4
 - - كلية القب م34/4/3002 جامعة المنوفية

 بدون تكلفة - كلية القب م20/4/3002 فندص جامعة المنوفية  –كلية القب  –المؤتمر السنوخ لقسم قب األقفال   .5

فنةدص  –مؤتمر السنوخ لقسم الجراحة العامة باإلشةترا  مةو الجمعيةة المصةرية لجراحةة األورام ال  .1
 - - كلية القب م15/5/3002 جامعة المنوفية 

7.  
 -المؤتمر السةنوخ لقسةم الباقنةة العامةة باإلشةترا  مةو سلسةام الباقنةة العامةة بجامعةا  ) قنقةا

 –د ورشةة العمةةل التةي تسةةبقة بكليةة قةةب و عقةة –بةةور سةعيد  –المنصةورة (  -بنتةةا -الزلةازيص
 جامعة المنوفية عن السكر و سمراض الكبد 

 بدون تكلفة - كلية القب م14-11/5/3002

 - - كلية القب م39/5/3002 جامعة المنوفية  –فندص الجامعة  –اليوم العلمي الخامل لقسم جراحة المسال  البولية   .2
عيةةةا  والمؤسسةةةا  األهليةةةة فةةي التنميةةةة الشةةةاملة فةةةي المةةؤتمر السةةةنوخ ل تحةةةاد اإللليمةةي للجم  .9

 بدون تكلفة 1 التجارة م1/3002 محافظة المنوفية 

 3002/3009العام خالل 
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عدد  الكلية تاريخ اإلنعقاد إسم المؤتمر / الندوة / ورشة العمل م 
 المشاركين

مساهمة 
 الجامعة

فنةةدص  – اإلجتمةةا  العلمةةي لجمعيةةة جراحةةة العظةةام المصةةرية باإلشةةترا  مةةو لسةةم جراحةةة العظةةام  .10
 - - كلية القب م31/1/3002 جامعة المنوفية  

= جامعةةة -كليةةة ا داب  –مةةن منظةةور مصةةرخ   ورشةةة عمةةل تحةة  عنةةوان   اإلعةة م األمريكةةي   .11
 بتكلفة - كلية ا داب م32/10/3002 المنوفية

جامعةة  –كليةة القةب  –المؤتمر السنوخ لقسم الرمد باإلشةرا  مةو الجمعيةة الرمديةة اإلكلينيكيةة   .13
 بتكلفة _ كلية القب م32/10/3002 المنوفية  

لينيكيةةة باتشةةترا  مةةو الجمعيةةة المصةةرية للقةةب المةةؤتمر السةةنوخ الفالةةة لقسةةم البافولوجيةةا اإلك  .12
 بتكلفة 1 كلية القب م12/11/3002 جامعة المنوفية –كلية القب  –المعملي   

 - - كلية القب م30/11/3002 شترا  مو جمعية الدلتا الرمدية 5***المؤتمر السنوخ لقسم قب و جراحة العيون باف  .14
 بتكلفة - كلية ا داب م31/11/3002 جامعة المنوفية –كلية ا داب  – م   ندوة بعنوان   التجليا  الروحية في اإلس  .15

 جامعة المنوفية –كلية القب  – الندوة العلمية عن السكر و السمنة و الكبد  .11
 - - كلية القب م12/1/3009  

17.  
فةات  المؤتمر الق بي العلمي األول بعنوان   األمراض القفيلية المسببة لألنيميةا   بمةدرا اتحت

 بدون تكلفة - كلية القب م32/1/3009 جامعة المنوفية  –الكبرى بكلية القب 

12.  
المؤتمر العلمي لتحسين جودة برامج الدراسا  العليا في مؤسسا  التعلةيم العةالي تحة  شةعار   

مجمةةو  –مواجتةةة التحةةديا  و التوجةةا نحةةو المسةةتقبل و التنميةةة   بقاعةةة اتحتفةةات  الكبةةرى 
 ين الكوم شب –الكليا  

