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 بيان      
 بأغضاء هيئت الخذسيغ اإلاىفذيً لحضىس مإجمشاث داخليت

 وخارجية من جامعة دمنهور 
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 بيان

 ث داخليت وخاسحيت مً حامػت دمنهىس لحضىس مإجمشا بأغضاء هيئت الخذسيغ اإلاىفذيً

 

شم5201 لشهر شناين خال(1)
 

 سكم اللشاس اإلاعاهمت اإلااليت اإلاىظمت لتالذو  الاوػلادفترة  غىىان اإلاإجمش الخخفق اظم الػضى الكليت

 وسئيغ أظخار مطاوع محمذ غلي حعين الػلىم

 الفيزياء كعم

 اإلاخفشؽ

" م5102اإلاىاد لخفييؼ الذولي اإلاإجمش

International Conference on Intelligent 

Materials and Manufacturing 

Engineering 

01-

 .م01/0/5102

 (711) بمعاهمت ماليت جايالهذ

 بخاسيخ

7/05/5102 

غبذ الػظيم أحمذ غبذ  آلاداب

 الػظيم

أظخار معاغذ 

 بلعم الجؿشافيا

هذوة دوليت بػىىان الػشب في ئفشيليا كبل 

 ؤلاظالم

01-

 م57/0/5102

همعيك –كليت آلاداب 

حامػت الحعً الثاوي 

 إلاؿشب-الذاس البيضاء 

بذون معاهمت 

 ماليت

(212) 

بخاسيخ 

57/05/5102 
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شم5201خال لشهر شفربان (ش2)
ش

 سكم اللشاس اإلاعاهمت اإلااليت اإلاىظمت الذولت فترة الاوػلاد غىىان اإلاإجمش الخخفق اظم الػضى الكليت

مذسط بلعم  أمىيت محمذ ئبشاهيم غيس ي آلاداب

 اللؿت الػشبيت

واللؿاث 

 الؽشكيت وآدابها

 دوسة  في الاسجلاء  باللؿت الفاسظيت

 

 م 57/0/5102

 م5102/ 2/5 -

مإظعت ظػذي 

 ئيشان -بطهشان

بذون معاهمت 

 ماليت

(51) 

بخاسيخ 

 م01/0/5102

أظخار معاغذ  مىال مفطفي غبذ الحميذ الضساغت

أمشاك  بلعم 

 الىباث

اإلاإجمش الذولي الشابؼ غؽش للجمػيت اإلافشيت 

للخكىىلىحيا الحيىيت والػلىم البيئيت 

 International  institute ofبالخػاون مؼ 

chemical, Biological and  

Environmental Engineering 

 

حمهىسيت  -مذيىت بالي  م7-2/5/5102

 ئهذوهيعيا

 (51) بمعاهمت ماليت

بخاسيخ 

 م51/0/5102

 

 

 

 

 

 

 

ش
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شم5201يرس لشهر ش خال(ش3)
 

 سكم اللشاس اإلاعاهمت اإلااليت الذولت اإلاىظمت فترة الاوػلاد غىىان اإلاإجمش الخخفق اظم الػضى الكليت

الطب 

 البيطشي 

أظخار معاغذ  ياظش ظػيذ العيذ ظالم

سئيغ كعم 

الطب الؽشعي 

 والعمىم

للجمػيت الياباهيت  77اإلالخلي الذولي الــــــ

 للخػليم الفحي لألطفال

 

م 51/5/5102

حتي 

 م5/7/5102

بذون معاهمت  مذيىت طىكيى اليابان

 ماليت

(72) 

 بخاسيخ

 م0/5/5102

الطب 

 البيطشي 

للجمػيت الياباهيت  77اإلالخلي الذولي الــــــ مذسط معاغذ ذ ظمكداليا حبش ي محم

 للخػليم الفحي لألطفال

 

م 51/5/5102

حتي 

 م5/7/5102

بذون معاهمت  مذيىت طىكيى اليابان

 ماليت

(72) 

بخاسيخ 

 م0/5/5102

وكيل الكليت  فخحي دسويؾ محمذ غؽيبت التربيت

لؽئىن 

الذساظاث الػليا 

 والبحىث

مذيىت الؽاسكت ؤلاماساث  م2/7/5102-7 الذولي لضمان حىدة الخػليم اإلاإجمش الػشبي

 –الػشبيت اإلاخحذة 

 

