
 

 

 المؤتمرات والندوات وورش العمل الخارجية

 

وفيما يلى بيان بأعضاء هيئة التدريس الموفدين لحضور مؤتمرات وندوات وورش عمل 
 خارجية

  

  كلية الزراعة

 عنوان المؤتمر التخصص إسم العضو
الفترة من .... 

 إلى....
 الدولة المنظمة

 نوع المشاركة

 بحث/ملصق/مستمع

المؤتمر الدولى الثامن والثالون  اإلنتاج الحيوانى د/محمد محسن منصور
الواليات المتحدة  21/2/1121-6 لمجمع نقل األجنة.

 بحث على نفقة الجامعة االمريكية

ورشة عمل"مهارات التعامل مع  اإلرشاد الزراعى أ.د/زكريا محمد سالم الزرقا
 الخاصةإلقاء محاضرة على نفقته  اإلمارات 12/2/1121-11 ضغوط العمل"

 أمراض النبات أ.د/سامية أحمد محمد مدكور
المؤتمر العلمى الخامس 
والعشرين لهيئة المجلس 

 األوروبى اإلقتصادى

12/2/1121-1-
 بحث على نفقة الجامعة إيطاليا 1/1121

 المحاصيل الزراعية د/هناء محمد مهدى محمد
Molecular mapping 
&marker assisted 

selection 
 بحث على نفقة الجامعة النمسا 8-11/2/2012

 Gordon research وقاية النبات د/هدى متولى محمد نصر
conferences 5-12/2/2012  الواليات المتحدة

 بحث على نفقة الجامعة األمريكية

 اإلرشاد الزراعى أ.د/زكريا محمد الزرقا
إلقاء محاضرات فى ورشة عمل 

بعنوان "مهارات التعامل مع 
 ضغوط الوقت"

 إلقاء محاضرات على نفقته الخاصة تركيا-إسطنبول 1-6/6/1121

 بحث على نفقة الجامعة كندا-أنتاريو 12/6/1121-12 المؤتمر الدولى ألمراض النبات الكيمياء أ.د/مصطفى عبد اللطيف عباسى

 تغذية الدواجن أ.د/يوسف عبد الوهاب عطية
المؤتمر 

 Pas    annul الدولى 
meeting 

الواليات المتحدة  9-21/2/1121
 بحث على نفقة الجامعة األمريكية

-سلفادور xxiv 5-9/8/1121المؤتمر العالمى للدواجن تغذية الدواجن أ.د/يوسف عبد الوهاب عطية
 بحث باهيا"البرازيل

 اإلرشاد الزرعى أ.د/زكريا محمد الزرقا
ورشة عمل بعنوان"تحقيق 
التفوق اإلدارى والتمييز 

 اإلبداعى"
 بحث ألمانيا 15-12/1121

 وقاية النبات أ.د/محمد عبد القادر منصور
المؤتمر األوروبى الخامس 

 Euroلعلوم النحل
Bee2012 

 بحث على نفقة الجامعة مدينة هالى "ألمانيا" 1-8/8/1121

مؤتمر جمعية الميكروبولوجى  النبات د/احمد السيد الكورانى
أوريك المملكة جامعة  5/9/1121-1 العامة

 بحث على نفقة الجامعة المتحدة

 بحث على نفقة الجامعة سنغافورة 21/9/1121-21 المؤتمر الدولى للعلوم الزراعية التغذية د/حمادة عبد العزيز السيد أحمد



  

  

 

 

 

 

 كلية التربيـــــــة

  

 عنوان المؤتمر التخصص إسم العضو
الفترة 

 من....إلى......
 الدولة المنظمة

 نوع المشاركة

 بحث/ملصق/مستمع

الجودة الشاملة فى  وكيل الكلية أ.د/فتحى درويش عشيبة
 بحث على نفقته الخاصة الكويت 21/2/1121-21 التعليم

أ.د/محمد السعيد عبد 
 إلقاء محاضرة على نفقته الخاصة العراق 6/1/1121-5 الملتقى الدولى الثالث علم النفس الجواد أبو حالوة

