
9102/9191المؤتمرات الداخليه   
 اسم المشترك م

الدرجة 
 العلمية

 مكان االنعقاد أسم المؤتمر الكلية القسم

1 
الصيدالنية / بسنت عالء محمد 

 زهير البابلي
 الصيدلة الميكروبيولوجي المعيدة

“ورشة عمل  molecular 
biology: techniques and 

application” 

التكنولوجيا الطبية  بمركز
 التابع لجامعة اسكندرية

 الصيدلة  المعيدة الصيدالنية / ريهام علي صبري 2
(Basics In Nano 

Technology) 
 بمدينة االسكندرية

3 
الصيدالني / عمر عبد الفتاح عبد 

 المجيد
 لجامعة طنطا ""TUEF2020 الصيدلة الصيدلة االكلينيكية المعيدة

4 
الصيدالنيه/ خـلود عــباس عــبد 

 الـعاطي
 لجامعة طنطا ""TUEF2020 الصيدلة الصيدلة االكلينيكية المعيدة

 السيدة / بسمه محمد حسن ابراهيم 5
مدرس 
 مساعد

 الحوسبة السحابية
الذكاء 

 االصطناعي

العمل المقامة تبعاَ شركة ورشة 

DELLEMC -تحت عنوان:   

"Data Science,Big Data 
Analystics and AI  "  

القاهرة -برمسيس   

 السيد/ علي ابراهيم احمد صيام 6
مدرس 
 مساعد

تكنولوجيا أنظمة 
 الشبكات الذكية

الذكاء 
 االصطناعي

ICEEM2019) "     ) 
Conference on 

Electronic Engineering 

المنوفيةب  

 السيد / احمد صديق الشحات العدس 7
مدرس 
 مساعد

تكنولوجيا أنظمة 
 الشبكات الذكية

الذكاء 
 االصطناعي

ICEEM2019) "     ) 
Conference on 

Electronic Engineering 

 بالمنوفية

 بسمه محمد حسن ابراهيم 8
مدرس 
 مساعد

 الحوسبة السحابية
الذكاء 

 االصطناعي
 بجامعة المنصورة Big Dataدورة 

 بسمه محمد حسن ابراهيم 9
مدرس 
 مساعد

 الحوسبة السحابية
الذكاء 

 االصطناعي
 بجامعة المنصورة AIدورة 

 الهندسة الهندسية الميكانيكية المدرس د/ فضل عبد المنعم عيسى 10

"International 
Conference on 

Advanced Structural 
and Geotechnical 
Engineering 2019" 

 باإلسماعيلية

 د/ ايــمان سعــــد عبد النــبي 11
االستاذ 
 المساعد

 الهندسة الهندسة الكهربية

مؤتمر الشرق االوسط لنظم 
القوى الحادي والعشرون 

MEPCON 
 بالقاهرة



 المهندسة / والء شوقي صقر 12
مدرس 
 مساعد

 الهندسة الهندسة الكهربية

الشرق االوسط لنظم مؤتمر 
القوى الحادي والعشرون 

MEPCON 
 بالقاهرة

 الهندسة الهندسة الكهربية المدرس د/ فتــح الله فريـــج ســليـــــم 13

مؤتمر الشرق االوسط لنظم 
القوى الحادي والعشرون 

MEPCON 
 بالقاهرة

 الهندسة الهندسة الكهربية المدرس د/ محمد ابراهيم عبد الونيس 14

مؤتمر الشرق االوسط لنظم 
القوى الحادي والعشرون 

MEPCON 
 بالقاهرة

 القاهرة "RAEMP" الهندسة الهندسة الكهربية المدرس د/ أمـــالك أبـــاظــة الحـــريــــري 15

 المدرس د/ أحمد سعيد عبد الرازق 16
الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية
 القاهرة "RAEMP" الهندسة

 االستاذ أ.د/ عالء الدين السعيد النجار 17
علم النفس التربوي 
ووكيل الكلية لشون 

 البيئة
 التربية

السادس  المؤتمر السنوي "

 والثالثون لعلم النفس في مصر
" 

 بمدينة الغردقة

 التربية علم النفس التربوي استاذ مساعد د/ حسني زكريا السيد النجار 18

المؤتمر السنوي السادس  "