 م35-31/3/3009

 كلية التربية النوعية
 كلية التمريض

 التجارة
 الحاسبا  و المعلوما 

 العلوم
 ا داب
 القب

 اتلتصاد المنزلي
 الحقوص
 التربية
 التندسة

11 
5 
1 
5 

11 
12 
10 
2 
5 

11 
13 

 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 ةبتكلف
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
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عدد  الكلية تاريخ اإلنعقاد إسم المؤتمر / الندوة / ورشة العمل م 
 المشاركين

مساهمة 
 الجامعة

 التندسة اإللكترونية
 معتد الكبد القومي

 الزراعة

13 
10 
2 
9 

 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة

 –كليةةةة العلةةةوم  –للجمعيةةةة المصةةةرية للبيولوجيةةةا التجريبيةةةة  3010المةةةؤتمر السةةةنوخ السةةةادل   .19
 - - كلية العلوم م21/2/3009 جامعة المنوفية 

جامعةة  –بكليةة الزراعةة  رية  مؤتمر دلتا النيل األول   تحسين وولاية محاصيل التصدير المصة  .30
 م21/2/3009-20 المنوفية 

 كلية العلوم
 كلية العلوم
 كلية التندسة
 كلية الزراعة

 معتد الدراسا  و البحوة البيدية

10 
1 
1 

10 
1 

 بتكلفة
 بدون تكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة

بتكلفة من  - كلية العلوم م5/4/3009 معة المنوفية جا –كلية العلوم  –بقسم الجيولوجيا  –ندوة الجيولوجيا و التنمية الخامسة   .31
 الصندوص

بمةةدرا  – المةةؤتمر السةةنوخ السةةادل عشةةر عةةن   دور الخ يةةا الجزعيةةة فةةي المجةةات  القبيةةة    .33
 - - كلية القب م39/4/3009 جامعة المنوفية –اإلحتفات  

 –تنميةةة اإلسةةتفمار    المةةؤتمر العلمةةي األول تحةة  عنةةوان   المحةةاكم اإللتصةةادية و  فارهةةا فةةي  .32
 بتكلفة 1 كلية الحقوص م1/5/3009-4 جامعة المنوفية  –كلية الحقوص 

 بدون تكلفة - كلية القب م32/5/3009 جامعة المنوفية  –كلية القب  –بفندص الجامعة  – اليوم العلمي لقسم جراحة المسال  البولية  .34

كليةةة  – مةةو جمعيةةة الةةدلتا اإلكلينيكيةةةالمةةؤتمر السةةنوخ لقسةةم قةةب و جراحةةة العيةةون باإلشةةترا    .35
 - - كلية القب م1/10/3009 جامعة المنوفية -القب

31.  
المةةةؤتمر الفالةةةة عشةةةر بعنةةةوان   الجمعيةةةة المصةةةرية لتنميةةةة الفةةةروة السةةةمكية   باإلشةةةترا  مةةةو 
 –الجمعية المصرية لتنمية الفروة السمكية و الحفاظ علي صحة اإلنسةان بجامعةة عةين شةمل 

 جامعة المنوفية  –كلية العلوم 
 - - كلية العلوم م2/10/3009
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عدد  الكلية تاريخ اإلنعقاد إسم المؤتمر / الندوة / ورشة العمل م 
 المشاركين

مساهمة 
 الجامعة

المؤتمر العالمي السنوخ الفالة عشر للجمعية المصرية لتنميةة الفةروة السةمكية و الحفةاظ علةي   .37
 - العلوم م2/10/3009 جامعة المنوفية  -كلية العلوم –صحة اإلنسان حول التنمية المتواصلة للموارد المادية 

بتكلفة من 
صندوص دعم 

 حوةالب

المؤتمر العلمي األول لتسويص البحوة الجامعية التقبيقية   البحة العلمةي فةي خدمةة الصةناعة   .32
 م2/10/3009-7 جامعة المنوفية –مجمو الكليا   –  بقاعة اتحتفات  الكبرى 