 عميد الكلية السعيد البنا أ.د/عادل

ندوة علمية 
بعنوان"بناء 
اإلستبيانات 

 اإلليكترونية وتحليلها"

 مشارك فى الندوة السعودية 2-8/1/1121

العلوم  د/جيهان أبو بكر الصاوى
 اإلجتماعية

المؤتمر السنوى الثامن 
 بحث على نفقة الجامعة اليونان-أثينا 22/6/1121-22 للسياحة الدولية

مؤتمر جهود األمة فى  اللغة العربية عبد الحميدد/محمد 
 بحث على نفقة لجامعة المغرب 12/22/1121-11 خدمة السيرة

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 كلية اآلداب

  

 الدولة المنظمة الفترة من...إلى..... عنوان المؤتمر التخصص إسم العضو
 نوع المشاركة

 بحث/ملصق/مستمع

د/عبد العظيم أحمد عبد 
 الجغرافيا الطبيعية العظيم

المؤتمر السنوى األول 
للعلوم اإلجتماعية 

 واإلنسانية
 بحث على نفقته الخاصة الدوحة"قطر" 12-16/1/1121

المشاركة فى المعرض  اللغة العربية فارسى د/أمينة محمد إبراهيم عيسى
 مشارك فى المعرض إيران-طهران 26/5/1121-6 الدولى للكتاب

 الجغرافيا الطبيعية أ.د/محمد مجدى تراب
المؤتمر الدولى"تحت 

األراضى وتحديات إدارة 
 التربة

 بحث على نفقته الخاصة تركيا-أزمير 25-22/5/1121

اآلثار والدراسات  أ.د/عبير عبد المحسن قاسم
 اليونانية والرومانية

المؤتمرالعالمى لإلنسانيات 
 بحث على نفقة الجامعة باريس"فرنسا" 18/2/1121-12 العلوم اإلجتماعية وأبحاث 

اآلثار والدراسات  أ.د/عبير عبد المحسن قاسم
 بحث على نفقته الخاصة تركيا 2/9/1121-5 مايس 19مؤتمر جامعة  اليونانية والرومانية

  

 

 كلية التــجارة

  

 الدولة المنظمة الفترة من....إلى.... عنوان المؤتمر التخصص إسم اعضو
 نوع المشاركة

 بحث/ملصق/مستمع

 إدارة األعمال د/أحمد محمد عطية
المؤتمر الخامس 

والعشرين فى بحوث 
 العمليات

 بحث على نفقة الجامعة ليتونيا 8-22/2/1121

  

  

 

 



 

 

 

 كلية العلوم

  

 عنوان المؤتمر التخصص إسم العضو
الفترة 

 من....إلى.....
 الدولة المنظمة

 نوع المشاركة

 بحث/ملصق/مستمع

 أ.د/محمد محمد السيد
نائب رئيس الجامعة 

لشئون التعليم 
 والطالب

البرنامج التنفيذى لإلتفاقية المبرمة 
 إتفاقية على نفقة الجامعة روسيا"موسكو" 11/1/1121-22 بين جامعة موسكو وجامعة دمنهور

د/إيمان هاشم [
 علم الحيوان رضوان

Histopathology of tapes 
decussates from 

egyptian coastal waters 
الواليات المتحدة  24-30/3/2012

 بحث على نفقة الجامعة األمريكية

د/كارولين كامل عبد 
 علم الحيوان العزيز

المؤتمر الدولى الحادى للجمعية 
المصرية للتكنولوجيا الحيوية 

 والعلوم البيئية
 بحث على نفقه الخاصة تونس 22-11/2/1121

د/عبد الحميد عبد 
 بحث على نفقة الجامعة موسكو"روسيا" 12/5/1121-19 المؤتمر الدولى للفيزياء الفيزياء الونيس صقر

 بحث على نفقته الخاصة موسكو"روسيا" 12/5/1121-19 المؤتمر الدولى للفيزياء الفيزياء أ.د/حسين على مطاوع

