
( نكهٛخ انضبَٙػشش )انذٔنٗ  انضبنشرى ثؾًذ هللا ثذء فؼبنٛبد انًؤرًش انؼهًٙ انغُٕٖ 

 ثؼُٕاٌ  01/3/0101-9انزًشٚط عبيؼخ انضلبصٚك 

 آفاق جديدة فى انخمريض
أؽًذ ٔثههٕ ٔ كبدَٔب  عبيؼخ, ٔ ثهٛجٛب عجٓبانًٍٛ , عبيؼخ  – ريبسثبنزؼبٌٔ يغ عبيؼخ 

أ.د/ يٛشفذ ػغكش َبئت )سئٛظ انغبيؼخ( , شؼالٌ ػضًبٌرؾذ سػبٚخ أ.د./  ثُٛغٛشٚب

سئٛظ انغبيؼخ نشئٌٕ انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس , أ.د./ َٓهخ انغًبل َبئت سئٛظ 

انغبيؼخ نشئٌٕ انجٛئخ ٔخذيخ انًغزًغ , أ.د./ ػجذانًُؼى َبفغ َبئت سئٛظ انغبيؼخ 

سئٛظ انًؤرًش( , ٔ أ.د./  أ.د./ َبدٚخ دمحم غّ )ػًٛذ انكهٛخ ٔنشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة , 

, أ.و.د/ أيبَٙ ؽبيذ عبد , أ.و.د/ صجبػ نطفٗ دمحم )يمشس انًؤرًش( ُْذ صالػ انذٍٚ

 عكشرٛش انًؤرًش

 انجهست االفخخاحيت
نهمبسٖ "ػجذانفزبػ  ثبنغالو انٕغُٗ , ٔانمشآٌ انكشٚى بدأث انجهست االفخخاحيت

عب يمذو انغهغخ االفززبؽٛخ نهًؤرًش ٔاٚانطبسٔغٗ" انمبسٖء ثبراػخ انمشآٌ انكشٚى 

د/ٔنٛذ انؾغُٛٗ يمذو ثشايظ ثبراػخ انمشآٌ انكشٚى ٔلذ أشبد ثًُٓخ انزًشٚط ٔأًْٛخ 

 انشػبٚخ انزًشٚعٛخ ٔاٌ ٕٚو انًؤرًش ٔافك ٕٚو انشٓٛذ 

 وبعد ذنك أنقج أ.د. هند صالح اندين  أسخاذ بقسم حمريض اننساء وانخىنيد ومقرر
 سعٕل ػهٗ ٔانغالو ٔانصالح انصبنؾبد ثٛذِ رزى انزٖ هلل ثبنؾًذد ثذأانًؤرًش كهًخ 

