
 ١

  
  
  

  
  

  جامعة الزقازیق               
  كلیة الطب البشرى

  وكیل الكلیة لشئون خدمة
  المجتمع وتنمیة البیئة

  

  بیان بالمؤتمرات والندوات وورش العمل التي عقدت في المركز العلمي
  ٢٠١٤خالل عام

  بیان االعمال    القسم  التاریخ    الرقم
 رة المستشفیاتندوة عن دبلوم ادا  المستشفى  ٤/١/٢٠١٤  ١
 لقاء علمى للتوعیة باالسلوب االمثل للتخلص من النفایات  الكلیة  ٢٣/١  ٢  

 ندوة للسادة االطباء لتعریفھم سبل الوقایة بعدوى الجھاز التنفسى  الكلیة  ٦/٢  ٣

  وحدة مكافحة العدوى  الكلیھ  ١١/٢  ٤

 مؤتمر البحث العلمى  الكلیھ   ١٨-١٧  ٥
  ء علمى للجمعیة الدولیة لجراحات العمود الفقرىورشة عمل لقا  الكلیة  ٢٠/٢  ٦

  مؤتمر الطلبة المالیزیین  الكلیة  ٢٨/٢  ٧
  مؤتمر قسم  اكلینكل باقولوجى  اكلینكل باقولوجى  ٣/٣  ٨

 ورشة عمل اخالقیات المھنة  الكلیة  ١١/٣  ٩
  دورة تدریبیة للمدرسین فى الجودة  الجودة  ١٤/٣-١٣  ١٠
  ریبیة للمدرسین المساعدین فى الجودةدورة تد  الجودة  ٢١/٣، ٢٠/٣  ١١
  مؤتمو الجودة  الجودة  ٢٥/٣ ١٢
  مؤتمر الجلدیة  الجلدیة  ٢٧/٣  ١٣
 ٠ورشة عمل للروماتیزم والتأھیل       الروماتیزم )٣/٥/٢٠١٤(  ١٤
 ٠دورة تدریبیة لقسم المخ واألعصاب   مخ واعصاب )٤/٥/٢٠١٤(  ١٥
 ٠(الغدد الدرقیة)  مؤتمر قسم الباطنة  الباطنة )٨/٥/٢٠١٤(  ١٦
 دورة صونار (قسم األشعة)  االشعة )١٣/٥/٢٠١٤؛١٢؛١١؛١٠(  ١٧
 ٠ندوة الصحة والسالمة المھنیة   الصحة العامة )١٥/٥/٢٠١٤(  ١٨
 ٠مؤتمر الزماالت والمعادالت   الكلیة )١٩/٥/٢٠١٤؛١٨(  ١٩
 ٠مؤتمر طب األسرة   الصحة العامة )٢٠/٥/٢٠١٤(  ٢٠
 ٠دورة مكافحة العدوى لألطباء االمتیاز   روبیولوجىالمیك )٢٠/٥/٢٠١٤(  ٢١
 ٠دورة مكافحة العدوى      ا  المیكروبیولوجى )٤/٥/٢٠١٤؛٣(  ٢٢
  ٠دورة في التخطیط االستراتیجي   الكلیة )١٣/٦/٢٠١٤(  ٢٣
 ٠مؤتمر قسم النساء والتولید   النسا والتولید ٢٦/٦/٢٠١٤(  ٢٤
 ٠كتابة ملف االنجاز المھني ورشة عمل كیفیة   الكلیة )٢٧/٦/٢٠١٤(  ٢٥
 ٠مؤتمر الطلبة المالیزیین   الكلیة )٢٩/٦/٢٠١٤(  ٢٦
 ٠مؤتمر كلینكل فارماكولوجى   الفارما )١٠/٧/٢٠١٤(  ٢٧
 ٠مؤتمر الكبد والجھاز الھضمي   الباطنة )١٠/٨/٢٠١٤(  ٢٨
 ٠دورة الصحة والسالمة المھنیة   الصحة العامة )٢٠/٨/٢٠١٤(  ٢٩
 ٠ورشة عمل عن التعقیم         ا  لتخدیرا )٢١/٨/٢٠١٤(  ٣٠
 ٠مؤتمر قسم األمراض المتوطنة   الباطنة )١/٩/٢٠١٤؛٣١/٨(  ٣١
 ٠مؤتمر مجلس إدارة البحث العلمي بالكلیة   الكلیة )١١/٩/٢٠١٤؛١٠  ٣٢
 ٠دورة مكافحة العدوى   المیكروبیولوجیا )١٧/٩/٢٠١٤؛١٦(  ٣٣
 ٠ة  مؤتمر قسم الجلدی  الجلدیة )٢٥/٩/٢٠١٤(  ٣٤
 ٠مؤتمر قسم األطفال   االطفال )٢/١٠/٢٠١٤(  ٣٥
 ٠مؤتمر قسم االشعة   االشعة )١٤/١٠/٢٠١٤(  ٣٦



 ٢

 ٠مؤتمر ماذا بعد االمتیاز   الكلیة )١٦/١٠/٢٠١٤(  ٣٧
 ٠ا مؤتمر قلب األطفال     االطفال )٢٣/١٠/٢٠١٤(  ٣٨
٣٠/١٠/٢٠١٤(  ٣٩(  

 
 ٠دورة علمیة لقسم الجلدیة    الجلدیة

  حتى  ٢٢/١١/٢٠١٤  ٤٠
٢٩/١١/٢٠١٤  

د/ طارق ٠االدورة التدریبیة على أعمال الحمایة  المدنیة   وحدة مكافحة العدوى
  عبد الصمد مدیر مستشفى الجراحة الجدیدة

  ورشة عمل مكافحة العدوى  المیكروبیولوجى  )٢٣/١١(  ٤١
  دورة الحمایة المدنیة  الكلیة  )٤/١٢/٢٠١٤(-)٢٩/١١/٢٠٠٤(  ٤٢
دورة للعمل على حل مشكالت  -ندوة لقسم النساء والتولید   تولیدالنساء وال  ٧/١٢  ٤٣

  ھیئة التمریض والعمل على رفع الجانب العلمى والمھارات
ورشة عمل تدریبیة النشاء   ١٣/١٢  ٤٤

  صیدلیة اكلینیكیة
Establishing and Activical pharmacy unitin 

hospital 
ایة من االنفلونزا وامراض التھاب الجھاز الوقائیة للحم  وحدة مكافحة العدوى  ٢٤/١٢  ٤٥

  التنفسى الحاد
تفعیل دور الصیدلى وتنمیة مھاراتھ من خالل الممارسات   كلیة الصیدلة  ٢٥/١٢  ٤٦

  العملیة بالمستشفیات   
  ورشة عمل الطباء االمتیاز  وحدة مكافحة العدوى  ٢٧/١٢  ٤٧
   ورشة عمل الطباء االسنان  وحدة مكافحة العدوى  ٢٨/١٢  ٤٨

  
  
  

  وكیل الكلیة لشئون                                      
  خدمة المجتمع  وتنمیة البیئة                                   

                                     
  د/ نھلة الجمال٠ا                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


