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 استاذ مساعد   السيد أ.د/ سعد الدسوقي حلمي الزيات 1
جراحة االنف واالذن 
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 الطب البشري 

"360-degree skull base 
course Ircad 2019-France" 

 بفرنسا 
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5 
السيدة د/ مريم صالح عبد الرحمن عبد الحفيظ 

 زغلول 
 مدرس 

الكبد والجهاز الهضمي 
 واالمراض المعدية

 اسبانيا  –ببرشلونه  "  UEG Week" الطب البشري 

 استاذ مساعد   السيد د/ محمد حسن علي عمارة  6
الكبد والجهاز الهضمي 

 واالمراض المعدية 
 الطب البشري 

المؤتمر السنوي السادس والعشرين 
 للجمعية االوروبية للجهاز الهضمي

 اسبانيا  -برشلونه 

 الطب البشري  االذن واالنف والحنجرة  استاذ السيدة أ.د/ تقوى عدلي جبر حسن  7
"4th European Symposium on 

Pediatric Cochlear 

Implantation" 
 بدولة رومانيا 
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Pediatric Cochlear 

Implantation" 
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للمشاركة والقاء بحث علمي في المؤتمر 
 العلمي للجمعية العربية للسمع والتوازن 

 المملكة االردنية  

 استاذ أ.د/ محمد مصطفى ابراهيم عبد العال السيد  13
جراحة القلب والصدر  

وعميد كلية الطب 
 البشري 

 الطب البشري 
مؤتمر الجمعية االوروبية لجراحات القلب 

 والصدر 
 البرتغال  -لشبونه
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 الطب البشري  جراحة العظام والكسور  استاذ مساعد   السيد د/ حسام الدين محمد جاد عبد العظيم 16
" Role of Averomilan in 

controle of chronic pain " 
 النمسا 
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السيدة د/ مريم صالح عبد الرحمن عبد الحفيظ 

 زغلول
 مدرس 

الكبد والجهاز الهضمي 
 واالمراض المعدية 

 الطب البشري 
ينيكية للجمعية للتدريب بالزمالة االكل

االوربية للجهاز الهضمي بمستشفيات 
 جامعة ليدز

 بالمملكة المتحدة 

 الطب البشري  الباثولوجيا االكلينيكية  استاذ السيدة أ.د/ نهلة عبد العزيز حامد نصير 18
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 دبي 
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بالواليات المتحدة 
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علوم الثروة 

السمكية 
 والمصايد

لحضور  الملتقي  االقليمي  لجمعية الصويا 
 االمريكيه   

 االمارات العربية المتحدة 
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 السيد أ. .ب /  اسماء  محمود  النقراشي  نصار 
 االستزراع   المائي   مدرس مساعد

علوم الثروة 
السمكية 
 والمصايد

العمل الدولية للتبادل التجاري لنبات ورشة 
فول الصويا التعريفية بأهميته في غالئق 

 االسماك
 امريكا

 السيد د/ أحمد محمد عبد المجيد علي  27
استاذ مساعد 
 ورئيس قسم 

 الصيدلة الكيمياء التحليلية 

" 32nd International Symposium 

on Preparative Process 

Chromatography ,Ion 

Exchange, Adsorption Process 

and Related Separation 

Technique" 

والية  –بمدينة بالتيمور 
الواليات  –ميريالند 

 المتحدة االمريكية 



 الصيدلة االدوية والسموم  استاذ مساعد   السيدة د/ شيرين زكريا محمد يوسف 28
القمة العالمية الثالثة للسموم وعلم  "

 " االدوية التطبيقي
 روسيا 

 االلسن   عميد كلية  السيد أ.د / يحيى طه ابراهيم حسنين 29
المؤتمر الدولي االوربي ألساتذة اللغة 

 الفرنسيه 
 بأثينا  اليونان 

 االلسن االسباني المدرس يم سليمانالسيدة / سعدية موسى عبد العظ 30
السائلة : اللغة االسبانية كجسر  الحدود)
 ( للتواصل االدبي بين اسبانيا والمغرب

  

 االداب المكتبات والمعلومات  استاذ مساعد   السيد د/ مجدي إبراهيم جرجس مسيحه  31
خريطة االراضي في مصر في حول 

 العصرين المملوكي والعثماني 
  

 استاذ أ.د/ عبد الناصر عبد اللطيف عبد الجيد بكر 32
التغذية والتغذية 

 االكلينيكية 
 المعرض العالمي لألبقار الحالب  الطب البيطري 

بالواليات المتحدة 
 االمريكية 

 استاذ د الناصر عبد اللطيف عبد الجيد بكرأ.د/ عب 33
التغذية والتغذية 

 االكلينيكية 
 الطب البيطري 

 لحضور سيمنار
Ruminant Essentialities by 

kemin   
 بدولة اليونان 
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والتغذية التغذية 

 االكلينيكية 
 الطب البيطري 

Ruminant Nutrition 
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                "Understanding the 
Egyptian cities by Machine 

Intelligence " 
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الواقع  " النفس الرياضي التطبيقي علم )

 ( "والطموح

 –بجامعة حفر الباطن 
المنطقة الشرقية بالمملكة 

 العربية السعودية 
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 ( "والطموح

 –بجامعة حفر الباطن 
المنطقة الشرقية بالمملكة 

 العربية السعودية 

 علوم النانو المتفرغ  االستاذ السيد أ.د/ ماجد عبد التواب القمري 39
علوم 

وتكنولوجيا 
 النانو

معرض أنظمة األمن واألمان واألمن 
السيبرانى وورش العمل المصاحبة 

والخاصة بتطبيقات النانوتكنولوجى في 
 أنظمة األمن

 بمدينة دبى  

 علوم النانو مدرس د/ عال محمد عبد المنعم البردي 40
علوم 

وتكنولوجيا 
 لنانوا

 روما  -ايطاليا مؤتمر علمي

 العالج الطبيعي االعصاب  مدرس السيد د/ ابراهيم محمد ابراهيم حمودة  41
 Arabفعاليات المعرض السنوي "

Health  " 
دولة االمارات العربية 

 المتحدة 


