
 

 

 االنشطة العلمية للسادة اعضاء هيئة التدريس بالقسم .

 ورش عمل .  -تدريب   –ندوات  –مؤتمرات 
  2017من عام   اعتبارا

 

  -المؤتمرات: -أوال :
 

  لحضور مؤتمر ( يونيو  5 – 1استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه اجازة خاصه بمرتب فى الفترة من )  –منح أ.د. شويكار محمود عبد السالم

 ( ابحاث مقبولة للعرض .3الواليات المتحدة االمريكية حيث ان لسيادتها ) –بنيو اورليانز 

  

 :الملتقى الذى تنظمه كلية طب االسكندريه متمثلة فى مركز االبحاث االكلينيكية بعنوان- 

" Clinical Research Networking Day " 

 2017فبراير 21وذلك يوم الثالثاء الموافق 

 

 

 :المؤتمر السنوى الثانى التى تعقده الجامعه بعنوان- 

 "التكامل المعرفى واالبتكار : طريقأ للتقدم"  

 بقاعه المؤتمرات 2017يوليو 28 -26فى الفترة من 
 

 

  المؤتمر السنوى للرابطة المصرية للعلوم الطبية االساسية وذلك برئاسة أ.د.سوزان درويش وموضوعه عن ال 

Immunomodulation .وكيفية اسهام قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة فى فعاليات المؤتمر وجلساته العلمية 

بحضور أ.د. امينة نور الدين وعدد من اعضاء هيئة التدريس  16/8/2017اشارت سيادتها الى االجتماع الذى عقد فى القاهرة بتاريخ  -

 -وعنوانه:

Advanced Meeting For Directors Of Hospital Labs Participating In Surveillance Programs Of HAI 

 -وعنوانها : 18/8/2017-17وكذلك عن ورشة العمل التى اقيمت يومى 

Advanced Course On Quality Of Microbiology Lab 

 بحضور عدد من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

 

  30-27المؤتمر الدولى الخامس والعشرون للجمعية المصرية لمكافحة العدوى ) اليوبيل الفضى للمؤتمر ( فى الفترة من            

 2017اكتوبر

" THE 25 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE EGYPTIAN SOCIETY FOR INFECTION 

CONTROL" 

 

 بحضور ومشاركة كل من :30/10/2017 -27دوى والذي عقد ايام  فعاليات مؤتمر الجمعيه المصرية المكافحة للع- 

 أ.د. اميرة عامر.                                           أ.د.منال بدور.

 أ.د. امينة نور الدين.                                    أ.د. هالة عبد الروؤف.

 

  " اليوم العلمى الذى قام بتنظيمه قسم طب المجتمع تحت عنوانDengue fever outbreak  وقام بالمشاركة فيه  23/11/2017" يوم

 مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة. –" ل د.مى محب   presentationقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ممثال فى " 

 



 

 .جامعه االسكندرية –كلية الطب  –استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  –اميرة يوسف شعله ترشيح أ.د. 

  جامعه االسكندرية. –كلية الطب  –استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  –ترشيح أ.د. منى جمال الدين 

بالتعاون مع الجمعية االوروبية للتنفس الول   للمشاركة فى مؤتمر الجمعية المصرية المراض الصدر فى االطفال  الرابع     

( تحت رئاسة أ.د. نادر  2017مايو  19 – 16فى مصر والشرق االوسط الرابع بمكتبة االسكندرية فى الفترة من )      مرة            

 جامعه االسكندرية –استاذ ورئيس وحدة امراض الصدر والحساسية بكلية الطب       –فصيح 

 الطبية والمناعة مؤتمر الجمعية االوروبية للميكروبيولوجيا  الميكروبيولوجيا المدرس بقسم –ه الدكتوره/ دينا على السيد خليف حضور السيد

سبتمبر  4:7لشبونة فى الفترة من  -المضادات الحيوية فى البرتغال  تغدى مقاومة  لمواجهة االكلينيكية واالمراض المعدية عن التطوير العقارات

2018 

 نوفمبر  19-17الفترة من   المؤتمر الدولى السادس والعشرون للجمعية المصرية لمكافحة العدوى تحت عنوان " معاً ... لمنع العدوى " فى

 االسكندرية. –بفندق هلنان فلسطين  2018

  جامعه عين شمس تحت عنوان –المؤتمر السنوى االول لقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب:- 

  

 ‘‘A New Era Of Challenges & Prospects‘‘ 

 جامعه عين شمس-بمركز تطوير التعليم بكلية الطب 2018مارس  10وذلك فى يوم السبت 

 

 -ويلحق المؤتمر عقد ورشة عمل تحت عنوان:

Decontamination : best practices 

 2018مارس  11وذلك فى يوم االحد  

 

 

  ابريل  16و15العربية لالمراض المعدية والمضادات الحيوية الذى اقيم فى دار الضيافة بجامعة عين شمس يومى فعاليات مؤتمر الجمعية

 ( من اعضاء هيئة التدريس بالقسم والهيئة المعاونة.13وحضره عدد) 2018

 العالمى لنظافة االيدى وذلك  فالية الثانية لليوم القوات المسلحة واالحت -المؤتمر العلمى االول لقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب

 6/5/2018لمكافحة العدوى يوم   ويعقب المؤتمر ورشة عمل خاصة بالممارسات الصحيحة  2018مايو 6-5فى الفترة من 

  االستاذ المتفرغ بالقسم المؤتمر السابع للجمعيه االكاديمية االوروبية لطب االطفال.  –حضور  أ.د. عزة محمود الحفناوى 

(7
th
  Congressof The European Academy of Paediatric Societies (EAPS2018 ) ) 

 

 (  وذلك مع تطبيق اللوائح المالية  للجامعة 2018نوفمبر  3اكتوبر حتى  30فى الفترة من ) -باريس   -فى فرنسا      

 

  المؤتمر السنوى الدولى السابع عشرcardio alex2018  29يونيو الى  26والذي سوف يعقد فى الفترة من                       

 -المؤتمر:بمكتبه االسكندرية وقد تم ترشيح كال من الساده اعضاء هئية التدريس االتى اسمائهم لحضور  2018يونيو

 أ.د. اميرة شعله.                        أ.د. منال بدور.

 أ.د. منى جمال.                        د. دينا خليف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Registration 

 

 

9 am-9:30 am 

 

Chairpersons:  

Prof. Ashraf Megahed 

Prof. Salama Sadaka 

Prof.Malak Abou khatwa 

Prof. Sahar Mourad 

Session 
st

1 

9:30 am – 12 pm 

 

Prof. Rasha Daabees 

Chest Diseases dep. 
Community Acquired Pneumonia 

 

9:30 -9:50 am 

Prof.Suzan El Fiky 

Medical  Microbiology & Immunology 

dep. 
Fungal Pneumonia ; the misdiagnosed etiology 

 

9:50 am-10:10 

am 

 

Assistant Prof.Mai Moheb 

Medical  Microbiology & Immunology 

dep. 

 

Avian Flu Updates 

 

 

10:10 am- 10:30 

am 

 

.Assistant Prof. Ayman Baess 

Chest Diseases dep. 

 

Prevalence, Risk Factors & Treatment of Multidrug 

Resistant Tuberculosis in Egyptian Patients 

 

10:30 am-10:50 

am 

Official opening 
10:50 am – 

11:20 am 

Prof.Somaia Abdellatif Eissa 

Microbiology and Immunology dept. – 

Cairo university 

Streptococcus pneumonia vaccine 

 

11:20am – 11:50 

am 

Keynote 

Lecture 

12 pm —12 :30  pm Break 

 

Chairpersons:  

Prof. Azza Elhefnawy 

Prof. Amira Amer  

Prof. Hala Abdel Raouf 

Prof. Alaa El Dakhs 

Session  
nd

2 

12.30 pm-2 

pm 

 



Assistant Lec.Amira El Baz 

Medical  Microbiology & Immunology 

dep. 

 

Gene Expert & MODS for Diagnosis of 

tuberculosis 

 

12:30 pm -

12:50 pm 

 

Assistant Prof. Hadir Okasha 

Medical  Microbiology & Immunology 

dep. 

 

Latent Tuberculosis 

 

 

12:50 pm -

1:10 pm 

Dr Shireen Mansour (specialist) 

Al Maamoura Chest Diseases Hospital 

 

HIV Associated Tuberculosis 

 

 

 

1:10 pm-

1:30 pm 

 

 

Prof. Soad Farid 

Medical  Microbiology & Immunology 

dep. 

 

Infection Control Measures for protection against 

Acute Respiratory Illness In HCFs 

 

1:30 pm -

1:50 pm 

 

2 pm-2:10 pm Closing & Group Photo 

 

 

  المؤتمر السنوى الدولى الثامن عشرCardio Alex2019  والذى تنظمه المؤسسة العلمية للقلب والشرايين والذى سوف يعقد فى الفترة من

 وذلك بمكتبة االسكندرية 2019يونيو  21يونيوالى  18

 

  بفندق توليب الساحل  2019نوفمبر 2اكتوبر الى  31المؤتمر الدولى السابع والعشرين للجمعية المصرية لمكافحة العدوى فى الفترة من

 -عنوان:الشمالى تحت 

 " التزاما بالدليل .. تطبيقا للمعايير .. وصوال لمنع العدوى "  

 

 

  جامعة االسكندرية مؤتمر الجمعيه االمريكية  -كلية الطب -استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة –حضور أ.د/ شويكار محمود عبد السالم

الواليات المتحدة االمريكية حيث ان لها ثالث ابحاث مقبولة للعرض وذلك فى  -المنعقد فى سان فرانسيسكو 2019للميكروبيولوجيا ميكروب 

 .2019يونيو 25الى  20الفترة من 

 

  االسكندرية  جامعة  -كلية الطب –االستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  –حضور أ.د/ ريم عبد الحميد حرفوش 

 باريس   –فى فرنسا  22/2/2019: 21/2/2019المؤتمر العالمى للميكروبيولوجيا والميكروبيولوجيا التطبيقية ( الذى عقد بتاريخ  