 ػًٛذ غّ دمحم َبدٚخ انذكزٕسح األعزبرح عٛبدح انمشاس صُبع انغبدح ثؾعٕس َشؽت هللا

 ٔسؤعبء انؼهٛب نهذساعبد انكهٛخ ٔكٛم عشٔس صجؾٗ انذكزٕسحأيبَٗ ٔاألعزبرح انكهٛخ

 انًصشٚخ ٔانغبيؼبد ٔانطالة ثبنكهٛخ انزذسٚظ ْٛئخ ٔاػعبء ثبنكهٛخ االلغبو

 ٚغؼذَٗ عجٓب ٔعبيؼخ يبسر ٔعبيؼخ انًٍٛ عبيؼخ يٍ األفشٚمٛخ ٔانغبيؼبد انًشبسكخ

 ػهٗ ٔانؼًم انزًشٚط فٗ انٓبيّ ثبنًٕظٕػبد انٕٛو َٔغبْى ؽعٕسكى ٔٚششفُٗ

 انزًُٛخ ػهٗ ٔانؼًم انؼهًٗ انزطٕس إغبس فٗ انًٕرًش ٔٚبرٗ انًٕرًش رٕصٛبد

 ثُبء فٗ ْبيب دٔسا انؼًٛذح ثبداسح نهكهٛخ كبَذ ٔنمذ 0131 نشٔٚخ ٔانزطٕٚش انًغزذايخ

 انغبدح انُٓبٚخ ٔفٗ انًٕرًش إخشاط ػهٗ انشذٚذ ٔؽشصٓب  انًضًش انؼهًٗ انؾذس ْزا

 األثؾبس نّ يبٔصهذ انًٕرًش ٚزعًٍ عٕف انكشاو ٔانؾعٕس ٔانطهجخ انجؾضبء

 فٗ ٕٚو كم انزًشٚط يُٓخ ٔاٌ انصؾٛخ انشػبٚخ فٗ ٔانزكُٕنٕعٛب رطٕس يٍ انؼهًٛخ

 انًضًش انؼهًٗ انٕٛو ْزا فٗ ثٛكى  عًؼُب اٌ انؼظٛى هللا ٔاشكش ٔرمذو عذٚذ

كهًخ  قج أ.د. أماني صبحي سرور وكيم انكهيت نهدراساث انعهيا وانبحىدنوبعدها أ

انزًشٚط يُٓخ راد ػشالخ يٍ ألذو انؼصٕس ٔرًضم انؼًٕد انفمش٘ )لبنذ فٛٓب 

نهشػبٚخ انصؾٛخ ٔيٍ أثشص انذػبئى األعبعٛخ انزٗ ٚؼزًذ ػهٛٓب يُٓخ انزًشٚط ْٗ 

َعٕط يغزٕٖ انمبئًٍٛ ػهٛٓب ٔرنك يٍ أعم انٕصٕل انٗ انٓذف األعًٗ ْٕٔ رٕفٛش 

ثبنُفغ ػهٗ كبفخ  خذيبد رًشٚعٛخ راد عٕدح ػبنٛخ نكم يٕاغٍ يصش٘ يًب ٚؼٕد

رؾذٚذ َظبو انًؤششاد انصؾٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔااللزصبدٚخ نزا أصجؼ يٍ انعشٔس٘ 

انزًشٚط انزٖ ٚشثػ ثٍٛ انفكش انؾعبسٖ العزخذاو انًؼهٕيبد انزًشٚعٛخ ٔرطجٛمٓب 

نزؾغٍٛ أداء ْٛئخ انزًشٚط ٔخهك عٛم ٔاػٗ نذّٚ انكفبءح ٔانمذسح ػهٗ انًغبًْخ فٗ 

انًغبالد ٔفٗ اغبس  كبفخزذايخ ٔانُٕٓض ثبنذٔنخ انًصشٚخ فٗ ػًهٛخ انزًُٛخ انًغ

رذػى يُظًخ انصؾخ انؼبنًٛخ ٔانًغهظ انغٕٓد انشايٛخ انٗ رؾغٍٛ انصؾخ ثبنؼبنى 

انذٔنٗ نهزًشٚط ؽًهخ "انزًشٚط اٌٜ" ْٔٗ يجبدسح صؾٛخ ػبنًٛخ رٓذف انٗ 



رؼهٛى انزًشٚط االسرمبء ثًغزٕٖ انزًشٚط ٔانٗ رشغٛغ صٚبدح االعزضًبس فٗ رطٕٚش 

فعال ػٍ االسرمبء ثًؼبٚٛش عٕدح انشػبٚخ ٔرؾغٍٛ ظشٔف انؼًم ٔظًبٌ َشش 

انًًبسعبد انغٛذح فٗ يغبل انزًشٚط ػهٗ َطبق أٔعغ ٔلذ أفبد رمشٚش انٓٛئخ انزبثؼخ 

نأليى انًزؾذح ٔانًؼُٛخ ثبنؼًبنخ فٗ يغبل انصؾخ أٌ االعزضًبس فٗ انزؼهٛى ٔخهك 

ٚؾمك ػبئذا صالصٛب فًٛب ٚخص رؾغٍٛ انؾصبئم انصؾٛخ انٕظبئف فٗ انمطبع انصؾٗ 

ٔٚؼكظ ْزا انًؤرًش أًْٛخ ٔرؾمٛك األيٍ انؼبنًٙ ٔانًُٕ االلزصبدٖ انشبيم نهغًٛغ 

دٔس انزًشٚط فٗ يٕاعٓخ انزؾذٚبد فٗ َظبو انشػبٚخ انصؾٛخ ٔأٚعب األًَبغ 

ًش ْٕ يكبٌ انؾذٚضخ نهزؼهى ٔانًًبسعخ انمبئًخ ػهٗ األدنخ ٔانجؾش انؼهًٙ ٔانًؤر

 نزجبدل انخجشاد نًٕاكجخ انزطٕساد انؼهًٛخ انؾذٚضخ فٗ يُٓخ انزًشٚط(

كهًزٓب شكشد فٛٓب  أ.د. ناديت دمحم طه عميد انكهيت ورئيس انمؤحمر بعدها أنقج

انؾعٕس ٔانمبئًٍٛ ػهٗ انًؤرًش ؽٛش أٌ ْزا انًؤرًش ٚمٕو ػهٗ صالس يؾبٔس 

ٜفبق انغذٚذح فٗ انًًبسعبد سئٛغٛخ رُذسط ػُٓب ػذح يؾبٔس فشػٛخ ْٔٗ ا

انز٘ ٚؼذ  انمحىر األول فهى محىر انخعهيم وانخعهمانزًشٚعٛخ ٔ انزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ أيب 

