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  جامعة الزقازیق
  كلیة الطب البشرى

  وكیل الكلیة لشئون خدمة
  المجتمع وتنمیة البیئة

   ١/١/٢٠١٧ة التى عقدت بالمركز  العلمي  اعتبارا من بیان بالمؤتمرات العلمی
  الجھة او القسم   بیان باالعمال  التاریخ  م
مخ وأعصاب  ممؤتمر قسم جراحة األوعیة الدمویة وقس  ١/٢٠١٧/ ١٢- ١١  

  باالشتراك مع مدیریة الصحة     
  قسم جراحة اوعیة دمویةالعظام

  راحة مخ واعصابقسم ج  لقاء علمى لجراحة المخ واالعصاب  ١٤/١  
  الكلیة                               IRBدورة   ١٧/١  
  الكلیة                                IRBدورة   ١٨/١  
  الكلیة                                 IRBدورة   ١٩/١  
  قسم وحدة مكافحة العدوى  الیوم التعریفى لوحدة مكافحة العدوى  ١٩/١  
  قسم األطفال T.R.Bتثقیفى للمرضى دورة  یوم  ٢٣/٣- ٢١/٣  
  قسم  العظام  اللقاء العلمى االول لجراحة الید  ٢٣/٣  
  قسم الجلدیة  ورشة عمل لقسم الجلدیة  ٢٨/٣الى٢٧  
  قسم كلینكل باثولوجى  ندوة لقسم الباثولوجى  ٢٨/٣  
  قسم الجلدیة  مؤتمر قسم الجلدیة  ٣٠/٣  
  العصبیة قسم  الیوم العالمى لقسم العصبیة  ٢/٤  
  كلیة التمریض   مؤتمر كلیة التمریض  ٤/٤  
  قسم طب االورام  مؤتمر االورام  ٦/٤  
  قسم النفسیة  ندوة لقسم النفسیة  ٣٠/٤  
  قسم الباثولوجي  مؤتمر لقسم الكلینیكل باثولوجي  ٣/٥  
  قسم األشعة  مؤتمر لقسم االطفال  ٤/٥  
  قسم الباطنة  مؤتمر قسم االشعة  ٩/٥  
  قسم النسا  سم الغدة الدرقیةمؤتمر ق  ١٨/٥  
  قسم النسا والتولید  مؤتمر وحدة اورام النسا  ٢٠/٥  
  قسم النفسیة مؤتمر قسم النفسیة  ٢١/٥  
  االطفال  مؤتمر قسم األطفال  ٢٣/٥  
  الكلیة I.R.Bندوة   ٢٣/٥  
  الكلیة  I.R.Bندوة   ٢٤/٥  
  الكلیة  I.R.Bندوة   ٢٥/٥  
  ةالكلی  الجلسة العلنیة لالطباء  ٢٥/٥  
  المتوطنة  مؤتمر لقسم المتوطنة  ٢٠/٧- ١٩/٧  
  طب االورام  یوم علمى لطب االورام  ٢٠/٧  
  التخدیر مؤتمر لقسم التخدیر  ٢٧/٧  
  النفسیة  ندوة لقسم النفسیة   ٢٦/١١  
  الكلیة  برنامج تطویر التعلیم  ٢٩/١١ – ٢٦/١١  
  التخدیر  الیوم العلمى لوحدة العنایة المركزة  ٢٩/١١  
  الكلیة  T.R.Bرة دو  ٢٧/٧  
  الكلیة  توعیة اعضاء ھیئة التدریس للبرنامج الطبى د مروة عباس  ٢٢/١٠  
  النفسیة  ندوة المراض النفسیة د/ رضا رفیق  ٢٢/١٠  
  الكلیة  توعیة اعضاء ھیئة التدریس للبرنامج الطب د/ الھام عید ھاشم    
  الكلیة  مؤتمر الكلیة دنلة الجمال  ٢٦/١٠-٢٥  
  الكلیة  امج تطویر التعلیم   دامیرة والىبرن  ٨/١١-٢/١١  
  الكلیة  محاضرة عن االتفاقیات الدولیة  ٢/١٢  
  النفسیة  ندوة لقسم النفسیة  ٣/١٢  
  المتوطنةدمیساء عبد هللا   ندوة لقسم المتوطنة  ٤/١٢  
  الروماتیزم  ورك شوب  ٦/١٢- ٥  
  د/عبد الظاھر  مؤتمر الشخیر وضیق التنفس  ٨/١٢- ٧  

                                                                                                                             

                                                                                                                      خدمة المجتمع  وتنمیة البیئةل الكلیة لشئون وكی
  د/ نھلة الجمال٠ا


