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  جامعة الزقازیق     
  كلیة الطب البشرى   

  وكیل الكلیة لشئون خدمة  
  المجتمع وتنمیة البیئة    

  
  بیان بالمؤتمرات والندوات وورش العمل التي عقدت في المركز العلمي

  ٣١/١٢/٢٠١٥حتى  ١/١/٢٠١٥في الفترة من

  الجھة او القسم بیان باالعمال التاریخ الرقم
  قسم  القلب المؤتمر السنوى لقسم القلب ٨/١/٢٠١٥ ١
  وحدة الكلى  لقاء علمى لوحدة الكلى الصناعیة  ٨/١/٢٠١٥ ٢
دورة تدریبیة عملیة الولى اساسیات مناظیر االنف   ١٢/٢ ٣

  والجیوب االنفیھ
  قسم انف واذن وحنجرة

  ساالن قسم ندوة علمیة لقسم النساء والتولید ١٤/١ ٤
  الكلیة مؤتمر االمتیاز كیف تختار تخصصك ١٨/١ ٥
٢٠-١٨ ٦  BASIC  M ICROURGERY COURSE وحدة الجراحات المیكروسكوبیة 
  قسم العظام  مؤتمر قسم العظام ٢٢/١ ٧
  قسم انف واذن وحنجرة دورة تدریبیة لمناظیر االنف واالذن والحنجرة ١٢/٢ ٨
١٨/٢ -١٤ ٩                        Basic microsurgery course قسم جراحات میكروسكوبیة 

ورشة عمل عن التغذیة االكلینیكیة لمرض السكر  ١٥/٢ ١٠
 والسمنة والنحافة

  وحدة السمنة

  قسم انسا والتولید ندوة لقسم النساء والتولید ٢٦/٢ ١١
  الكلیة ورشة عمل تعریفیة للكشف عن النقل العلمى ١٨/٢ ١٢
  الكلیة الطلبة المالیزیینمؤتمر  ٢٠/٢ ١٣
  سمعیات االحتفالیة االولى للجنة زراعة قوقعة االذن ٨/٥ ١٤
  قسم انف واذن دورة مناظیر الجیوب االنفیة ٣١/٧-٢٩ ١٥
١١/٨ ١٦ Nanotechnology hn medicine قسم كیمیاء حیویھ 
  قسم انف واذن دورة جراحات االذن المیكروسكوبیة ١٢/٨-٢٩ ١٧
  قسم انف واذن دورة تجمیل االنف ١٢/٨-٢٩/٧ ١٨
  قسم جراحة عامة دورة جراحات الغدد اللعابیة ١٢/٨-٢٩/٧ ١٩
١٤/٩ ٢٠ Irisin hormone الكلیة 
  االطفال  مؤتمر االطفال ٣٠/٩ ٢١
  صدر مؤتمر امراض الصدر ٧/١٠ ٢٢
مؤتمر الضفیرة العصبیة العضدیة لجراحة التجمیل  ١٦/١٠/٢٠١٥ ٢٣

 كروسكوبیةوالجراحات المی
  قسم جراحات میكروسكوبیة

١٩/١٠ ٢٤ Exercise& ATHEROGENESIS الكلیة 
مؤتمر( التغذیة فى امراض الكبد) بین اقسام  ٢٨/١٠ ٢٥

 امراض متوطنة -الباطنة العامة-الكیمیاء الیحویة
  قسم كیمیاء حیوى

١٦/١١ ٢٦ Physiological importance of Nesfatin- 1 قسم كیمیاء حیوى 
  جراحة عامة  مؤتمرالجراحة التاسع عشر ٩/١٢ ٢٧
  الكلیة  preconference Workshopورشة عمل  ١٠/١٢-٩ ٢٨
  قسم روماتیزم مؤتمر التاسع عشر لقسم  الروماتیزم ١٠/١٢ ٢٩
٢١/١٢ ٣٠ Arrythmias& pacemakers                                                                    قسم قلب



 ٤

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  جامعة الزقازیق     
  كلیة الطب البشرى   

