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1  
المؤتمر الدولي للسياحة 

 والضيافة  بمدينة مرسي علم

 أ.د/ماجدة حسن البدوي 
 ا.د/فريدة محمد مجاهد 

 أ.د/نشوي محمد سعيد سليمان
 د/جيهان نبيل احمد 

 الدين زكي هشام عزد/

 
كلية السياحة 

 والفنادق

 
11-11 
 6112فبراير 

 
 بتكلفة

 ببحث
 ببحث

 مستمع        
 مستمع

المؤتمر االول لجمعية الكمياء  6
الحيوية الباثولوجية  وامراض 
 الدم  بكلية العلوم جامعة المنوفية

 د/ صباح فاروق عبد العليم
 د/ اسامة محمد بدر

 أ.د/ نشوة مختار حسن رزق
 مر عبد الحميد عليد/ س

 
معهد بحوث 

 الهندسة الوراثية

 
12 
 6112فبراير 

 
 بتكلفة

 بحث مقبول النشر
 بحث مقبول النشر

 مستمع
 مستمع

مؤتمر الجمعية العلمية للزهور  1
الزهور ونباتات الزينة ) فندق 

 القاهرة (–هيلتون  –رمسيس 

 د/هارون محمد صالح
 د/أحمد عباس نوير

 د/ يحي عبد اللة خضر
 د/كمال فؤاد عبد الليطف

 د/مصفي سيد مصطفي االنصاري

 
معهد بحوث 

 الهندسة الوراثية

 
61-66 
 6112فبراير 

 
 
 بتكلفة

 
 

 مستمعين

المؤتمر التاسع عشر لبحوث  4
 البترول بمعهد بحوث البترول

معهد بحوث  د/إبراهيم السيد موسي
 الهندسة الوراثية

66-64  
 6112فبراير 

 نشربحث مقبول ال بتكلفة

ورشة  عمل باألكاديمية العربية  5
للعلوم البحرية والتكنولوجيا 

 باالسكندرية

كلية الطب  أ.د /خالد محمود محمد جعفر
 البيطري

65-62 
 6112فبراير 

 
 بتكلفة

 
 مستمع

المؤتمر الدولي االول لمعهد  2
بحوث االراضي والمياه بمعهد 

 بحوث االراضي والمياة

 ونيأ.م.د/ نادية حامد البتان
 د / اشرف محمد نوفل

معهد الدراسات 
 والبحوث البيئية

 

1-1 
 6112مارس 

 
 بتكلفة

 
 مستمعين

مؤتمر الميكروبيولوجيا التطبيقية  7
 بمركز البحوث الزراعية

 د/ اسامة محمد عبد المقصود
 د/ محمود عبد الحميد السمان

معهد بحوث 
 الهندسة الوراثية

1-1 
 6112مارس 

 مستمع ــــــ

تمر الدولي االول المؤ 8
للميكروبيولوجي وتطبيقاتها في 

مجال الزراعة الشاملة الذي 
ينظمة معهد بحوث الهندسة 

 الوراثية ويعقد بالجيزة

 د/عاطف محمد ابراهيم
 د/ حنان حسن احمد

معهد بحوث 
 الهندسة الوراثية

1-1 
 6112مارس 

 
 بتكلفة

 
 ببحث مقبول النشر

 مستمع

عقود  الملتقي العربي االولي عن 9
–الالعبين بفندق ميريديان 

 القاهرة –هيلوبوليس 

 أ.د / نعيم محمد فوزي 
 أ.دطارق محمد عبد الرؤف 
 أ.د محمود حسن الحوفي 
 د/ محمد فاروق جبر هاشم

كلية التربية 
 رياضية

 

4-5  
 6112مارس 

 

 
 بدون

 

 
 مستمعين

10  
المؤتمر الدولي الثاني للتنمية 

امعة والبيئة في الوطن العربي بج
 اسيوط

 

 
 

 د/ أحمد عبد القوي

 
معهد الدراسات 
 والبحوث البيئية

 
66-64  
 6112مارس 

 
 ــــــ

 
 ـــــــ
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المؤتمر الدولي االول للعلوم  1
البيئة بكلية  االساسية والتطبيقات

 العلوم جامعة الفيوم

 أ.د /عايدة محمد عالم 
 أ.م د/عزت أحمد  محمد الفضالي 

 د/ هدي عبد الرحمن جالل 
 د/ محمد كامل محمد فتاح

معهد الدراسات 
 والبحوث البيئية

 