(بخاسيخ 71) بمعاهمت ماليت

 م7/5/5102

كذم اغخزاس 

 غً اإلاإجمش

سئيغ 

 الجامػت

حاجم ـالح الذيً غبذ 

 الحميذ

-02 اإلاػشك الذولي للذواحً سئيغ الجامػت

 م55/7/5102

بذون معاهمت  مذسيذ ئظباهيا

 ليتما

( بخاسيخ 77)

 م0/5/5102

سئيغ 

 الجامػت

حاجم ـالح الذيً غبذ 

 الحميذ

للمإجمش الػام الجحاد  21الذوسة ال سئيغ الجامػت

 الجامػاث الػشبيت

57-

 م51/7/5102

بذون معاهمت  لبىان –بيروث 

 ماليت

بخاسيخ  (72)

 م0/5/5102

الطب 

 البيطشي 

أظخار اإلاعاغذ  مذيحت ـالح ئبشاهيم محمىد

بلعم 

 اإلايكشوبيىلىجي

         مش الكىمىىلث البيطشي العادط مإج

 والعابؼ والػؽشيً للجمػيت البيطشيت

PCV6&27VAM 

57-

 م51/7/5102

 

بفىذق سويال ؼىالن  

            -ماليزيا  -كىالاإلابىس 

 في الفترة

 (12) بمعاهمت ماليت

بخاسيخ 

02/7/5102 

مػهذ 

 الذساظاث

-52 وسؼت غمل غً ألاؾزيت اإلاػذلت وساثيا اظخار أحمذ لطفي غبذ اإلاىحىد

 م51/7/5102

بذون معاهمت  ايطاليا

 ماليت

بخاسيخ  (77)

 م0/5/5102
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ش
 م5201 لشهر شار ن خال(4)

اإلاعاهمت  اإلاىظمت الذولت  فترة الاوػلاد غىىان اإلاإجمش الخخفق اظم الػضى الكليت

 اإلااليت

 سكم اللشاس

أظخار مخفشؽ  محمذ مجذي جشاب آلاداب

 لعم الجؿشافياب

اإلاإجمش الذولي العابؼ غً الخؿيراث 

 اإلاىاخيت

01-

 م00/2/5102

بمعاهمت  مذيىت فاهكىفش الكىذيت

 ماليت

بخاسيخ  (722)

01/00/5102 

 كذم اغخزاسا

سئيغ 

 الجامػت

-00 اإلاإجمش الذولي الخاظؼ إلهفلىهضا  الطيىس  سئيغ الجامػت حاجم ـالح الذيً غبذ الحميذ

 م01/2/5102

 حىسحيا واليت

الىالياث اإلاخحذة 

 ألامشيكيت

بمعاهمت 

 ماليت

بخاسيخ  (70)

 م51/0/5102

أظخار مخفشؽ  محمذ مجذي جشاب آلاداب

 بلعم الجؿشافيا

 اإلاإجمش الذولي لػلىم ألاسك

EGU General Assembly 2015) ) 

05-

 م01/2/5102

بذون معاهمت  الىمعا -فييىا

 ماليت

بخاسيخ (11)

 م52/5/5102

يفين محمذ غبذ الحميذ ه التربيت

 ثشوث

الاظخار اإلاعاغذ 

بلعم اللؿت 

 الفشوعيت

اإلالخلي الػلمي ألاول للترحمت ودوسها في 

 حػضيض الخىاـل الثلافي"

 

50-

 م57/2/5102

بجامػت هايف الػشبيت 

 –للػلىم ألامىيت بالشياك 

اإلاملكت الػشبيت 

 العػىديت

بذون معاهمت 

 ماليت

(022) 

 بخاسيخ

 م02/2/5102

مذسط بلعم  محمذ مجذي اإلاخىلي ىمالػل

 غلم الىباث

اإلاإجمش الذولي الثامً للبيىلىحيا 

 The 8th Annual Worldالفىاغيت )

Congress of Industrial 

Biotechnology 

بمعاهمت  الفين 52-51/2/5102

 ماليت

(21) 

 بخاسيخ

 م02/5/5102

غميذ كليت  غادل العػيذ البىا التربيت

 التربيت

ابؼ غؽش  للجمػيت الػلميت ؤلاحخماع الش 

 لكلياث التربيت ومػاهذها  في الجامػاث

51-

 م51/2/5102

/  5بجامػت وهشان /

 الجضائش

بمعاهمت 

 ماليت

( بخاسيخ 001)