انهجُخ انشئٛغٛخ ٔاألعبعٛخ نًُٓخ انزًشٚط يٍ ؽٛش انزؼشف ػهٗ انًُبرط انغذٚذح 

ٔانشثػ ثٍٛ انًذخالد ٔانًخشعبد نهزؼهٛى ٔأعبنٛت انًًبسعخ انؼبنًٛخ انغذٚذح 

انز٘ ٚؼزًذ ػهٗ انخجشاد انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ثبالظبفخ انٗ نًُجضمخ فٗ انزؼهٛى ٔانزؼهى ا

لٛبد انًُٓخ فٗ انزؼهٛى ٔرجبدل اعزًشاسٚخ انزؼهٛى نهزًشٚط ٔيذٖ رطجٛك أخال

ظٛغ انكفبءاد انالصيخ نًًبسعخ انًُٓخ ٔاألدٔاس انًزٕلؼخ يٍ يُٓخ انزًشٚط يٕا

انمحىر انثاني انرؤيت ش انكٕادس انزًشٚعٛخ أيب ٔانشػبٚخ انزًشٚعٛخ انشبيهخ ٔرطٕٚ

ؽٛش نٓب يكبَخ أعبعٛخ الزصبدٚب ٔاعزًبػٛب  انمسخقبهيت ألهداف انخنميت انمسخدامت

انًجبدسح انزٕعّٛ  0102ٔثٛئٛب ٔأػهٍ انغٛذ انشئٛظ ػجذانفزبػ انغٛغٙ فٗ ػبو انؼهى 

نًغزًغ يصش٘ يزؼهى ٚفكش ٔٚجزكش يٍ خالل رطٕٚش رؼهٛى عبيؼٗ ٔفمب نًؼبٚٛش 

فٗ يهٌٕٛ صؾخ ٔنهزًشٚط دٔس كجٛش  011انغٕدح انؼبنًٛخ ٔفٗ يغبل انصؾخ ؽًهخ 

ْزِ انؾًهخ فٗ اكزشبف انفٛشٔعبد انكجذٚخ ٔاالكزشبف انًجكش نغشغبٌ انضذٖ 

ٔاأليشاض انًضيُخ ٔلبيذ كهٛخ انزًشٚط يؤخشا ثؼمذ ػذح دٔساد رضمٛفٛخ ػٍ 

انمحىر انثانذ فهى انرعايت انصحيت فٛشٔط كٕسَٔب فٗ يخزهف كهٛبد انغبيؼخ أيب 

ذٚذح فٗ انشػبٚخ انصؾٛخ ٔعٛبعبد ٔٚشًم انًُبرط انغ انخمريضيت فى انعصر انرقمى

ٔانؾذاصخ انشػبٚخ انصؾٛخ ٔاالؽزٛبغبد انؼبنًٛخ نًُٓخ انزًشٚط ٔرؾغٍٛ انغٕدح 

ثؾش  01ٔاألصبنخ ٔرٕظٛف انزكُٕنٕعٛب فٗ يؾبل انزًشٚط ٔعٕف ُٚبلش انًؤرًش 

ػهًٙ ٔعٕف ٚمٕو ػهٗ ْبيش انًؤرًش ٔسشخ ػًم ثؼُٕاٌ انًًبسعبد انمبئًخ ػهٗ 

 ٚط ٔٚؾبظش فٛٓب أ.د. ٔفبء فٕصٖكفبءاد انزًش

ثؼذْب أنمذ أ.و.د/ أيبَٗ ؽبيذ عكشرٛش انًؤرًش كهًزٓب شكشد فٛٓب انؾعٕس يٍ 

انغبيؼبد انًشبسكخ ثبنًؤرًش يزًُٛخ نهغًٛغ االعزفبدح يٍ انًُبلشبد نألثؾبس انؼهًٛخ 

 ثبنًؤرًش

َٔٛغٛشٚب  ثؼذْب رى ركشٚى أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ يٍ عبيؼخ انضلبصٚك ٔ نٛجٛب ٔانًٍٛ