1-4 
 6112ابريل 

 

 مستمعين بتكلفة

مؤتمر بيوفيجن الذي ينظمة معهد  6
 ندريةبحوث الهندسة الوراثية باإلسك

 د/ حنان حسن احمد
 د/هدي محروس عباس ابراهيم

معهد بحوث 
 الهندسة الوراثية

16-14 
 6112ابريل 

 مستمع ـــــ

المؤتمر الدولي االول للوراثة ودورها  1
 في تقدم علوم الحياة جامعة اسكندرية

 د/ربا محمد طلعت
 د/سلوي السيد مرسي
 د/ وائل سعد السيد

 د/ياسر بسطاوي محمد
 محمود فايد د/ ايسم

معهد بحوث 
 الهندسة الوراثية

19-61  
 6112ابريل 

 مستمعين بتكلفة

مؤتمر كلية السياحة والفنادق   4
 بجامعة جنوب الوادي

 

 د/ عماد محمد عبد العال

 

كلية السياحة 
 والفنادق

 

19-61 
 6112ابريل 

 

 مستمع بتكلفة

المؤتمر الدولي االول للبيوتكنولوجيا   5
 ندسة الوراثيةبمعهد بحوث اله

معهد الدراسات  أ.د / عايدة محمد عالم
 والبحوث البيئية

62-69 
 6112ابريل 

 مستمعة بتكلفة

المؤتمر الدولي األول للبيوتكنولوجي  2
والهندسة الوراثية والذي ينظمة 

معهد بحوث الهندسة الوراثية  بشرم 
 الشيخ

 د/ محمود رزق ابو ليلة 
 د/أمين عثمان الختام

 كلية الطب
 البيطري

62-69 
 6112ابريل 

ببحث مقبول  ـــــ
 النشر

المؤتمر الدولي السادس  بكلية العلوم  7
 جامعة المنوفية

 ا.م / نادية حامد البتانوني 
 د/ محمود عبد المنجي احمد اسماعيل

معهد الدراسات 
 والبحوث البيئية

11-16 
 6112مايو 

 مستمعة بتكلفة
 ببحث

 المؤتمر الدولي السادس 8
افق جديدة في بحوث النبات " 

والميكروبيولوجي من اجل بيئة 
مستدامة" بكلية العلوم جامعة 

 المنوفية

معهد بحوث  د/محمود عبد المنجي احمد اسماعيل
 الهندسة الوراثية

11-16 
 6112مايو 

ببحث مقبول  ـــــ
 النشر

المؤتمر الدولي االول للعلوم  9
االساسية والتطبيقات البيئة بكلية 

 العلوم جامعة الفيوم

 أ.د / عايدة محمد عالم 
 أ.م د/ عزت أحمد  محمد الفضالي 

 د/ هدي عبد الرحمن جالل 
 د/ محمد كامل محمد فتاح

معهد الدراسات 
 والبحوث البيئية

1-4  
 6112ابريل 

 مستمعين بتكلفة

فيجن الذي ينظمة معهد مؤتمر بيو 10
 بحوث الهندسة الوراثية باإلسكندرية

 د/ حنان حسن احمد
 د/هدي محروس عباس ابراهيم

معهد بحوث 
 الهندسة الوراثية

16-14 
 6112ابريل 

 مستمع بتكلفة
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المنتدى الدولي السادس  بجامعة  1
 طنطا

معهد  د/أماني محمد عبد العال
الدراسات 
والبحوث 

 البيئية

16-14 
 6112مايو 

 مستمعة بتكلفة

مؤتمر الدولي االول عن التنوع  2
البيولوجي والتنمية المستدامة بكلية 

 جامعة حلوان –العلوم 

 خالد المرسي مزروعد/
 هبة سويلم شاهيند/

معهد بحوث 
الهندسة 
 الوراثية

15-12 
 6112ر كتوبأ

 مستمع بتكلفة

المؤتمر الدولى للتكنولوجيا الحيوية  3
والبيئية   ) افاق جديدة في بحوث 
النبات والميكروبيولوجي من اجل 
بيئة مستدامة ( بكلية  الزراعة 

