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 بالكلية المساعدين والمعيدينالمدرسين هيئه التدريس و بأعضاءبالمؤتمرات الخاصة  بيان

 2013/2014 الجامعيللعام  

 اسم المؤتمر التاريخ القسم الوظيفة االســــــــــــم م

2013/ 3/  15 – 1 الكيمياء مساعد 0ا مديحه محمد سليماند /  1          الدولى للكيمياء جامعة المنصور     0م 

                         

  خالد احمد حسانين /د 2

 الشافعي

2013/  9/  19 – 16 الكيمياء مساعد 0ا عشر لعلوم تكنولوجيا البوليمرات بمصر الحادي الدولي العربي 0م    

 

2013/ 10/  18 – 51 الكيمياء مدرس يوسف إسماعيلد / محمد  3 تة فى المجاالت البيولوجية  بإيطاليا وتطبيقا تكنولوجيللنانو  الثاني 0م   

  

2013/  12/  19  -17 الكيمياء استاذ د / وفاء غيم شوشة 4 السنوى الحادى عشر للعلوم الطبية بالمركز القومى  بمصر 0م   

 

2014/  4 /4 – 2 الكيمياء مساعد 0ا د / مديحه محمد سليمان 5 ة بمصرالدولى الثانى فى العلوم االساسية والتطبيقي 0م   

2014/  4 /4 – 2 الكيمياء مدرس د/ رانيا الليثى عبدالحميد  6 الدولى الثانى فى العلوم االساسية والتطبيقية بمصر 0م    

متفرع 0أ  د / هناء يوسف غراب 7 2014/  6/  19 – 16 الكيمياء  الخامس حيث إن لسيادتها بحث مقبول  بمدينة برنو بالتشيك 0م   

2014/  8/  13 –7 /2 الكيمياء متفرغ 0أ  د/هناء يوسف غراب 8  دعوة من المجلة االلمانية لمناقشة اصدارها باللغة العربية بالمانيا 

 

2014/  13/11-11 الكيمياء متفرغ 0أ  د/هناء يوسف غراب 9 المغرب–والمعرض العربى الدولى التاسع عشر لصناعة االسمنت  بمراكش  0م   

11/2014 /30-11 الكيمياء متفرغ 0أ  ىد/جالل الدين حمزة الجميع 10 معهد الكيمياء الطبية  –مهة علمية بجامعة دوسلدورف كلية العلوم الطبيعية  

 بالمانيا 

استاذ  د / فريدة محمد سعد الدين  11

 مساعد0

2014/ 15/11-11 الكيمياء ورشة عمل خاصة بإنشاء درجتى ماجستير مشترك مع إحدى الجامعات  

عقدة بألمانياااللمانية والمن  

علم  أستاذ احمد سالم االبياري د /  12

 الحيوان

الخامس للمنظمة العربية لضمان الجود 0م 29-30/12/2013  

علم  مدرس د / فاطمة الزهراء حسين  13

 الحيوان

17-19/12/2013 السنوي الحادي عشر للعلوم الطبية بالمركز القومي للبحوث 0م   

سمدر مها سيد محمد حسين د/ 14 علم  

 الحيوان

17-19/12/2013 السنوي الحادي عشر للعلوم الطبية بالمركز القومي للبحوث 0م   

علم  أستاذ منى عبد الرحمن عثماند /0ا 15

 الحيوان

17-19/12/2013 السنوي الحادي عشر للعلوم الطبية بالمركز القومي للبحوث 0م   

علم  أستاذ د /نبيل احمد اليمانى 0ا 16

 الحيوان

17-19/12/2013 السنوي الحادي عشر للعلوم الطبية بالمركز القومي للبحوث 0م   

مساعد 0ا د / سعاد نادي إبراهيم 17 علم  

 الحيوان

17-19/12/2013 السنوي الحادي عشر للعلوم الطبية بالمركز القومي للبحوث 0م   
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 بالكلية بالمؤتمرات الخاصة بأعضاء هيئه التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بيان