1/2/5102 

 كذم اغخزاسا
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شم5201 لشهر ش ين خالش-(5)
 

 الكليت

 

ت اإلاعاهم اإلاىظمت الذولت فترة الاوػلاد غىىان اإلاإجمش   الخخفق اظم الػضى

 اإلااليت

 سكم اللشاس

الطب 

 البيطشي 

 أظخار معاغذ  ياظش ظػيذ العيذ ظالم  

سئيغ كعم  

الطب الؽشعي 

 والعمىم  

بمػهذ البحىث للػلىم  تدوسة جذسيبي

 والخكىىلىحيا  

05-

 م55/2/5102

بذون معاهمت  اليابان-حامػت طىكيى 

 ماليت 

(011) 

 بخاسيخ

7/2/5102 

الطب 

 البيطشي 

  -أظخار معاغذ  يم ؼاهين حاصم محمذ ابشاه

سئيغ كعم 

 ألادويت البيطشيت 

بمػهذ البحىث للػلىم  تدوسة جذسيبي

 والخكىىلىحيا  

05-

 م55/2/5102

بذون معاهمت  اليابان-حامػت طىكيى 

 ماليت 

(010 )

 2/2/5102بخاسيخ

الطب 

 البيطشي 

مذسط معاغذ  داليا حبش ي محمذ ظمك

بلعم الطب 

 الؽشعي

البحىث للػلىم بمػهذ  تدوسة جذسيبي

 والخكىىلىحيا  

05-

 م55/2/5102

بذون معاهمت  اليابان-حامػت طىكيى 

 ماليت 

(011 )

 م2/2/5102بخاسيخ

الطب 

 البيطشي 

مػيذة بلعم  حميذة محمىد محمذ ـالح

 الطب الؽشعي

بمػهذ البحىث للػلىم  تدوسة جذسيبي

 والخكىىلىحيا  

05-

 م55/2/5102

 بذون  اليابان-حامػت طىكيى 

 همت ماليت معا

(011) 

 م2/2/5102بخاسيخ

مذسط بلعم  أحمذ محمذ ابشاهيم هالل الضساغت

غلىم وجكىىلىحيا 

 ألاؾزيت

             اإلاإجمش ألاظيىي الثاوي غؽش للخؿزيت 

                                  ( ACN 2015)  12th 

Asian Congress of Nutrition14 

 -يبمذيىت باظيفيك 02-01/2/5102

 اليابان –يىكىهاما 

 بمعاهمت

 ماليت 

( بخاسيخ 51)

 م51/0/5102

هائب 

سئيغ 

هائب سئيغ  مجذي خليل ظليمان

 الجامػت

 م5102اإلاإجمش الذولي لألحياء اإلاائيت 

(World Aquaculture 2015   ) 

51-

 م71/2/5102

بمعاهمت  كىسيا -بمذيىت حيجى

 ماليت

(11 ) 

بخاسيخ 
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 م52/5/5102  الجامػت

أحمذ الحعاهين العيذ د/  ىمالػل

 الحعاهين

ذسط بلعم م

 الفيزياء

اإلاإجمش الذولي العابؼ لألهظمت 

 ثالذيىاميكيت والخطبيلا

51-

 م71/2/5102

بالىالياث  -مذيىت اجالهخا

 اإلاخحذة الامشيكيت

بمعاهمت 

 ماليت

 (بخاسيخ717)

 م71/00/5102

 

ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
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ش
شم5201 لشهر شن يو خال-(6)

 

اإلاعاهمت  اإلاىظمت الذولت فترة الاوػلاد غىىان اإلاإجمش الخخفق م الػضىاظ الكليت

 اإلااليت

 سكم اللشاس

ماحذ مفطفي ظليمان  الػلىم

 ألاوظطي

أظخار معاغذ 

بلعم 

 الجيىلىحيا

اإلاإجمش  الذولي الثاوي لػلىم ألاسك والبيئت 

2nd International Conference on 

Earth and Environmental Sciences 

 

بمعاهمت  مذيىت أثيىا اليىهان م0-2/1/5102

 ماليت 

( بخاسيخ 51)

