
      

 

          

              
 

 لسادة أعضاء هيئة التدريس ل بيان بالمؤتمرات الخارجية على نفقة الجامعة
 31/12/2020وحتى  1/1/2016فى الفترة من 

 

 البلد المؤتمرمدة  المؤتمر القسم الوظيفة االسم

 

2016 

د. سامح الدسوقى انور  .1
 الشين

 االمراض الباطنة مدرس
 و المراره  وحده الكبد 

 مؤتمر رابطة اسيا المحيط الهادى لدراسة الكبد  

 25TH CONFERENCE OF THE 

ASIAN PACIFIC ASSOCIATION 

FOR THE STUDY OF THE LIVER                                 

( APASL 2016 ) 

 24/2/2016-20 طوكيو باليابان

 االمراض الباطنة استاذ د. سوزان نشأت ابو ريه  .2
 طب المسنين وحده  

المؤتمر الدولى لمكافحة مرض االلزهايمر 
 والتقدم فى عالجه

 13/3/2016-9 اليونان

د. ايمان حسن السيد   .3
 حسن

 االمراض الباطنة مدرس

 السكره وحد

ى السادس عشر للروماتيزم المؤتمر الدول
 والعظام

5th International Conference of 

Orthopedic Surgeons and 

Rheumatology 

 17/6/2016-16 اسبانيا

 االمراض الباطنة استاذ متفرغ د. سمير حلمى اسعد خليل  .4
 ماءوحده الغدد الص

 المؤتمر الدولى السابع عشر لمرض بهجت 
17th International Conference 

on Behcet's Disease 

-15 ماتيرا بايطاليا
17/9/2016 

 ةالباطن االمراض أستاذ متفرغ  د. سمير نعيم اسعد  .5
 الصماءوحده الغدد 

-21 دنفر بامريكا مؤتمرالجمعية االمريكية للغدة الدرقية
25/9/2016 

 االمراض الباطنة استاذ د. نادية السيد زكى  .6
 وحده امراض الدم  

-13 يوكوهاما باليابان مؤتمر الجمعية اليابانية المراض الدم

15/10/2016 

 إدارة العالقـــات الثقافيـــــــــة          
Culture Relation Department 



 

د. هدى عبد المجيد   .7
 العجان

 راض الباطنةماال استاذ
وحده امراض الكبد و 

 المراره

-26 امريكا مؤتمر جمعية االمراض المعدية االمريكية
30/10/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2017 

د, سعاد محسن السيد سليمان  .1
 القاضى

مؤتمر المنظمة األوروبية لمرض التهاب  االمراض الباطنة مدرس
 القولون

 18/2/2017-15 برشلونه باسبانيا

مكسيكوسيتى  المؤتمر العالمى المراض الكلى االمراض الباطنة استاذ د. احمد جابر ادم .2
 بالمكسيك

21-25/3/2017 

فلوريدا  –اورالندو  مؤتمر الجمعية االمريكية للغدد الصماء  االمراض الباطنة أستاذ متفرغ د. فهمى السيد اماره .3
 بامريكا

1-4/4/2017 

 8/12/2017-4 االمارات -ابى ظبى  مؤتمر االتحاد الدولى للسكرى االمراض الباطنة مدرس ين الزواوىد. هناء طارق حس .4

امراض المخ  د أستاذ مساع د. جيداء فاروق عباس مكى .5
واالعصاب والطب 

 النفسى

 11/10/2017-7 التشيك -براغ  2017مؤتمر النوم 

التخدير والعناية  مدرس د. رباب صابر صالح محروس .6
 ركزة الجراحيةالم

للجمعية  2017االجتماع السنوي لعام 
 االمريكية لعلماء التخدير

 25/10/2017-21 بوسطن بامريكا

مؤتمر الجمعية األوروبية لجراحة المخ  جراحة المخ واالعصاب مدرس فايدد. احمد عبد العزيز صبرى  .7
 واالعصاب

 5/10/2017-1 ايطاليا -فينسيا 

 15/10/2017-12 واشنطن بامريكا لجمعية علم اورام االطفال 49المؤتمر الــ  الباثولوجى أستاذ مساعد د. دينا محمد محمد عبد هللا .8

عالج األورام والطب  سمدر د. نعمات السيد السيد حجازى .9
 النووى

مؤتمر الجمعية االمريكية للعالج 
 االشعاعى

 27/9/2017-24 امريكا -كاليفورنيا 

مؤتمر الكلية الملكية االسترالية والكلية  االشعة مدرس دعاء مختار محمد عمارهد.  .10
 النيوزيالندية لعلماء االشعاع

 22/10/2017-19 استراليا

 ESICMالمؤتمر السنوي الثالثين  الطب الحرج  مدرس د. عمرو حسن دحروج .11

2017 

 27/9/2017-23 فيينا بالنمسا



 

2018 

وحده الجهاز الهضمي  أستاذ مساعد أيمن محمد عبده شمسية د. .1
 االمراض الباطنة

مؤتمر الجمعية األوروبية لمناظير الجهاز 
 الهضمى

-19 المجر -بودابست 
21/4/2018 

وحده امراض  استاذ د. ايمان عبد المنعم سليمان .2
الروماتيزم و المناعه 

 االمراض الباطنة

-13 لنداهو -أمستردام  الروماتيزميةالمؤتمر االوروبى لالمراض 
16/6/2018 

وحده الجهاز الهضمي  استاذ د حنان حسنى نوح  .3
 االمراض الباطنة

-5 فالدلفيا بامريكا ACG 2018تمر السنوي المؤ
10/10/2018 

د. فتح هللا صدقى محمد   .4
 اسماعيل

وحده الكبد و المراره  استاذ
 االمراض الباطنة

 -سان فرانسيسكو  لكبدالمؤتمر االمريكى المراض ا
 كاامري

9-
13/11/2018 

وحده الجهاز الهضمي  مدرس د. دعاء عبده حيدر  .5
 االمراض الباطنة

المؤتمر االوروبى الحادى عشر لمناظير 
 الجهاز الهضمى

-11 أمستردام بهولندا
12/3/2019 



 

د. أحمد فتحى عبد الباقى   .6
 القريعى

وحده امراض الكلي  أستاذ
 االمراض الباطنة

 15/4/2019-12 استراليا -ورن ميلب ISN ( WCN 19 )مؤتمر 

 وحدة الغدد الصماء مدرس د. مها السيد حسن بندق   .7
 االمراض الباطنة 

 المؤتمر العلمى
ENDOCRINE SOCIETY 2019 

 26/3/2019-23 اأمريك -نيوأورليانز 

خالد على عبد العاطى عبد د.   .8
 القادر

وحده الجهاز الهضمي  مدرس
 االمراض الباطنة

ى السادس للجهاز المؤتمر االوروب
 الهضمى.

 15/6/2019-14 المجر -بودابست 

وحده الجهاز الهضمي  استاذ د. عبير محمود على ابراهيم  .9
 المراض الباطنةا

 23/10/2019-19 اسبانيا -برشلونه  مؤتمر الرابطة األوروبية للجهاز الهضمى

السنوي لجمعية أورام الدم المؤتمر  االمراض الباطنة س مساعدمدر ايمن محمد محمد حافظ. د. 100
 االمريكية

تكساس  –هيوستن 
 أمريكا

11-14/9/2019 

 