 جامعة االسكندرية   

د/ ريهام محمود عبد العظيم    
م االستاذ المساعد بقس

 البيوتكنولوجيا

معهد بحوث 
 الهندسة
 الوراثية

1-1  
 6112نوفمبر 

 بحث مقبول النشر بتكلفة

المؤتمر الدولى المقام بمدينة شرم  4
 الشيخ

التربية كلية  حمد عبد الوهابأد/
 الرياضية

1-11 
 6112نوفمبر 

 مستمع بتكلفة

المؤتمر الدولي العلمي  التاسع   5
ن مع لكلية الطب البيطري بالتزام

االجتماع السنوي لعمداء العرب 
لكليات الطب البيطري بجامعة قناة 

 السويس 

طب كلية ال د/طارق نبيل احمد مسك
 بيطريال

61-62  
 6112نوفمبر 

 ــــــ بتكلفة

المؤتمر المصري االول للتكنولوجيا  6
الحيوية النباتية  بالمركز القومي 

 للبحوث بالقاهرة

 د/تامر محمد رشدي
 الح حسنحمد صأد/

معهد بحوث 
الهندسة 
 الوراثية

62-67  
 6112ديسمبر 

 بحث مقبول النشر بتكلفة

المؤتمر الدولي السادس "  7
التهديدات لفيروسية والتحديات 

دور المنظمات المحلية  –البيئية 
والدولية "  والذي تنظمة الجمعية 

الفيرولوجية المصرية  منتجع 
 ديزرت روز  بالغردقة 

حميدة حميدة                      دين عبدهللاأ.د/ عالء ال
 امال محمود حسين ا.د/

د/ محمد عبد الحميد ابو الخير 
 مكاوي

معهد بحوث 
الهندسة 
 الوراثية

 نوفمبر  69
ديسمبر   6

6112 

 بحث مقبول النشر بتكلفة

ورشة عمل باألكاديمية العربية  8
 للعلوم البحرية والتكنولوجيا

طب كلية ال د جعفرأ.د / خالد محمود محم
 بيطريال

65-62  
 6112فبراير 

 بتكلفة

 

 مستمعين

ورشة عمل داخلية عن التطبيقات  9
 االشعاعية للتحليل الكروماتوجرافي

معهد بحوث  د/ رجاء عبد الفتاح حمودة
الهندسة 
 الوراثية

6-4 
 6112بريل ا

 ـــــ بتكلفة

 Geneورشة عمل تحت عنوان 10
Expression analysis 
using real time (PCR) 

analysis بجامعة اإلسكندرية 

طب كلية ال د/ محمود جمال الدين عبد العليم
 بيطريال

4-7  
 6112ابريل 

 مستمع بتكلفة
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) تحديد ورشة عمل تحت عنوان  1
 ودراسة الوبائيات في االمراض (

 بجامعة قناة السويس

 أ.د / احمد محمد بيومي
 د/ يمني عالء الدين السبكي

الطب كلية 
 البيطري

18-66 
 6112يوليو 

 ـــــ بدون

6  
ورشة عمل عن قواعد البيانات 

 EL ر باالشتراك مع دار نش
SEVER 

 
 أعضاء هيئة التدريس

 والهيئة المعاونة 
 ملين بالمكتباتوالعا

 

 ــــــ

 يوليو 61
6112 
 

 أغسطس 1
6112 

 

 ـــــ

 

 ـــــ

ورشة عمل تحت عنوان " علم النانو  1
تكنولوجي وتطبيقاتة الطبية والصناعية 

 –بمعهد بحوث الهندسة الوراثية 
 جامعة مدينة السادات 

 د/بدر السيد البيلي 
 د/ شيماء محمد ابو زيد
 د/ نرمين برعي احمد

ب كلية الط
 البيطري

5-2  
 6112نوفمبر 

 مستمعين بتكلفة

دورة تدريبية علي قواعد البيانات  4
-Science Directفي 

Scopus –Mendeley 

 المدرسين المساعدين
 والمعيدين 

 وطالب الدراسات العليا

جميع كليات 
 الجامعة

7-9 
 ـــــ  6112أغسطس 

 ـــــ

التحليل االحصائي للبيانات  5
دام برامج البيولوجية باستخ

NISYSPC,JMP 

 د/ يحي خضر
 د/ كمال عبد اللطيف

 سماء زكرياد/أ

معهد بحوث 
الهندسة 
 الوراثية

4-5 
 6112ديسمبر 

 ـــــ ـــــ

 