 2013/2014للعام الجامعي  

 اسم المؤتمر التاريخ القسم الوظيفة االســــــــــــم م

1      

كيمياءال مساعد 0ا د / مديحه محمد سليمان   1 – 15  /3 /2013 الدولى للكيمياء جامعة المنصور             0م   

                         

د/ خالد احمد حسانين   2

 الشافعي

2013/  9/  19 – 16 الكيمياء مساعد 0ا العربي الدولي الحادي عشر لعلوم تكنولوجيا البوليمرات بمصر 0م    

 

لكيمياءا مدرس د / محمد إسماعيل يوسف 3  51 – 18  /10 /2013 الثاني للنانو تكنولوجي وتطبيقاتة فى المجاالت البيولوجية  بإيطاليا  0م   

 

2013/  12/  19  -17 الكيمياء استاذ د / وفاء غيم شوشة 4 السنوى الحادى عشر للعلوم الطبية بالمركز القومى  بمصر 0م   

 

2014/  4 /4 – 2 الكيمياء مساعد 0ا د / مديحه محمد سليمان 5 الدولى الثانى فى العلوم االساسية والتطبيقية بمصر 0م   

2014/  4 /4 – 2 الكيمياء مدرس د/ رانيا الليثى عبدالحميد  6 الدولى الثانى فى العلوم االساسية والتطبيقية بمصر 0م    

متفرع 0أ  د / هناء يوسف غراب 7 2014/  6/  19 – 16 الكيمياء  لسيادتها بحث مقبول  بمدينة برنو بالتشيكالخامس حيث إن  0م   

2014/  8/  13 –7 /2 الكيمياء متفرغ 0أ  د/هناء يوسف غراب 8  دعوة من المجلة االلمانية لمناقشة اصدارها باللغة العربية بالمانيا 

 

2014/  13/11-11 الكيمياء متفرغ 0أ  د/هناء يوسف غراب 9 المغرب–لصناعة االسمنت  بمراكش والمعرض العربى الدولى التاسع عشر  0م   

11/2014 /30-11 الكيمياء متفرغ 0أ  د/جالل الدين حمزة الجميعى 10 معهد الكيمياء الطبية  –مهة علمية بجامعة دوسلدورف كلية العلوم الطبيعية  

 بالمانيا 

استاذ  د / فريدة محمد سعد الدين  11

 مساعد0

2014/ 15/11-11 الكيمياء بإنشاء درجتى ماجستير مشترك مع إحدى الجامعات ورشة عمل خاصة  

 االلمانية والمنعقدة بألمانيا

علم  أستاذ احمد سالم االبياري د /  12

 الحيوان

الخامس للمنظمة العربية لضمان الجود 0م 29-30/12/2013  

علم  مدرس د / فاطمة الزهراء حسين  13

 الحيوان

17-19/12/2013 م الطبية بالمركز القومي للبحوثالسنوي الحادي عشر للعلو 0م   

علم  مدرس مها سيد محمد حسين د/ 14

 الحيوان

17-19/12/2013 السنوي الحادي عشر للعلوم الطبية بالمركز القومي للبحوث 0م   

علم  أستاذ منى عبد الرحمن عثماند /0ا 15

 الحيوان

17-19/12/2013 للبحوثالسنوي الحادي عشر للعلوم الطبية بالمركز القومي  0م   

علم  أستاذ د /نبيل احمد اليمانى 0ا 16

 الحيوان

17-19/12/2013 السنوي الحادي عشر للعلوم الطبية بالمركز القومي للبحوث 0م   

مساعد 0ا د / سعاد نادي إبراهيم 17 علم  

 الحيوان

17-19/12/2013 السنوي الحادي عشر للعلوم الطبية بالمركز القومي للبحوث 0م   
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 بالكلية المساعدين والمعيدينوالمدرسين بالمؤتمرات الخاصة بأعضاء هيئه التدريس  بيان

 2013/2014للعام الجامعي  

اريخالت القسم الوظيفة االســــــــــــم م  اسم المؤتمر 

19/12/2013-17 علم الحيوان مدرس د / ميادة مصطفى سالمة 18 السنوي الحادي عشر للعلوم الطبية بالمركز القومي للبحوث 0م   