  وكیل الكلیة لشئون خدمة  
  المجتمع وتنمیة البیئة    

  
حتى   ٢٠١٦بالكلیة خالل عام  التي عقدت في المركز العلمي  بیان بالمؤتمرات والندوات وورش العمل

                                                                                                                             تاریخھ   

التى عقدت بالمركز  العلمي  اعتبارا من بیان بالمؤتمرات العلمیة               
  ٣١/١٢/٢٠١٦حتى ١/١
 

  الجھة او القسم  بیان باالعمال  التاریخ  م
  الكلیة   حفلة دینیة للطلبة المالیزیین  ٢/١/٢٠١٦  ١
  قسم النفسیة  ندوة لقسم النفسیة  ٣/١  ٢
  یةالكل  ندوة عن التنمیة فى النشر العلمى الدولى  ٦/١  ٣
الیوم التعریفى الخاص باعداد   ١١/١  ٤

  المستشفیات
  الكلیة

١٨/١  ٥  Clinical significe of nesfatin-
1  

 الكلیة

  قسم القلب  مؤتمر االوعیة الدمویھ  ١٤/١- ١٣/١  ٦
  قسم العظام  مؤتمر لقسم العظام  ٢١/١  ٧
  قسم المتوطنة zikaمحاضرة عن فیرس   ١٤/٢  ٨
  قسم المساللك مؤتمر قسم المسالك  ١٦/٢  ٩

  قسم الباطنة العامة  مؤتمر الغدد الصماء  ١٨/٢  ١٠
  قسم انف واذن  ندوة لقسم االنف والذن  ١٨/٢  ١١
  وحدة مكافحة العدوى  وورك شوب مكافحة العدوى  ٢١/٢  ١٢
  وحدة مكافحة العدوى  وورك شوب مكافحة العدوى  ٢٢/٢  ١٣

  ىوحدة مكافحةا العدو  وورك شوب مكافحة العدوى  ٢٣/٢  ١٤
  الكلیة  جلسة االطباء المقیمین  ٢٤/٢  ١٥
  الكلیة  وورك شب مكافحة العدوى  ٢٤/٢  ١٦
  الكلیة  محاضرة عن الدفاع المدنى  ٢٩/٢  ١٧
اللقاء العلمى الثانى لقسم الكیمیاء   ١/٣  ١٨

  الحیویھ
  قسم الكیمیاء الحیوى 

  قسم النفسیة  مؤتمر الطب النفسى  ٣/٣  ١٩
  لیة التمریضك  مؤتمر كلیة التمریض  ٧/٣  ٢٠
  قسم النسا والتولید  ورشة عمل لقسم النساء  ٣٠/٣-٢٧/٣  ٢١
  ادارة المستشفیات  حفلة عید االم ( العالقات العامة)  ٣١/٣  ٢٢
د/ عبد المجید سرحان  ورشة عمل ٠ا  ٣/٤ – ٤ /٢  ٢٣

  لقسم النساء 
  قسم النساء والتولید

  قسم النساء والتولید  مؤتمر قسم النساء  ٦/٤  ٢٤



 ٥

  نقابة االطباء   نقابة االطباءد/ محمد الفوال  ٢٠/٤  ٢٥
  قسم النفسیة  لقاء علمى لقسم النفسیھ  ٢٤/٤  ٢٦
  قسم صحة عامة  الندوة العلمیة لقسم الصحة العامة  ٢٤/٤  ٢٧
  قسم سمعیات  مؤتمر لوحدة طب السمعیات  ٢٨/٤  ٢٨
  قسم طب االورام  الیوم العالمى لقسم طب االورام  ٩/٥  ٢٩
  الكلیة  الكلیة د/ طارق عبد الظاھر دورات  ١٠/٥  ٣٠
  الغدد الصماء  مؤتمر الغدد الصماء د/خالد ھدھود  ١١/٥  ٣١
  قسم الجلدیة  ندوة لقسم الجلدیة  ١٢/٥  ٣٢
  قسم طب الصناعات  ادارة المشروعات وطب الصناعات   ١٤/٥  ٣٣
ندوة لوزارة الصحة مع حضور وزیر   ١٥/٤  ٣٤