 م51/0/5102

 كذم اغخزاسا

 مـــــبلعمذسط  هيثـــــم ميمـــىن غبـــــاط      الفيذلت 

 ءالكيـــــميــــا

                   الخحليليت  

(                          HPLC2015الىذوة الذوليت )

HPLC 2015: International Symposium 

on High Performance Liquid Phase 

Separations & Related Techniques 

 

50-

 م  52/1/5102

بمعاهمت  ظىيعشاحيييف  بمذيىت

 ماليت

(بخاسيخ 027)

 م02/2/5102

 كذم اغخزاس
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شم5201شن لو ش لشهر خالش-(7)
 

 الذولت لادفترة الاوػ غىىان اإلاإجمش الخخفق اظم الػضى الكليت

 اإلاىظمت

 سكم اللشاس اإلاعاهمت اإلااليت

الاظخار اإلاخفشؽ  حعين غلي محمذ مطاوع الػلىم

 بلعم الفيزياء

-01 اإلاإجمش ألاوسبي الػاؼش للفيزياء الحيىيت

 م55/1/5102

ديعذن 

 اإلااهيا

( بخاسيخ 571) بمعاهمت ماليت

 م0/1/5102

وكيل اإلاػهذ  أحمذ لطفي غبذ اإلاىحىد اإلاػهذ

اظاث الػليا للذس 

 والبحىث

وسؼت غمل الثاهيت غً ألاؾزيت اإلاػذلت 

 وساثيا وغمل ؼبكت بين اإلاػامل

50-

 م57/1/5102

 بذون  ايطاليا

 معاهمت ماليت

(510) 

 م51/2/5102بخاسيخ 

 

 

لىس ي أحمذ محمذ ئبشاهيم  الخمشيض

 -أبى الػال 

اإلاذسط بلعم 

 حػليم الخمشيض

مؽشوع" الذوسة الخذسيبيت اإلالامت  كجضء مً 

 -EU project 573889)الخمباط(  

TEMPUS-1-2013-SE-TEMPUS" " 

50-

 م .51/1/5102

حمهىسيت 

 الدؽيك

 بذون 

 بمعاهمت ماليت

(222) 

 م2/1/5102بخاسيخ 

 

اإلاإجمش الذولي الخامغ للػلىم البيىلىحيت  غميذ الكليت كاسولين كامل غبذ الػضيض الػلىم

 والضساغيت والػلىم البيئيت

55-

 م57/1/5102

 لىذن

 اهجلترا

 (552) بمعاهمت ماليت

 م02/1/5102بخاسيخ

أظخار مخفشؽ  محمذ مجذي جشاب آلاداب

 بلعم الجؿشافيا

 XIX INQUAاإلاإجمش الذولي الخاظؼ غؽش

2015 

م 51/1/5102

حتي 

 م5/1/5102

مذيىت 

-هاحىيا 

 اليابان

( 011) بمعاهمت ماليت

 م7/2/5102بخاسيخ
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ش
شم2015 لشهر شاسطس خالش-(8)

 

 الذولت فترة الاوػلاد غىىان اإلاإجمش الخخفق اظم الػضى الكليت

 اإلاىظمت

 سكم اللشاس اإلاعاهمت اإلااليت

مذسط معاغذ  طاسق محمىد معػذ مخىلي الخجاسة

 بلعم اإلاحاظبت

العىىي لجمػيت اإلاحاظبت  الاحخماع

 الامشيكيت

-ؼيكاؾى  م1-05/1/5102

 -اليىىي 

 امشيكا

 بذون 

 معاهمت ماليت 

( بخاسيخ 212)

 م05/1/5102

غبذ الػضيض  ئلهامي غلي الػلىم

 جشابيغ

ألظخار اإلاعاغذ  ا

بلعم 

 الجيىلىحيا

صياسة كأظخار صائش للليام ببػض الذساظاث 

والخحليالث الخاـت بأحذ اإلاؽشوغاث 

 البحثيت اإلاؽاسك بها .