19/12/2013-17 علم الحيوان مدرس د / أميرة أنور بيومي 19  المؤتمر السنوي الحادي عشر للعلوم الطبية بالمركز القومي للبحوث 

19/12/2013-17 علم الحيوان مدرس رحاب عصام الدين  د / 20  المؤتمر السنوي الحادي عشر للعلوم الطبية بالمركز القومي للبحوث 

24/12/2013-21 علم الحيوان أستاذ د / عال حسن الهابط0ا 21 المؤتمر الدولي العاشر حول األفاق المستقبلية للتنمية البيئة في  

بشرم الشيخ -اتالتحدي ةالوطن العربي مواجه  

24/12/2013-21 علم الحيوان مدرس د / فاطمة الزهراء حسين 22 المؤتمر الدولي العاشر حول األفاق المستقبلية للتنمية البيئة في  

بشرم الشيخ  – التحديات ةالوطن العربي مواجه  

24/12/2013-21 علم الحيوان أستاذ د / شحاتة السباعي حسن0ا 23 اشر حول األفاق المستقبلية للتنمية البيئة في المؤتمر الدولي الع 

بشرم الشيخ -التحديات ةالوطن العربي مواجه  

 0م مها سيد محمد حسين د/ 24

 مساعد

24/12/2013-21 علم الحيوان المؤتمر الدولي العاشر حول األفاق المستقبلية للتنمية البيئة في  

بشرم الشيخ - التحديات ةالوطن العربي مواجه  

27/2/2014 -22 علم الحيوان أستاذ /نبيل احمد اليمانى  د0ا 25 الدولى العاشر للجمعية المصرية للبيولوجيا  المؤتمر السنوي 

 التجريبية 

24/2/2014 علم الحيوان أستاذ منى عبد الرحمن عثماند / 0ا 26 بجامعة طنطا  –بمركز التميز االول البحاث السرطان  المؤتمر السنوي   

نادي إبراهيمد / سعاد  27 مساعد 0ا  16/9/2014-13 علم الحيوان  بالعين  –الدولىالرابع للجمعية العربية للبحوث الطيبة  المؤتمر السنوي 

 السخنة 

منى عبد الرحمن عثمان د / 0ا 28  

د /نبيل احمد اليمانى 0ا  

 د / فاطمة الزهراء حسين

  أستاذ

  أستاذ

 مدرس 

 

 علم الحيوان

 
18-20/10/2014  –الدولى العشرون للجمعية المصرية االلمانية  السنوي المؤتمر 

 بالقاهرة 

مساعد 0ا د / سعاد نادي إبراهيم 29 6/11/2014-2 علم الحيوان  الدولىالثالث والستون للجمعية االمريكية لعلم الصحة والطب المؤتمر  

بالواليات  -االستوائى   

31/10/2013-30 النبات متفرع 0أ  د/ عبد الفتاح بدر محمد0ا 30  المؤتمر الدولي أول لالتحاد الدولي لعلم البيئة الطبيعية 

9/4/2014-7 النبات مدرس د / ريهام مصطفى عبد الحميد 31  BioVisionمؤتمر 

د / مصطفى عبد الجواد عبد  32

 الرحمن

خالل شهر  الجيولوجيا مدرس

2015فبراير  

يولوجيا التطبيقية للتنمية لتوليهم األعداد للموتمر الدولي الثالث حول دور الج

 البيئة 

خالل شهر  الجيولوجيا متفرع 0أ  د /خالد احمد خالد0ا 33

2015فبراير  

لتوليهم األعداد للموتمر الدولي الثالث حول دور الجيولوجيا التطبيقية للتنمية 

 البيئة 

11/2014/ 20-16 الجيولوجيا أستاذ مصطفى اسماعيل غريب  34 االغالف الصخرى واحواض الترسيب  اشر حولالمؤتمر الدولي الع 