  الصحة
  الكلیة

  الكلیة  طارق عبد الظاھر٠د  دورات الكلیة  ١٧/٤  ٣٥
  الكلیة  طارق عبد الظاھر ٠دورات الكلیة  د  ١٨/٥  ٣٦
  قسم الجراحة العامة  لقاء علمى لقسم الجراحة  ١٨/٥  ٣٧
  االسنان  مؤتمر قسم االسنان  ١٩/٥  ٣٨
  الكلیة  دورات الكلیة  ١٩/٥  ٣٩
  الكلیة  مؤتمر قسم االسنان  ٢٠/٥  ٤٠
  الكلیة  للجودةد/ محمود سقساقھ دورات   ٢٣/٥  ٤١
  قسم طب االسرة  مؤتمر طب االسرة   ٢٥/٥  ٤٢

د/ محمود سقساقھ البرنامج التدریبى   ٣٠/٥  ٤٣
  لجودة المستشفیات

  ادارة المستشفیات

د/ لبنى عبد العزیز وورك شب لمكافحة   ٣١/٥  ٤٤
  العدوى

  وحدة مكافحة العدوى

  قسم االطفال  امراض الدم رد/ تامر حسان مؤتم  ٢/٦  ٤٥
  قسم المتوطنة  مؤتمر االمراض المعدیھ  ١٤/٧  ٤٦
  قسم انف واذن  مؤتمر انف واذن  ١٥/٧  ٤٧
  الكلیة  جلسة تعیین االطباء المقیمین  ٣٠/٧  ٤٨
–حفلة تكریم د/ھویدا(مدیرة الصیدلیات   ١/٨  ٤٩

  ادارة المستشفیات)    
  ادارةالمستشفیات 

  الكلیة  برنامج تدریب االمتیاز   ٧/٨  ٥٠
  الكلیة  تدریب االمتیازبرنامج   ٨/٨  ٥١
عرض المشروعات لطلبة صیدلھ (   ٨/٨  ٥٢

  د/ھویدا)
  صیدلھ

د/ اشرف ٠مؤتمر لقسم المسالك البولیة ا  ٢٥/٨  ٥٣
  سامى شاھین

  قسم مسالك

د/ محمد ٠ندوة لقسم االشعة التداخلیھ ا  ٢٥/٩          ٥٤
  طعیمھ

  قسم اشعة

  قسم نفسیة  ندوة لقسم النفسیھ  ٢٥/٩  
د/ ٠ة لقسم االمراض المتوطنھ  اندو  ٢٦/٩  ٥٥

  میساء عبد هللا
  قسم متوطنة

ندوة لقسم االوعیة الدمویة    د محمد   ٤/١٠  ٥٦
        حمزة

  قسم قلب

  قسم نسا  مؤتمر لقسم النساء    ١٠/ ١٩  ٥٧
ورشة عمل لقسم المسالك  د/ اشرف   ٢٤/١٠  ٥٨

  شاھین
  قسم مسالك

وطنة  د/ الیوم العلمى لقسم االمراض المت  ٢٤/١٠  ٥٩
  میساء

  قسم متوطنة

  قسم عظامالیوم العلمى لقسم العظام واالشعة  د/ عبد   ٢٥/١٠  ٦٠



 ٦

  السالم حفنى
                              IRBدورة   ٢٥/١٠  ٦١

  د/طارق عبد الظاھر
  الكلیة

                              IRBدورة   ٢٦/١٠  ٦٢
  د/طارق عبد الظاھر

  الكلیة

                              IRBرة دو  ٢٧/١٠  ٦٣
  د/طارق عبد الظاھر

  الكلیة

ورشة عمل للطلبة واعضاء ھیئة   ٢٥/١٢  ٦٤
  نجالء فتحى/٠التدریس     

  الكلیة

د/                               IRBدورة   ٢٧/١٢  ٦٥
 طارق عبد الظاھر

  الكلیة

د/                               IRBدورة   ٢٨/١٢  ٦٦
  طارق عبد الظاھر

  الكلیة

د/                                IRBدورة   ٢٩/١٢  ٦٧
  طارق عبد الظاھر

  الكلیة

                                        
  
  
  
  
  
  
  
  