 

م 00/1/5102

حتي 

 م2/1/5102

الىالياث 

اإلاخحذة 

 الامشيكيت

 بذون 

 ليتبمعاهمت ما

(211) 

 بخاسيخ

 م02/1/5102

الطب 

 البيطشي 

غبذ الشحمً غبذ العخاس 

 أبى سواػ

اظخار وسئيغ 

كعم 

 الباثىلىحيا

اإلاإجمش الػلمي للجمػيت الػاإلايت لخطىيش غلم 

 الطفيلياث البيطشيت

01-

 م51/1/5102

–ليفشبىل 

 اهجلترا

( بخاسيخ 211) بمعاهمت ماليت

 م02/1/5102

ذ غبيذ فايضة محمىد محم الخجاسة

 هللا

أظخار معاغذ 

 بلعم اإلاحاظبت

 الذولي حىل الخمىيل اإلاإجمش 

 International Conference onواإلاحاظبت )

Finance and Accounting ) 

 

51-

 م50/1/5102

بمذيىت لىذن 

اإلاملكت  

 اإلاخحذة

( بخاسيخ 212) بمعاهمت ماليت

 م07/1/5102

 بلعم اإلاذسط غاطف محمذ خضش هفاس الضساغت

 الىباث وكايت

الػلمي الشابؼ للصحت  لحضىس اإلاإجمش الذولي

        الػامت والخػشك اإلانهي للمىاد العامت 

4th international conference and 

exhibition on occupational health & 

safety" 

52-

 . م52/1/5102

 

 بمذيىت

واليت  جىسهخى 

 كىذا -اوجاوا

 (051) بمعاهمت ماليت

 م70/7/5102بخاسيخ 
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ؼشيف مفباح ابى اإلاجذ  الضساغت

 ؼمعيت

أظخار معاغذ 

بلعم غلىم 

وجكىىلىحيا 

 الاؾزيت

الػلمي الشابؼ للصحت  لحضىس اإلاإجمش الذولي

 4thالػامت والخػشك اإلانهي للمىاد العامت 

international conference and 

exhibition on occupational health & 

safety" 

52-

 . م52/1/5102

 

 تبمذيى

واليت جىسهخى 

 كىذا -اوجاوا

 (215) بمعاهمت ماليت

 م1/1/5102بخاسيخ 

الطب 

 البيطشي 

مذسط بلعم  محمذ غلي ئبشاهيم مشعي

 الىالدة

الذولي الثامً للؿذد الفماء  إجمش لحضىس اإلا

 اإلاضسغت ثفي حيىاها

8th  International Congress on Farm 

Animal Endocrinology)) 

 

51-51 

 م1/5102/

 ذيىتبم

بيلىهذ  

 الذهماسك

 (211) بمعاهمت ماليت

 م02/1/5102بخاسيخ

 

 

ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
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ش2015(خال لشهر شسبتمرب9)
 

 الذولت فترة الاوػلاد غىىان اإلاإجمش الخخفق اظم الػضى الكليت

 اإلاىظمت

 سكم اللشاس اإلاعاهمت اإلااليت

د/ ؼيريً صكشيا محمذ  الفيذلت

 البعيىوي

اإلاذسط بلعم 

 مألادويت والعمى 

اإلاـــإجمــــــش الػلمــــــي الذولـــــــي في الفيذلـــــــت 

 والفـــــاسمــــاكـــىلـــىحــــي

ICPP 2015: XIII International 

conference on pharmacy and 

pharmacology))) 

 

52-

 م51/1/5102

لىذن                   

اإلاملكت 

 اإلاخحذة

 (15) بمعاهمت ماليت

 00/7/5102بخاسيخ

ئبشاهيم أحمذ غبذ الػضيض  الضساغت

 غذط

اإلاذسط بلعم 

 أمشاك الىباث

جطىس حيىىم الىباث                        مإجمش 

(Plant Genome  Evolution 2015 ) 

 

امعتردام  م1/1/5102 -1

 هىلىذا

 ( 217) بمعاهمت ماليت

 م02/1/5102بخاسيخ 

الطب 

 البيطشي 

أؼشف غبذ اإلاحعً ظيذ 

 شابيأحمذ الؽ

أظخار وسئيغ 

كعم الدؽشيح 

 وغلم ألاحىت

)Combined conference) مإجمش  بمذيىت  م1-00/1/5102 

 ظيذوي 

 أظتراليا

 (202) بمعاهمت ماليت

 م51/1/5102بخاسيخ 

سئيغ 

 الجامػت

حاجم ـالح الذيً  غبذ 

 الذظىقي الحميذ

 جمش الخاظؼ غؽش للجمػيت الػاإلايتاإلاإ  سئيغ الجامػت

حًللذوا البيطشيت  

)19 th world Veterinary Poultry 

Association 

. 