والمخاطر الجيولوجية بالدرع العربى النوبى والمناطق المحيطة 

 بالسعودية 

 وكيل الكلية   للدراسات العليا والبحوث                                    رئيس القسمعالقات ثقافية                                        
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 بالكلية دين والمعيدينبالمؤتمرات الخاصة بأعضاء هيئه التدريس والمدرسين المساع بيان

 2013/2014للعام الجامعي    

 اسم المؤتمر التاريخ القسم الوظيفة االســــــــــــم م

مساعد 0ا د / سعاد نادي إبراهيم 35 علم  

 الحيوان
2 – 6 /2014  الدولى الثالث والستون لعلم الصحة والطب بامريكا 

مساعد0أ د / سلطان عيد عبدالجواد 36 2013/ 9/  21 – 14 الفيزياء  ايطالي-الحادى عشر للمواد الفائقة التوصيل للكهرباء    

18/11/2104-15 الفيزياء  القسم رئيس0أ د/ مجدى عبده ابراهيم الحجرىا 37  علم البلورات بالجونة بالغردقة 

18/11/2104-15 الفيزياء أ متفرغ د/ عبدالرحمن عبدالمعبودا 38  علم البلورات بالجونة بالغردقة 

مساعد0أ د/ سلطان عيدعبد الجوادا 39 18/11/2104-15 الفيزياء   علم البلورات بالجونة بالغردقة 

18/11/2104-15 الفيزياء مدرس د/ سعيد حسين سيد 40  علم البلورات بالجونة بالغردقة 

18/11/2104-15 الفيزياء مدرس د/ طارق رشاد حماد 42  علم البلورات بالجونة بالغردقة 

18/11/2104-15 الفيزياء مدرس هانى محمد هاشمد/  43  علم البلورات بالجونة بالغردقة 

مساعد0م مى حسين عبدالحميد /م 44 18/11/2104-15 الفيزياء   علم البلورات بالجونة بالغردقة 

18/11/2104-15 الفيزياء معيد احمد عبد القادر  /م 45  علم البلورات بالجونة بالغردقة 

27/11/2014-25 الكيمياء مدرس اعيل يوسف د/ محمد اسم 46  الملتقى الثانى عشر للسنكروترون باالردن 

27/11/2014-25 الكيمياء مساعد0م ايهاب عبدالرؤف تهامى  /م0م 47  الملتقى الثانى عشر للسنكروترون باالردن 

17/10/2013-14 الكيمياء مساعد0م م/ ايهاب عبدالرؤف تهامى 0م 48 المانيا–للبيولوجيا الجزيئية المعمل االوربى    

15/5/2014 الكيمياء مساعد0م م/ ايهاب عبدالرؤف تهامى 0م 49  المركز القومى للبحوث 

 وكيل الكلية   للدراسات العليا والبحوث         رئيس القسم             عالقات ثقافية              

                                                                                                                                                                                         

 هاللد/ ماهر حلمى السيد 0ا                                                                           
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 2013/2014للعام الجامعي  

 ورشة عمل  التاريخ القسم الوظيفة االســــــــــــم م

2011/  3/  30 – 27 الكيمياء متفرغ0ا هناء يوسف غراب 1  عن تحليل مواد البناء فى المانيا  

2012/ 11/ 22 – 18 الفيزياء مدرس جيهان صالح كامل  د/  2  لعلم البلورات فى الجمعية المصرية بالغردقة 

2012/ 11/ 22 – 18 الفيزياء متفرغ0ا احمداحمد رمضان د/  3  لعلم البلورات فى الجمعية المصرية بالغردقة 

26/10/2012 – 13 الفيزياء مدرس احمد على عبدالعليم د/  4  عمل فى سويسرا 

5/5/2013-/24/4 الفيزياء مدرس امل  جيهان صالح كد/  5  فى تريستا بايطاليا 

2014 -22/8 – 6 /28 الفيزياء معيدة ريهام محمد محمود د/  6  فى جامعة بارى بايطاليا 

2014 -22/8 – 6 /28 الفيزياء مدرس احمد على عبدالعليم د/  7  فى جامعة بارى بايطاليا 

