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 - - كلية الحاسبات والمعلومات  م1/9/2015 جامعة المنوفية –والمعلومات ورشة عمل بعنوان " االتجاهات البحثية في كلية الحاسبات  .

. 
 –كلية الطب  –المؤتمر الثالث لجمعية النيل لألمراض الصدرية بالتعاون مع قسم األمراض الصدرية 

 جامعة المنوفية
 م10-11/9/2015

 كلية الطب 
- - 

. 
كلية الطب ويعقد في فندق هلنان  –ورشةعمل المؤتمر السنوي االول لقسم طب االطفال ويسبقة 

 الفيوم  –أوبرج 
 م1-3/10/2015

 كلية الطب 
- - 

. 

مؤتمر " الجديد في أمراض الكبد " دورة تأسيسية ينظمها قسم طب الكبد بمعهد الكبد القومي جامعة 

 القاهرة -فندق كونراد –المنوفية 

 

 م7-8/10/2015

 معهد الكبد 

- - 

. 
الدولي األول " السنوي الخامس " بعنوان " التربية العربية في العصر الرقمي ) المؤتمر العلمي 

 جامعة المنوفية –الفرص والتحديات ( بكلية التربية 
 م12-13/10/2015

 كلية التربية 
  

. 
جامعة المنوفية والذي يعقد في  –كلية الطب  –المؤتمر العلمي االول لقسم امراض النساء والتوليد 

 االسكندرية 
 م15/10/2015

 كلية الطب 
  

. 
المؤتمر االول لمركز البحوث الجغرافية والكاتوجرافية لقسم الجغرافيا بعنوان " سيناء بين الماضي 

 جامعة المنوفية – والحاضر والمستقبل " بكلية االداب
 م18-19/10/2015

 كلية اآلداب 
  

. 
جامعة –الندوة الشهرية لقسم طب االطفال بعنوان " الحديث في امراض حيث الوالدة " كلية الطب 

 المنوفية
 م27/10/2015

 كلية الطب 
  

   كلية الطب  م8/11/2015ندوة بعنوان " الجديد في التهاب الكبدي الوبائي سي وبي ودهون الكبد " لقسم الباطنة العامة بكلية  .

خالل العام 

 م2015/2016
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 جامعة المنوفية –الطب 

. 
جامعة  –كلية العلوم  –المؤتمر الدولى األول لجمعية الكيمياء الحيوية الباثولوجية وأمراض الدم 

 المنوفية
 م 16/2/2016

 جماالت يوسف شعبان  /أ.د

أ.د/ صبحى السيد حسب 

 النبى

 أ.د/ فاتن رشدى عبدالغفار

 د/ سمية يوسف شلبى

 د/ إ سالم محمد الجروانى

 

 

 

 العلوم

 العلوم

 العلوم

 العلوم

 العلوم

5 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

. 
الوظيفي في عالم متغير" بقسم  ندوة بعنوان " اخالقيات العمل العام ودورها في االرتقاء باالداء

 جامعة المنوفية –بكلية االداب  -الفلسفة
 م24/2/2016

 كلية اآلداب 
  

. 
 –بكلية اآلداب  –ندوة بعنوان " نحو نظرية عربية اسالمية في اخالقيات البيولوجيا " لقسم الفلسفة 

 جامعة المنوفية

م خالل 1/3/2016

النصف االول من شهر 

 مارس

 كلية اآلداب 

  

. 
بكلية  –المؤتمر العلمى الدولى الرابع بعنوان " الشخصية اإلبداعية منطلق لمستقبل التعليم النوعى "  

   جامعة المنوفية . –التربية النوعية  
 م3/2016/ 17 – 16

د/ سوزان حسين سراج    

 د       د/ سها حمدى زوين

 أمل محمد الحنفى        /

 

 التربية

 التربية

 التربية
3 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

. 
العربى الثامن عشر لإلقتصاد المنزلى بعنوان ) اإلقتصاد المنزلى وقضايا  –المؤتمر الدولى الرابع 

 جامعة المنوفية –كلية اإلقتصاد المنزلى  –التنمية ( 
 م 5-6/4/2016

 د/ منى إبراهيم محمد على 

 د/ زينب صالح يوسف

 د/ حنان عبدالنبى المصرى

 عبدالمجيد جعفرد/ دعاء 

 د/ أسماء حسن عبد العظيم

 د/ نهاد على بدوى رصاص

 د/ شيماء محسن عطا

 د/ إنجى سعيد الطوخى

 د/ ايهاب صالح الدين

 التربية النوعية

 التربية النوعية

 التربية النوعية

 التربية النوعية

 التربية النوعية

 التربية النوعية

 التربية النوعية

 ة النوعيةالتربي

 االقتصاد المنزلى

8 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة
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 االقتصاد المنزلى د/ منى فاروق شعالن