 كلية العلوم
 كلية العلوم

 كلية التربية النوعية
 اإللتصاد المنزلي
 كلية الزراعة
 كلية ا داب

 تندسة اإللكترونيةكلية ال
 كلية التجارة
 كلية التمريض
 كلية الحقوص

 كلية الحاسبا  و المعلوما 
 كلية التندسة
 معتد الكبد
 كلية القب
 كلية التربية

5 
2 
2 

11 
17 
1 
1 
7 
5 
3 
5 
9 
5 
5 
5 

 بدون تكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة

 –المؤتمر السابو لتنمية الريةف المصةرخ   الميةا  و القالةة و التنميةة الريفيةة   كليةة التندسةة   .39
 م15/10/3009-12 جامعة المنوفية 

 كلية ا داب
 كلية التندسة
 اإللتصاد المنزلي
 كلية الزراعة
 كلية العلوم

2 
13 
1 
5 

 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 بتكلفة
 تكلفةبدون 
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عدد  الكلية تاريخ اإلنعقاد إسم المؤتمر / الندوة / ورشة العمل م 
 المشاركين

مساهمة 
 الجامعة

 5 التمريض
3 

 بتكلفة

 –كليةة القةب  –المؤتمر السنوخ لقسم قب وجراحة العيون باإلشترا  مو جمعية الدلتا الرمديةة   .20
 بدون تكلفة - كلية القب م33/10/3009 جامعة المنوفية 

نةةدوة بعنةةوان   مسةةتقبل القالةةة و مصةةادرها فةةي مصةةر  بالمشةةاركة مةةو اللجنةةة القوميةةة للفزيةةا    .21
 - كلية العلوم م39/10/3009 جامعة المنوفية  –كلية العلوم   -أكاديمية البحة العلمي و التكنولوجيا البحفية و التقبيقية ب

بتكلفة من 
صندوص دعم 

 البحوة
 بتكلفة 3 كلية العلوم م39/10/3009-34 جامعة المنوفية –كلية العلوم  – دورة تدريبية إلستكشاف المياة الجوفية و مراقبة جودتها  .23
 _ _ كلية ا داب م1/11/3009 كلية ا داب جامعة المنوفية  –م تجارب التنمية بالمناقص العشوادية مؤتمر تقوي  .22

الفالةةة عشةةةر ل لتصةةاد المنزلةةةي تحةةة  شةةعار   اإللتصةةةاد المنزلةةي فةةةي  ةةةو   العربةةةيالمةةؤتمر   .24
 اإللتصاد المنزلي كلية م19/11/3009-12 جامعة المنوفية  –كلية اإللتصاد المنزلي  –المت يرا  اإللتصادية   

 كلية ا داب
14 
1 

 بتكلفة
 بتكلفة

 - - كلية التندسة م1/1/3010 (   MEPCON2010) 3010المؤتمر الدولي للشرص األوسق لنظم القوخ الكتربية   .25

 –المةةؤتمر العلمةةي األول لكليةةة التمةةريض   جةةودة األدا  التمري ةةي بةةين التحةةديا  و القمةةو      .21
 - - كلية التمريض م1/3/3010 جامعة المنوفية  –كلية التمريض 

 –المةةؤتمر الةةدولي السةةادل للجمعيةةة المصةةرية للبيولوجيةةا التجريبيةةة بالتعةةاون مةةو كليةةة العلةةوم   .27
 بتكلفة 2 كلية العلوم م2/2/3010-37/3 جامعة المنوفية –كلية العلوم 

 –كليةة العلةوم  –وجيا الخامةا    ندوة بعنوان   األهمية و الحاجة إلي جيولوجيا التعدين و جيول  .22
 - - كلية العلوم م14/2/3010 جامعة المنوفية 

 بتكلفة 9 كلية التندسة اإللكترونية م12/2/3010-11 جامعة المنوفية –كلية التندسة اإللكترونية  –المؤتمر القومي السابو و العشرين لعلم الراديو   .29