18/11/2104-15 الكيمياء مدرس د/ محمد اسماعيل يوسف  8  ورشة عمل علم البلورات بالجونة بالغردقة علم البلورات بالجونة بالغردقة 

18/11/2104-15 الكيمياء مساعد0م د/ ايهاب عبدالرؤف تهامى  9  علم البلورات بالجونة بالغردقة 

18/11/2104-15 علم الحيوان مدرس د/ميادة مصطفى سالمة  10 ةعلم البلورات بالجونة بالغردق   

11/9/2014 – 7 علم الحيوان مدرس د/ رحاب عصام الدين الهنامى 11 فى مجال التقنيات المعملية للبيولوجيا   

 بالقاهرة

مساعد 0ا د / سعاد نادي إبراهيم 12  للتدريب على بعض التقنيات الحديثة بأمريكا  2014/  11/ 30 - 1 علم الحيوان 

م0ذ استا د / ناهد جمال ابراهيم  الشرقاوى  9/2014/ 30 -15 الرياضيات  بالمعهد القومى للعلوم التطبيقيةوالتكنولوجيا  

تونس -  

 

                                   وكيل الكلية  للدراسات العليا والبحوث        رئيس القسم        افية                    عالقات ثق    

 

                                                                                                                                      

 د / ماهر حلمى السيد هالل0أ                                                                         
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قسم  بالكلية يس والمدرسين المساعدين والمعيدينبالمؤتمرات الخاصة بأعضاء هيئه التدر بيان

 2010/2015للعام الجامعي  النبات

 

  المؤتمرات التاريخ القسم الوظيفة االســــــــــــم م

2010 /12 /22-20 النبات مدرس  نرمين عادل السمرى  1  المؤتمر الدولى الرابع للسموم الطبيعية بجامعة قناة السويس 

استاذ ورئيس  لطفى محسن حسن  2

 القسم 
2011/  12/  8 – 3 النبات المؤتمر الدولى الثالث "صون وتنمية التراث الطبيعى شرم  

 الشيخ

2011/  12/  8 – 3 النبات استاذ احمد جمال الدين فهمى  3 المؤتمر الدولى الثالث "صون وتنمية التراث الطبيعى شرم  

 الشيخ

نباتال استذ مساعد احمد عبدالحكيم البكرى 4  3 – 8  /12  /2011 المؤتمر الدولى الثالث "صون وتنمية التراث الطبيعى شرم  

 الشيخ

2012/  12/  16 – 9 النبات استذ مساعد عماد عبدالمنعم فرحات  5 المؤتمر االوروبى لعلم التاريخ البيئى الميدانى بجامعة بادو  

  بايطاليا

2013 / 4خالل /  النبات استاذ محمد سليمان احمد  6 والميكروبيولوجى بالشتراك مع انعقاد مؤتمر فى علم النبات  

 الجمعية المصرية للنبات

استاذ ورئيس  لطفى محسن حسن  7

 القسم 
2013/  2/  23 النبات المؤتمر السنوى الدولى التاسع للجمعية المصرية للبيولوجيا  

 التجريبية جامعة القاهرة

ريهام مصطفى عبد  8

 الحميد

باتالن مدرس  7-9/4/2014 باالسكندرية     BioVisionمؤتمر 

2015/  26/2 – 21 النبات متفرع 0أ  عبد الفتاح بدر محمد 9 جامعة القاهرة ومدينة  –السنوى الحادى عشر  المؤتمر الدولى 

 الغردقة 

 للدراسات العليا والبحوث  لية وكيل الك                 عالقات ثقافية                                  رئيس القسم       

 

 د/ ماهر حلمى السيد هالل0ا

قسم  بالكلية بالمؤتمرات الخاصة بأعضاء هيئه التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بيان

 2013/2014امعي للعام الج الكيمياء

 المؤتمرات  التاريخ القسم الوظيفة االســــــــــــم م

متفرع 0أ  د / هناء يوسف غراب 1 2011/ 6/  30-27 الكيمياء  الرابع لالسمنت غيرالتقليدى والخرسانة بمدينة برنو  0م 