 

بمذيىت  كيب  م1-00/1/5102

جاون              

حىىب 

 ئفشيليا

 (212) بمعاهمت ماليت

 م51/1/5102بخاسيخ

الطب 

 البيطشي 

غبيذ غبذ الػاطي ـالح  

 غبذ الػاطي

سئيغ كعم 

الشكابت   

للبحىث الطبيت  الحيىيتاإلاإجمش العىىي       

           16  th Annual Biomedical 

01-

 م01/1/5102

 حؽكيجي

الىالياث 

 (251) بمعاهمت ماليت

 م71/1/5102بخاسيخ 
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الصحيت غلي 

 ألاؾزيت وغميذ

 الكليت

Research Symposium) 

 

اإلاخحذة 

 الامشيكيت

حعام فشج ئبشاهيم أبى  الضساغت

 ؼػشة

اإلاذسط بلعم 

 وكايت الىباث

يابيمىهذيا الذول حضىس مإجمش  

لػلىم الىحل22الـــــ    

 

02-

 م51/1/5102

بمذيىت 

 -دايجىن 

كىسيا 

 الجىىبيت

(بخاسيخ 271) بمعاهمت ماليت

 م2/1/5102

محمذ محمىد محمذي  الفيذلت

 العجىاوي

مذسط الكيمياء 

 الػضىيت

ي الخامغ لػالج لحضىس اإلاإجمش الػاإلا 

 th World Congress On 5) العشطان   

Cancer Therapy ) 

51/1/5102 

حتى 

71/1/5102 

 -أطلىطا 

الىالياث 

اإلاخحذة 

 ألامشيكيت                 

( بخاسيخ 217) بمعاهمت ماليت

 م52/1/5102

ئيمان الػشحاوي أحمذ  الضساغت 

 سمضان 

 ألاظخار اإلاعاغذ 

بلعم  أمشاك 

 الىباث

 Global) ذولي لػلىم الىباث إلاإجمش الا 

Summit On Plant Science  ) 

50-

 م57/1/5102

 ظان اهخىهيى

الىالياث 

اإلاخحذة 

 الامشيكيت . 

 

( بخاسيخ 211) بمعاهمت ماليت

 م01/1/5102

ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
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شم5201(خال لشهر شاكت ر ش10)
 

 الذولت فترة الاوػلاد غىىان اإلاإجمش الخخفق اظم الػضى الكليت

 اإلاىظمت

 سكم اللشاس اإلاعاهمت اإلااليت

مذسط الكيمياء  هيثم ميمىن غباط الفيذلت

 الخحليليت

فيذلت والػلىم الفيذالهيت للإلاإجمش الػاإلاي ا

5102  75th FIP World Congress of 

Pharmacy and Pharmaceutical 

Sciences)) 

 

م 51/1/5102

حتي 

 م7/01/5102

دوظلذوسف 

 أإلااهيا –

 (221) بمعاهمت ماليت

 م2/1/5102بخاسيخ

هذي محمذ حمال الذيً  الفيذلت

 دغبيغ

            غميذ الكليت   

وأظخار الكيمياء 

 الفيذليت

فيذلت والػلىم الفيذالهيت للإلاإجمش الػاإلاي ا

 75th FIP World Congress ofم  5102

Pharmacy and Pharmaceutical 

Sciences)) 

 

م 51/1/5102

حتي 

 م7/01/5102

دوظلذوسف 

 أإلااهيا –

بخاسيخ (221 بمعاهمت ماليت

 م2/1/5102

أظخار الخاسيخ  ي غليـالح أحمذ هشيذ آلاداب

الحذيث 

واإلاػاـش اإلاخفشؽ 

بلعم الخاسيخ 

وآلاثاس اإلافشيت 

 والاظالميت

الىذوة الػلميت التي جىظمها الجمػيت  

الخىوعيت اإلاخىظطيت للذساظاث الخاسيخيت 

والاحخماغيت والاكخفاديت بالخػاون مؼ اإلاشكض 

الخىوس ي الػاإلاي للذساظاث والبحىث 

 ترة  مً والخىميت  والتي في الف

51-

  م70/01/5102

. 