 انًشبسكٍٛ ثبنًؤرًش

 انجهست األونى 

 ( chair personsكانج انجهست األونى بقياددة )

 أ.د/ أيم دمحم انذخبخُٗ أعزبر رًشٚط األغفبل كهٛخ انزًشٚط عبيؼخ انضلبصٚك



 أ.د/ إًٚبٌ شكش٘ أعزبر رًشٚط انًغٍُٛ كهٛخ انزًشٚط عبيؼخ انضلبصٚك

 انُغبء ٔانٕالدح كهٛخ انزًشٚط عبيؼخ انضلبصٚكأ.د./ ُْذ صالػ انذٍٚ أعزبر رًشٚط 

 

 ٔلذ ؽبظش فٗ انغهغخ األٔنٗ كال يٍ:

 أ.د/ ْبَٗ انغؼٛذ أعزبر غت األغفبل ثغبيؼخ انضلبصٚك ٔػُٕاٌ انًؾبظشح  -

Nocturnal Enuresis                      

انُغبء ٔانٕالدح ثغبيؼخ أ.و.د/ عًبػ ػجذانؾهٛى عؼٛذ أعزبر يغبػذ رًشٚط  -

 ثُٓب ٔػُٕاٌ انًؾبظشح
Future vision of maternity and gynecological health nursing 

 صٚك ٔػُٕاٌ انًؾبظشحأ.د. ٕٚعف أثٕ ػهٕاٌ أعزبر غت انُغبء ٔانٕالدح ثغبيؼخ انضلب -

 Hepatitis C in pregnancy                          

بيؼخ انضلبصٚك ٔػُٕاٌ أ.د/ أششف انشٕس٘ أعزبر أيشاض انصذس ثكهٛخ انطت ع -

                    Non-invasive Home ventilationانًؾبظشح 

 عبيؼخ انضلبصٚك ٔػُٕاٌ انًؾبظشح -طت ان ثكهٛخ أعزبر عالل ػجذانؼظٛىأ.د/ ٔائم  -

Medical waste management educational and training intervention 

program in Zagazig university hospital 

                                

األٔنٗ  فٗ رًبو انغبػخ انضبَٛخ ٔرى ركشٚى أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ انًشبسكٍٛ ٔاَزٓذ انغهغخ 

 ثبنًؤرًش فٗ انغهغخ 

 انجهست انثانيت 

 ( chair personsة )بقياد انثانيتكانج انجهست 
 أ.د. أيُٛخ عؼذ عُٛذ أعزبر يزفشؽ رًشٚط انُغبء ٔانٕالدح كهٛخ انزًشٚط عبيؼخ انضلبصٚك

 أ.د. عؾش ؽًذٖ انغٛذ أعزبر اداسح انزًشٚط كهٛخ انزًشٚط عبيؼخ انضلبصٚك

 ثمغى رًشٚط انُغبء ٔانٕالدح كهٛخ انزًشٚط عبيؼخ انضلبصٚكأعزبر  ُْذ صالػ انذٍٚ.د أ.

 

 و قد حاضر فى انجهست انثانيت كال من: 

 

أ.د. ػبغف عٕدح ؽغٍٛ /أعزبر ثمغى انكًٛٛبء انؾٕٛٚخ كهٛخ انطت عبيؼخ انضلبصٚك  -

        obesity: causes and effectsٔػُٕاٌ انًؾبظشح 

 نطت عبيؼخ ريبس ثبنًٍٛ  ٔػُٕاٌ انًؾبظشح أ.د./ صبنؼ ٌ صبنؼ أعزبر ثكهٛخ ا -

Effect of Allium Sativum (Garlic) oil on post-operative intra-

abdominal adhesion in diabetic and non-diabetic male rats  

 اَشبد دُٚٙ نهطبنجخ سٔاٌ اثشاْٛى َصش ثكهٛخ انصٛذنخ -

 انًغزذايخ انزًُٛخ ٔرؾمٛك0131 سؤٚخ ٔرؾمٛك انؼهًٛخ األثؾبس رطجٛكػهٗ  انًٕرًش أٔصٗ ٔلذ

 انشلًٗ ٔانؼصش انزكُٕنٕعٗ انًغبل فٗ انزمذو يٕاكجخ انؼهًٗ انجؾش فٗ

 

 رى ركشٚى أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ انًشبسكٍٛ فٗ انغهغخ انضبَٛخ -

 

 

 

























































 
 

 





 