 بالتشيك

متفرع 0أ  د / هناء يوسف غراب 2 2011 / 7/ 8-3 الكيمياء  يمياء االسمنت بمدينة مدريد  أسبانياالثالث عشر لك 0م   

متفرع 0أ  د / هناء يوسف غراب 3 30/11/2011-27 الكيمياء   م.االتحاد اعربى لالسمنت باالردن 

متفرع 0أ  د / هناء يوسف غراب 4 19/12/2012-17 الكيمياء   م.العربى الدولى السابع عشر لصناعة االسمنت  

متفرع 0أ  د / هناء يوسف غراب 5 يمياءالك   15-20  /6 /2014 الخامس بمدينة برنو بالتشيك 0م   

متفرع 0أ  د / هناء يوسف غراب 6 2014 /11/ 3-11 الكيمياء  م. العربى الدولى التاسع عشر لصناعة االسمنت يمراكش  

 المغرب
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2013/ 3/  15 – 11 الكيمياء مساعد 0ا د / مديحه محمد سليمان 7 ور            الدولى للكيمياء جامعة المنص 0م   

                         

4201/ 11/  23 – 21 الكيمياء مساعد 0ا د / مديحه محمد سليمان 8 المركز القومى للبحوث  الخامس فى الكيمياء والكيمياء التطبيقية الدولى  0م   

                         

د/ خالد احمد حسانين   9

 الشافعي

2013/  9/  19 – 16 الكيمياء مساعد 0ا  -بالغردقة  العربي الدولي الحادي عشر لعلوم تكنولوجيا البوليمرات  0م  

بمصر0  

 

2012/  11/  26-24 الكيمياء مدرس  د/ اميرة السسيد محمود  10  م. الدولى االول لدبلوماسية العلوم 

د / حاتم عبدالمنعم  11

 المزين 

2012 /11/  16 -13 الكيمياء مدرس نوى لمعهد البحوث الطبية جامعة االسكندرية م.العلمى الس   

 

 

 

قسم  بالكلية بالمؤتمرات الخاصة بأعضاء هيئه التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بيان

 2013/2014للعام الجامعي  الفيزياء

 المؤتمرات  التاريخ القسم الوظيفة االســــــــــــم م

ورئيس القسم0أ مجدى عبدة ابراهيم الحجرى 1 2014/ 11/  18 – 15 الفيزياء   بالغردقة علم البلورات بالجونة 0م   

متفرغ 0أ عبدالرحمن عبدالمعبود 2 2014/ 11/  18 – 15 الفيزياء   بالغردقة علم البلورات بالجونة 0م   

مساعد 0أ سلطان عيد عبدالجواد 3 2014/ 11/  18 – 15 الفيزياء   بالغردقة علم البلورات بالجونة 0م   

درسم سعيد حسين سيد 4 2014/ 11/  18 – 15 الفيزياء   علم البلورات بالجونة بالغردقة 0م   

2014/ 11/  18 – 15 الفيزياء  مدرس طارق رشاد حماد 5 علم البلورات بالجونة بالغردقة 0م   

2014/ 11/  18 – 15 الفيزياء  مدرس هانى محمد هاشم 6 علم البلورات بالجونة بالغردقة 0م   

2014/ 11/  18 – 15 الفيزياء  مساعد0م مى حسين عبدالحميد 7 علم البلورات بالجونة بالغردقة 0م   

2014/ 11/  18 – 15 الفيزياء  معيد احمد عبدالقادر 8 علم البلورات بالجونة بالغردقة 0م   

متفرغ 0أ محمد السيد النجدى  9 ة القاهرةالدولى الخامس لالتجاهات الحديثة جامع 0م  2014/ 11/  19 – 15 الفيزياء    

ورئيس القسم0أ مجدى عبدة ابراهيم الحجرى 10 2014/  12/  31 الفيزياء   اسالم أباد -العلمى  لمنظمةالتعاون االسالمى م .    