 الفيزياء أ.د/حسين على مطاوع

The international 
seminar of interaction of 

neutrons with 
nuciei:ISINN 

 بحث على نفقة الجامعة أوكرانيا 12-16/5/1121

 أ.د/محمد محمد السيد
نائب رئيس الجامعة 

لشئون التعليم 
 والطالب

The European congress 
on regional geoscientific 
cartography information 

sysems 

 بحث على نفقة الجامعة ايطاليا"بولونيا" 1121يونيو  21-21

د/ماجد مصطفى 
 الجيولوجيا األسطى

Hydro predict 
int.confference2012 

septe.mloer27 Vienna 
 بحث على نفقة الجامعة النمسا 24-27/9/2012

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 كلية الطب البيطرى

 

 الدولة المنظمة من...إلى......الفترة  عنوان المؤتمر التخصص إسم العضو

 نوع المشاركة

 بحث/ملصق/مستمع

  

قسم التشريح وعلم  د/أحمد صابر إبراهيم سيد
 األجنة

المؤتمر الدولى الثالث 
للجمعية الدوليةللبحث 
 والتنمية فى مجال اإلبل

18/2/1121-
 بحث على نفقة الجامعة سلطنة عمان 1/1/1121

 أسماك أ.د/مجدى خليل سليمان
الدورة التدريبية المتقدمة 
فى تحليل مخاطر صحة 

 الكائنات البحرية
 منحة مقدمة زراجوزا"أسبانيا" 21-26/1/1121

أ.د/حاتم صالح الدين عبد 
 رئيس الجامعة الحميد

البرنامج التنفيذى لإلتفاقية 
المبرمة بين جامعة موسكو 

 وجامعة دمنهور
 الجامعة إتفاقية على نفقة روسيا"موسكو" 22-11/1/1121

أ.د/حاتم صالح الدين عبد 
المؤتمر الدولى الثامن  رئيس الجامعة الحميد

 بحث على نفقته الخاصة لندن 2/2/1121-2 إلنفلونزا الطيور

د/إسماعيل إسماعيل 
المؤتمر الدولى لمرض  الفسيولوجى يوسف أبو غنيمة

 الجامعةبحث على نفقة  إيطاليا 21/2/1121-22 السكر والتمثيل الغذائى

د/عبد الجواد صالح 
 الطحاوى

الزراعة وتنمية 
 الثروة الحيوانية

المؤتمر الدولى فى العلوم 
 بحث على نفقة الجامعة ألمانيا 21/2/1121-8 واآلداب

 أ.د/ياسر سعيد السيد سالم
الطب الشرعى 

والسموم واإلجراءات 
 البيطرية

المؤتمر الدولى الثامن 
 بحث على نفقة الجامعة السويد-إستكهولم 11/6/1121-22 "28واالربعين"

الرعاية  أ.د/أسامة السيد محروس
 والثروةالحيوانية

المؤتمر الدولى فى علوم 
 بحث على نفقة الجامعة أمستردام"هولندا" 12/2/1121-15 الحيوان والطب

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 كلية رياض االطفال

  

 عنوان المؤتمر التخصص إسم العضو
الفترة من...إلى 

... 
 الدولة المنظة

 نوع الشاركة

 بحث/ملصق/مستمع

د/سميحة محمد على 
المؤتمر الدولى السادس  العلوم النفسية عطية

 بحث على نفقة الجامعة اإلمارات 21/2/1121-21 1121حول التميزالتربوى

د/جمال محمد كامل 
 العلوم التربوية عبد هللا

المؤتمر الدولى الرابع 
إلتجاهات المعاصرة فى 

 التربية وتطبيقاتها
 بحث على نفقة الجامعة األردن 22-28/2/1121

مؤتمر بعنوان"إثراء  العلوم األساسية أ.د/زينب دردير عالم
دبى "اإلمارات العربية  28/2/1121-22 الموهبة وتنمية القدرات

 بحث على نفقة الجامعة المتحدة"

أ.د/سميحة محمد على 
دبى"اإلمارات العربية  28/2/1121-22 بدولة اإلماراتمؤتمر علمى  العلوم النفسية عطية

 بحث على نفقته الخاصة المتحدة"

  
 