 –الفزيادية لعقد ندوة اليةوم الواحةد بكليةة العلةوم  است افة الجمعية المصرية للعلوم الريا ية و  .40
 - - كلية العلوم م21/2/3010 جامعة المنوفية 

 - - كلية ا داب م1/4/3010خة ل  –جامعةة المنوفيةة  –كليةة ا داب  –ندوة عن   مو و  ج رافي للفقافةة اإللليميةة بالةدلتا   .41
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مساهمة 
 الجامعة

 شتر إبريل

كليةةة  –المشةةك   الصةةحية و ع لتتةةا بالبيدةةة    المةةؤتمر السةةابو عشةةر للكليةةة تحةة  عنةةوان    .43
 - - كلية القب م12/4/3010 جامعة المنوفية –القب 

 - - كلية القب م11/5/3010 جامعة المنوفية –كلية القب  –اليوم العلمي لقسم البافولوجي   .42
 - - كلية القب م30/5/3010 نوفيةجامعة الم –فندص الجامعة  –كلية القب  –اليوم العلمي لقسم جراحة المسال  البولية   .44

كليةةة  – المؤتمرالسةةنوخ لقسةةم قةةب وجراحةةة العيةةون باإلشةةترا  مةةو الجمعيةةة الرمديةةة المصةةرية  .45
 - - كلية القب م37/5/3010 جامعة المنوفية  -فندص الجامعة  –القب 

عةةة جام –كليةةة القةةب  –نةةدوة علميةةة بعنةةوان   مشةةرو  كةةل األيةةدخ   التعةةاون مةةو وزارة الصةةحة   .41
 - - كلية القب م17/1/3010 المنوفية 

الحا ةر والمسةتقبل فةي  –المؤتمر العربي الرابو عشر ل لتصةاد المنزلةي   الصةناعا  الصة يرة   .47
 م2/11/3010-3 جامعة المنوفية –كلية اإللتصاد المنزلي  –مصر والعالم العربي   

 كلية اإللتصاد المنزلي
 كلية التربية النوعية
 كلية التمريض

- 
5 
2 

- 
 بتكلفة
 بتكلفة

 كلية ا داب م4/11/3010-3 جامعة المنوفية –كلية ا داب  –مؤتمر   ظاهرة العشواديا  في مصر مظاهرها وع جتا     .42
 كلية التربية النوعية

9 
2 

 بتكلفة
 بتكلفة

ي جامعةة القةاهرة بعنةوان   التنةوير عنةد زكة –سستا  الفلسفة العربية  –ندوة س.د/ عاقف العرالي   .49
 بدون تكلفة - كلية ا داب م39/11/3010 نجيب محمود و كرياتي معا  

كليةة القةب  –المؤتمر الرابو والف فون باإلشترا  مو الجمعيةة المصةرية لعلةم األنسةجة والخ يةا   .50
 - - كلية القب م20/13/3010 جامعة المنوفية –

والتةةي ينظمتةةا مركةةز الخدمةةة  ورشةةة عمةةل بعنةةوان   تقنيةةا  الميكروسةةكوب اإللكترونةةي النافةة     .51
 كلية الزراعة م9/3/3011-1 جامعة المنوفية -العامة بكلية العلوم 

 كلية القب
1 
1 

 بتكلفة
 بتكلفة

 Towards Excellence in Nursingالمةؤتمر العلمةي الةدولي الفالةة بعنةوان    .53

Profession" –  جامعة المنوفية –كلية التمريض  
 بدون تكلفة - كلية التمريض م37-32/3/3011
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52.  
نةةدوة فقافيةةة باإلشةةترا  مةةو مركةةز بحةةوة رسةةادل النةةور باسةةقنبول ودار سةةوزلر للقباعةةة حةةول 
مو ةو    المةأزص الح ةارخ المعاصةر للعةالم اإلسة مي ودور رسةادل النةور لبةديو الزمةان سةعيد 

 جامعة المنوفية  –كلية ا داب  –النورسي في تأسيل نمو ا ح ارخ اس مي   
 بدون تكلفة - كلية ا داب م2/2/3011