 والثالثون لعلم النفس في مصر
" 

 بمدينة الغردقة

 د/ السيد أحمد محمود صقر 19
االستاذورئيس 

 قسم
 التربية علم النفس التربوي

المؤتمر السنوي السادس  "

 والثالثون لعلم النفس في مصر
" 

 بمدينة الغردقة

 التربية علم النفس التربوي المـدرس د/ احسان نــصــر هنـــــداوي 20

المؤتمر السنوي السادس  "

 والثالثون لعلم النفس في مصر
" 

 بمدينة الغردقة

 د/ حنان محمد عبد الحليم نصار 21

استاذ  مساعد 
ورئيس قسم 

رياض 
 االطفال

 التربية مناهج الطفل
المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

 لكلية التربية النوعية
 الغردقة

عالء الدين السعيد النجارأ.د/  22  االستاذ 
علم النفس التربوي 
ووكيل الكلية لشون 

 البيئة
 التربية

تعلم الطفل العربي  مهارات)

االفريقي في القرن الحادي 

 ( "رؤى مستقبلية " والعشرين
 أسوان

 تكنولوجيا التعليم المدرس د/ شيماء عز العرب سرور 23
التربية 
 النوعية

العلمي الدولي الثاني المؤتمر 
 للكلية

 الغردقة

 االعالم التربوي المدرس د/ حـــنان كامـــل مــرعـــي 24
التربية 
 النوعية

المؤتمر العلمي الدولي الثاني 
 للكلية

 الغردقة



  االستاذ أ.د/ أماني محمد شاكر محمد 25
التربية 
 النوعية

المؤتمر الدولي السابع  "

الرقمنة  –لجودة التعليم 

 "وتدويل التعليم

 بالقاهرة

 العلوم علم الحيوان المعيدة السيدة / منى علي عبد المنعم الحداد 26
"cell culture and cell 

stem" 
 بجامعة االسكندرية

 العلوم الكيمياء االستاذ السيد/ عمرو محمد بلتاجي 27
المؤتمر الدولي الثالث في  "

 "التطبيقية الكيمياء
 بمدينة الغردقة

-السيدة / هايدي ناصر عبد الخالق 28  العلوم النبات المعيدة 
زراعة األنسجة  تقنيات"

 "النباتية

بمركز بحوث الصحراء 
القاهرة –  

 العلوم الكيمياء االستاذ أ.د/ أحمد ابراهيم أحــمد خـضير 29

" بشأن حضور سيادتهما 
منتدى القاهرة للعلوم 

العلوم والتطورات دبلوماسية 
 الحديثة في العلوم البيولوجية "

بالمركز القومي للبحوث 
القاهرة –  

 العلوم الكيمياء االستاذ أ.د/ اشرف عبد الحميد الشهاوي 30

" بشأن حضور سيادتهما 
منتدى القاهرة للعلوم 

دبلوماسية العلوم والتطورات 
 الحديثة في العلوم البيولوجية "

للبحوث  بالمركز القومي
القاهرة –  

 العلوم النبات مدرس السيد.د/ باهر علي النجومي 31

المزارع الفطرية  حفظ"

 وتطبيقاتها في التقنيات الحيوية
" 

 جامعة اسيوط

32 
السيد د/ يامن محمد عبد المقصود 

 حجازي
 طب الحيوان استاذ مساعد

الطب 
 البيطري

العمل المشتركة بين ورشة 
الهيئة العامة للخدمات البيطرية 
بمصر ووزارة الصناعة بدولة 
نيوزيالندا بخصوص  التخطيط 

للبرنامج التدريبي على 
الوبائيات التطبيقية بمصر 

 ودول الجوار

 بالقاهرة

33 
السيد د/ وليد ماجد محمد عبد 

 الرحمن منير
 طب الحيوان استاذ مساعد

الطب 
 البيطري

شة العمل المشتركة بين ور
الهيئة العامة للخدمات البيطرية 
بمصر ووزارة الصناعة بدولة 
نيوزيالندا بخصوص  التخطيط 