ظخػلذ 

بمذيىت باحت 

 الخىوعيت     

( بخاسيخ 217) بذون معاهمت ماليت 

 م5/1/5102

مػهذ 

الذساظا

 ث

غبذ الحميذ العيذ غبذ 

 الحميذ

غميذ مػهذ 

الذساظاث الػليا 

 والبحىث البيئيت

بين الجامػاث  " هذوة جفػيل الؽشاكت 

 واللطاع الخاؿ في البحث الػلمي"  

51-

 م51/01/5102

بجامػت 

اإلالك ظػىد 

اإلاملكت 

الػشبيت 

 العػىديت  

( بخاسيخ 121)  بذون معاهمت ماليت

 م00/01/5102



15 

 

15 

 

                                                            

 

شم5201خال لشهر شي فمربش-(11)
 

 الذولت فترة الاوػلاد غىىان اإلاإجمش الخخفق اظم الػضى الكليت

 متاإلاىظ

 سكم اللشاس اإلاعاهمت اإلااليت

مها العيذ محمذ حعين  الفيذلت

 ئبشاهيم

أظخار معاغذ 

الكيمياء 

 الحيىيت

  The Society) الػلمي للهشمىهاث  إلاإجمش ا

for Endocrinology BES 2015 

Conference) 

 ادهبرة   مذيىت م5-2/00/5102

اإلاملكت 

 اإلاخحذة

 (221) بمعاهمت ماليت

 م2/1/5102بخاسيخ 

محمىد فشاج غبذ الحافظ  آلاداب

 فشاج

ؽ ألاظخار اإلاخفش  -

بلعم اللؿت 

الػشبيت واللؿاث 

 الؽشكيت وآدابها

مإجمش الفله ؤلاظالمي الذولي الثالث )فله 

 ألاكلياث ؤلاظالميت (

 

02-

 م01/00/5102

اإلاملكت 

الػشبيت 

 العػىديت

 (271) بمعاهمت ماليت

 م71/1/5102بخاسيخ

هائب 

سئيغ 

 الجامػت

هائب سئيغ  حمذ محمذ العيذم

الجامػت  

لؽئىن الخػليم 

 والطالب

     مإجمش سؤظاء حامػاث الؽشق ألاوظط  

((8 th Conference Of  Rectors In The 

Middle Este (CONFEREMO  ) 

بجامػت  م                                 0-7/00/5102

باسيغ 

العىسبىن 

 أبىظبي

 بخاسيخ 110 بمعاهمت ماليت

 م01/01/5102

ئبشاهيم ـالح ئبشاهيم  الضساغت

 البعيىوي

اإلاذسط بلعم 

 اإلاحاـيل

صياسة أحذ مػامل وصاسة الضساغت الفشوعيت    

بفشوعا وحضىس دوسة جذسيبيت بػىىان "وسؼت 

غمل دوليت لالبخكاساث في مجال جشبيت الىباث 

م " 5102 ب" أمحى ج   كجضء مً مؽشوع

ون بين حامػت ورلك في اطاس اجفاكيت الخػا

 دمنهىس وأكاديميت البحث الػلمي اإلافشيت.

 

02- 

 م51/00/5102

بخاسيخ  117 بمعاهمت ماليتبذون  فشوعا

 م01/01/5102
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محمىد محمذ غبذ اإلاطلب  الضساغت

 هاـش  

اإلاػيذ بلعم 

 اإلاحاـيل

صياسة أحذ مػامل وصاسة الضساغت الفشوعيت    

 بفشوعا وحضىس دوسة جذسيبيت بػىىان "وسؼت

غمل دوليت لالبخكاساث في مجال جشبيت الىباث 

م " 5102 ب" أمحى ج   كجضء مً مؽشوع

ورلك في اطاس اجفاكيت الخػاون بين حامػت 

 دمنهىس وأكاديميت البحث الػلمي اإلافشيت.

 

02- 

 م51/00/5102

بخاسيخ  115 بمعاهمت ماليتبذون  فشوعا

 م01/01/5102

 

 

شم5201خال لشهر شدنطمربش-(12)ش
 

 الذولت فترة الاوػلاد غىىان اإلاإجمش الخخفق اظم الػضى يتالكل

 اإلاىظمت

 سكم اللشاس اإلاعاهمت اإلااليت

 ال يىحذ ال يىحذ ال يىحذ ال يىحذ ال يىحذ ال يىحذ ال يىحذ ال يىحذ

 

 املدير العام                         مدير إلادارة                                                  املختص                              
                                                                                                                      أحمد الهلي            محمد زيدان                                                                محمد مسعود                      
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