2015/  1/  25 -16 الفيزياء معيد ريهام محمد محمود  11 ايطاليا -ببارى     Cmsdas school on cmsdaty  

زياءالفي مدرس  احمد على عبدالعليم 12  16- 25  /1  /2015 ايطاليا -ببارى     Cmsdas school on cmsdaty  

                       وكيل الكلية                                                                                عالقات ثقافية                                  رئيس القسم       

 العليا والبحوث  للدراسات   

 

 د/ ماهر حلمى السيد هالل0ا

 

 

 

 

 

mailto:sience@helwan,edu.eg
mailto:sience@helwan,edu.eg


                                             
Faculty of Science 
 

 
   عالقات ثقافية     

 

__________________________________________________________________________ 

e –mail: sience@helwan,edu.eg :حلوان- عين   كلية العلوم – جامعة حلوان          بريد ألكترونى 

1754 -1750ت. داخلى/                                                               5552468فاكس :  / ت  
 

 

 

 قسم بالكلية بالمؤتمرات الخاصة بأعضاء هيئه التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بيان

 2013/2014للعام الجامعي علم الحيوان 

 

 

 

 العالقات الثقافية               رئيس القسم                    

 للدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية                                                                         

 د/ ماهر حلمى السيد هالل0ا                                                                               

 المؤتمرات التاريخ القسم الوظيفة مــــــــــــــاالسـ م

 الدولى العشرين فى اتجاهات حديثة فى علم الحيوان 0م 2014/  10/ 20 – 18 علم الحيوان استاذ منى عبدالرحمن عثمان 1

 الدولى العشرين فى اتجاهات حديثة فى علم الحيوان 0م 2014/  10/ 20 – 18 علم الحيوان استاذ نبيل احمد اليمانى 2

 الدولى العشرين فى اتجاهات حديثة فى علم الحيوان 0م 2014/  10/ 20 – 18 علم الحيوان استاذ فاطمة الزهراء حسين 3

 فى دبى  0Arab Healthم 2015/  1/  30 -24 علم الحيوان  احمد سعيد شحاتة  4

ورئيس  0أ منى عبدالرحمن عثمان 5

 القسم

 الولى السادس للسموم الطبيعية جامعة قناة السويس  0م 2014/  12/  15 علم الحيوان

 السنوى الثانى عشر للعلوم الطبية المركز القومى للبحوث 0م 2014/  12/  18 – 17 علم الحيوان استاذ ى نبيل احمد اليمان 6

 السنوى الثانى عشر للعلوم الطبية المركز القومى للبحوث 0م 2014/  12/  18 – 17 علم الحيوان أ. متفرع احمد سالم االبيارى  7

 السنوى الثانى عشر للعلوم الطبية المركز القومى للبحوث 0م 2014/  12/  18 – 17 نعلم الحيوا مساعد 0أ ايرين سامح جميل  8

 السنوى الثانى عشر للعلوم الطبية المركز القومى للبحوث 0م 2014/  12/  18 – 17 علم الحيوان  نانسى طه محمد  9

 عشر للعلوم الطبية المركز القومى للبحوثالسنوى الثانى  0م 2014/  12/  18 – 17 علم الحيوان  ميادة مصطفى صالح 10

 السنوى الثانى عشر للعلوم الطبية المركز القومى للبحوث 0م 2014/  12/  18 – 17 علم الحيوان  محمد صالح محمد 11

 السنوى الثانى عشر للعلوم الطبية المركز القومى للبحوث 0م 2014/  12/  18 – 17 علم الحيوان  احمد سعيد شحاتة  12

 السنوى الثانى عشر للعلوم الطبية المركز القومى للبحوث 0م 2014/  12/  18 – 17 علم الحيوان  فاطمة الزهراء حسين 

 السنوى الثانى عشر للعلوم الطبية المركز القومى للبحوث 0م 2014/  12/  18 – 17 علم الحيوان  بسمة نصر حسن  

 السنوى الثانى عشر للعلوم الطبية المركز القومى للبحوث 0م 2014/  12 / 18 – 17 علم الحيوان  رحاب عصام الدين  

 السنوى الثانى عشر للعلوم الطبية المركز القومى للبحوث 0م 2014/  12/  18 – 17 علم الحيوان  رشا صرح محمد 
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