للبرنامج التدريبي على 
الوبائيات التطبيقية بمصر 

 ودول الجوار

 بالقاهرة



 االداب التاريخ االستاذ أ.د/ ماجدة أحمد عبد الله 34
دراسات في آثار الوطن  "

 " العربي

بمقر االتحاد بمدينة 
 الشيخ زايد

 أ.د/ خالد عبــــد الفتاح الطلى 35

وكيل الكلية 
لشئون خدمة 

المجتمع 
 وتنمية البيئة

 االداب 
البيئة الخضراء والتنمية  "

 " المستدامة
 اإلسكندرية

 االداب الجــغرافيا استاذ مساعد د/ زينـــهم الســـيــــد مــــجــد 36
البيئة الخضراء والتنمية  "

 " المستدامة
 اإلسكندرية

 االداب عـــــلم االجتـــــماع استاذ د/ همت عبد العزيز بسيونــي 37
البيئة الخضراء والتنمية  "

 " المستدامة
 اإلسكندرية

 االداب اللغات الشرقية مدرس د/ مسعود ابراهيم حسن علي 38
البيئة الخضراء والتنمية  "

 " المستدامة
 اإلسكندرية

 االداب االثـــــار مدرس د/ احمـــد محــمد أمــين سليم 39
البيئة الخضراء والتنمية  "

 " المستدامة
 اإلسكندرية

 االداب االلبان استاذ متفرغ السيد أ.د/ محسن عبد العزيز زمارة 40
تغذيةالغذاء وأمن ال "  
 " والزراعة المستدامة

 –بفندق جراند حياة 
 القاهرة.

-أ.د/ ماجدة أحمد عبد الله 41  االداب التاريخ االستاذ 

الحضاري في مصر   التفاعل "

 خالل العصرين البطلمي
والروماني ، الخلفيات 

 " والمظاهر

 بجامعة عين شمس

االجتماععلم  االستاذ أ.د/ اليس اسكندر بشاي 42  االداب 
البيئة الخضراء والتنمية  "

 " المستدامة
 باإلسكندرية

 االداب اللغات الشرقية استاذ مساعد د/ خليـفة محــمود عـــلي 43
البيئة الخضراء والتنمية  "

 " المستدامة
 باإلسكندرية

 االداب التاريخ االستاذ أ.د/ سليمان محمد حسين 44
دور العلوم االنسانية في  "

 "التقريب بين الشعوب

جامعة  -بكلية االداب 
 اسيوط

45 
السيدة د / سارة عبد الحميد عبد 

 الجابر محمد
 معهد النانو  مدرس

Nanotechnology for 
Internal Medicine 
Status and Future 

Aspects"" 

بفندق تيوليب الفرسان 
 باإلسماعيلية

46 
ة عبد الحميد عبد السيدة د/ سار

 الجابر محمد
 معهد النانو  مدرس

"The third International 
Conference on 

Materials Science and 
Engineering – Recent 

Advances and 
Challenges" 

بالجامعة المصرية 
اإلسكندرية -اليابانية   



47 
السيد د/ عمرو احمد عبد النبي 

 خضر
 الزراعة أمراض النبات مدرس

للتنمية  االفاق المستقبلية "
البيئية المستدامة في الدول 
العربية واالفريقية ومواجهه 

 " التحديات

 –بمدينة مرسى علم 
 محافظة البحر االحمر

 نظم المعلومات مدرس السيد د/ عمرو علي سعد 48
الحاسبات 
 والمعلومات

Advanced machine 
learning technologics & 

application "    " 

 بجامعة عين شمس

 االستزراع السمكي استاذ مساعد السيد د/ راضي علي محمد علي 49
الثروة 

السمكية 
 والمصايد

االجتماع الفني لمجلس تصدير 
فول الصويا بالواليات المتحدة 
االمريكية واتحاد منتجي فول 

 الصويا

بفندق هيلتون جرين 
 بالزا باإلسكندرية

 السيد / كرم محمد عبد الفتاح عجيز 50
مدرس 
 مساعد

 االلسن اسباني

  تفسير الطالب صعوبات"
اللغه  دارسي اللغة االسبانية

العامية : تحليل تداولية خطابية 
من خالل وسائل التواصل 

 "االجتماعي

جامعة  –بكلية االلسن 
 االقصر

 