جامعةةة  –كليةةة ا داب  –ملتقةةي األكةةادميين فةةي مجةةال المكتبةةا  والوفةةادص والمعلومةةا  بمصةةر   .54
 بدون تكلفة - كلية ا داب م13/2/3011 المنوفية

جامعةةة  –نةةدوة علميةةة فةةي مو ةةو    مراجعةةا  جديةةدة فةةي الكتابةةا  التاريخيةةة   كليةةة ا داب   .55
 بدون تكلفة - لية ا دابك م9/4/3011 المنوفية

كليةةة  –المةةؤتمر العلمةةي لقسةةم قةةب وجراحةةة العيةةون باإلشةةترا  مةةو الجمعيةةة الرمديةةة المصةةرية   .51
 بدون تكلفة - كلية القب م13/5/3011 فندص الجامعة –القب 

ورشة عمل بقسم التاريخ فةي مو ةو    مراجعةا  نقديةة فةي الكتابةا  التاريخيةة   بكليةة ا داب   .57
 - - كلية ا داب م31/13/3011 لمنوفيةجامعة ا –

المؤتمر الدولي األول العربي الخامل عشر بعنوان   اإللتصاد ول ايا الشباب   كليةة اإللتصةاد   .52
 بتكلفة 14 كلية اإللتصاد المنزلي م32/2/3013-37 جامعة المنوفية -المنزلي 

 –يةرا  المناخيةة   بكليةة التندسةة المؤتمر الفامن لتنمية الريف المصرخ   الميا  والقالة والمت   .59
 م35/10/3013-32 جامعة المنوفية

 كلية التندسة
 كلية الزراعة
 كلية ا داب

- 
5 
4 

 بتكلفة
 بتكلفة

جامعةةة  –ينةةاير ر رؤى و فةةاص   بكليةةة ا داب 35المةةؤتمر العلمةةي الفالةةة بعنةةوان   مصةةر بعةةد   .10
 كلية ا داب م1/11/3013-4 المنوفية

 ية كلية التربية النوع
30 
1 

 بتكلفة
 بتكلفة

 كلية التربية م30/13/3013-19 جامعة المنوفية –يناير   بكلية التربية 35مؤتمر   المتقلبا  التربوية بعد فورة   .11
 كلية التربية النوعية

5 
4 

 بتكلفة
 بتكلفة

ديا  المةةؤتمر الةةدولي الفةةاني للدراسةةا  العليةةا والبحةةوة البيديةةة بعنةةوان   المةةوارد القبيعيةةة والتحةة  .13
 م37/3/3012-35 جامعة المنوفية فر  السادا  –معتد الدراسا  والبحوة البيدية  –المستقبلية   

 كلية العلوم
 

 كلية الزراعة

1 
 
3 
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12.  
ندوة دولية بالتعاون مو مركةز بحةوة رسةادل النةور بعنةوان   المةأزص الح ةارخ المعاصةر للعةالم 

لنورسي في تأسةيل نمةو ا ح ةارخ إسة مي اإلس مي ودور رسادل النور لبديو الزمان سعيد ا
 جامعة المنوفية –  بكلية ا داب 

 م34/3/3012
 

  - كلية ا داب

رؤى و فةةاص  –المةةؤتمر العلمةةي الةةدولي بعنةةوان   العلةةم العصةةرخ فةةي ظةةل  ةةمان جةةودة التعلةةيم   .14
 م20/4/3012-39 جامعة المنوفية –مستقبلية   كلية التربية النوعية 

 عية كلية التربية النو 
 كلية اإللتصاد المنزلي

 كلية الزراعة

- 
1 
1 

 

المةةةؤتمر العلمةةةي األول العربةةةي الخةةةامل بعنةةةوان   اإللتصةةةاد المنزلةةةي ول ةةةايا الشةةةباب   كليةةةة   .15
 م32/2/3012-37 جامعة المنوفية –اإللتصاد المنزلي 

 كلية التمريض
 كلية اإللتصاد المنزلي

5 
12  

 