 
 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

. 
المؤتمر الدولى السادس بعنوان ) آفاق جديدة فى بحوث النبات والميكروبولوجى من أجل بيئة 

 جامعة المنوفية –كلية الزراعة  –مستدامة 
 م 11-12/5/2016

 كلية الزراعة 
  

. 
كلية  –المؤتمر الدولى السادس لعلوم النبات والميكروبيولوجى باإلشتراك مع الجمعية النباتية المصرية 

 جامعة المنوفية  -العلوم 
 م 11-12/5/2016

 السيدة/ مروة ممتاز حجازى
 بتكلفة 1 العلوم

. 
العاشر لتربية النبات بعنوان " دور تربية النبات فى مواجهة المعوقات البيئية  المؤتمر الدولى

 جامعة المنوفية –كلية الزراعة  -والتغيرات المناخية فى الزراعة 
 م 5-6/9/2016

 أ.د/ رشدى مختار خليل

 د/ منى رشدى مختار
 الزراعة

 الزراعة
2 

 بتكلفة

 بتكلفة

. 
الثانى " التربية العربية وتعزيز األمن الفكرى فى عصر المعلوماتية : المؤتمر العلمى السادس الدولى 

 جامعة المنوفية –كلية التربية  –الواقع والمأمول ( 
 م 11-12/10/2016

 د/ منى عبدالرازق أبوشنب

د/ سهام أحمد رفعت 

 الشافعى

 د/ لمياء شوقت على

 د/ جيهان السويد

 د/ أمانى كمال أبوالخير

 د/ سلوى سعيد ناصر

أ.د/ حلمى أبو الفتوح عمار    

 أ.د/ فتيحة أحمد بطيخ            

           أ.د/ نجفة قطب الجزار

 

 اإلقتصاد المنزلى

 اإلقتصاد المنزلى

 

 اإلقتصاد المنزلى

 اإلقتصاد المنزلى

 اإلقتصاد المنزلى

 اإلقتصاد المنزلى

 كلية التربية

 كلية التربية

 كلية التربية

 

 

6 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 م 8/11/2016-6 جامعة المنوفية –المؤتمر العلمى الخامس لكلية اآلداب ) أزمة العلوم اإلنسانية فى ظل عالم متغير (  .

د/ هيثم زينهم مرسى 

 برغوث

 د/ رباب صالح السيد

 د/ محمد فؤاد زيد

د/شيرين عبدالحفيظ 

 البحيرى

 محمد متولىد/ شيماء 

 كلية اآلداب

 

 التربية النوعية

 التربية النوعية

 التربية النوعية

 

 التربية النوعية

9 

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة



 UNIVERSITY  MINUFIA                                                          جامعة المنوفية                                                                                                                        
        GENERAL DEPARTMENT OF CULTUR RELATIONS                                                                                                                                                               اإلدارة العامة للعالقات الثقافية              

                  

 CONFERENCES & AGREEMENTS                                                                                                         إدارة االتفاقيات و المؤتمرات                                                                                              

 

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

 

 

 

  
  

  

 د/ مروة عبدالعليم زالبية

د/ أحمد محمد عبدالغنى 

 عثمان

 د/ منى مصلحى حامد 

 د/ رشا محمد عاطف الشيخ

 السيدة/ دعاء محمد بيومى

 د/ عبدالمنعم على حبيب

السيدة/ أمنية عبدالرحمن 

 توفيق

د/ بشرى محيى الدين 

 الغازولى

 السيدة/ والء محمود محمد

 د/ ماجدة احمد القاضى

 .د/ محيى شحاته سليمانأ

أ.د/ اسماعيل يوسف 

 اسماعيل

د/ بسيم عبدالعظيم 

 عبدالقادر

 

 التربية النوعية

 التربية النوعية

 

 التربية النوعية

 التربية النوعية

 االداب

 االداب

 االداب

 االداب

 االداب

 

 االداب

 

 االداب

 

 االداب

 

 االداب

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 بتكلفة

 

 بدون تكلفة

 بدون تكلفة

 بدون تكلفة

 

 بدون تكلفة

. 
كلية  –الخامس لكلية التمريض تحت عنوان : نحو ممارسة تمريضية متطورة  المؤتمر الدولى

 جامعة المنوفية –التمريض 
 م 4-5/4/2017

 كلية التمريض 
  

 

 