 

  فى  – 2019سبتمبر  13الى  11المؤتمر السنوى الرابع والعشرون للجمعية المصرية للغدد الصماء السكرى وتصلب الشرايين والذى بعقد من

 االسكندرية. –طين فندق هلنان فلس

 

  المؤتمر السنوى الدولى التاسع عشرCardio Alex 2020  اكتوبر                      9الى  7والذى سوف يعقد فى الفترة من                

 بمكتبة االسكندرية 2020

  ( 2020مارس  7مؤتمر الجمعيه المصريه للميكروبيولوجيا الطبيه السادس والعشرون  المقام فى .  ) 
 



  المؤتمر السنوى الدولى العشرونCARDIO ALEX 2021   بمكتبة  2021يونيو  4الى  1والذى يعقد فى الفترة من

 -االسكندرية والذى تعقده المؤسسة العلمية للقلب والشرايين وتم ترشيح السادة االساتذة التالى اسماؤهم لحضور المؤتمر:

 أ.د/ امينة امال نور الدين.     

 اميرة يوسف شعلة.أ.د/ 

 أ.د/ منى جمال الدين مرسى.     

 أ.د/ نسرين فتحى حنفى.

 

 

 

 

 

  -الندوات العلمية : -: ثانيا
 

 

 .عقد االجتماعات العلمية االسبوعية يوم االثنين من كل اسبوع 

 

 

  بالتعاون مع مستشفى حميات االسكندرية يوم فعاليات الندوة الخاصة بااللتهاب السحائى والتى نظمها قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه

( والتى افتتحها كل من االستاذ الدكتور / عميد كلية الطب والسيد الدكتور / وكيل اول وزارة الصحة باالسكندرية  18/1/2017االربعاء ) 

 وحضرها لفيف من االساتذة ورؤساء االقسام ومديري االدارات بمديرية الشئون الصحية باالسكندرية .

 

 

  مارس بفندق توليب واشادت سيادتها بالمشاركة  19اليوم العلمى الخاص بالجمعيه المصريه لكافحة العدوى والذى اعدته لجنه االسكندرية يوم

 الفعاله للعديد من الساده اعضاء هيئة التدريس من القسم 

 بدور.أ.د. سعاد فريد حافظ.                                        أ.د. منال 

 أ.د. امينه نور الدين.                                        أ.د.هدى عبد الهادى.

 د.دينا خليف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -التدريب : -ثالثا :
 

  العليا بمناسبة اليوم العالمى لنظافة االيدى والتى قام بتنظيمها اللجنة  18/5/2017ما تم فى االحتفالية التى عقدت فى القاهرة يوم

لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية وبحصول وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية باالسكندرية على المركز االول فى 

استاذ الميكروبيولوجيا الطبية  –وكذلك بتكريم االستاذة الدكتورة/ سعاد فريد ‘ نظافة االيدى ضمن المستشفيات الجامعية االخرى 

 قدمته من خدمات وانجازات اثناء فترة رئاستها لوحدة مكافحة العدوى. والمناعة على ما

 

  ما تم االستفاده منه بحضور الدورة التدربية التى نظمتها ادارة الكلية وقسم التعليم الطبى والخاصة بالتوعيه والتدريب على طرق

 -التدريس والتعليم المختلفة والتى حضرها كل من :

 أ.د.اميرة فتحى عامر.

 أ.د. منال محمد بدور.

 أ.د. منى اسماعيل.

 أ.د. منى جمال.

 أ.م.د. هدير عكاشة.

 د.شمس عرفة. 

 

 مشاركة القسم فى تدريس ماده الميكروبيولوجى والمناعة باللغه الفرنسية للطالب االفريقى المتقدم للحصول على درجه الماجستير فى الصحه 

 العامة.

  فأن الترشيحات الخاصة بالسادة اعضاء  2018المختلفة المزمع عقدها بشهرى يوليو واغسطس الدورة الثالثة الخاصة بطرق التقييم

 -هيئة التدريس بالدورتين االولى والثانية كما يلى:

  

31/7 – 1/8/2018 14-15/8/2018 

 أ.د. أميرة فتحى عامر أ.د. منال اسماعيل 

 أ.د.هالة عبد الرؤوف أ.د.هدى عبد الهادى 

 أ.م.د. مروة محيسن عبد السالمأ.د. شويكار 

 أ.م.د. مى محب منال بدورأ.د. 

 د. شمس عرفة أ.د . منى جمال

 أ.د.هالة عبد الرؤوف أ.د.عزة الحفناوى

  أ.د. امينه نور الدين

  أ.د.هالة عبد السالم

  أ.م.د. هدير عكاشة

 

 

  استاذ الميكروبيولوجيا والمشرف على وحده مكافحه العدوى بجامعه الفيوم وكل من أ.د.  –التنسيق الذي تم بين أ.د. رشا بسيونى

المشرف العام على وحده مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعيه للقيام بعمل زيارة لوحده زرع  -اميرة عامر و أ.د. امينه نور الدين



فبراير  7بمكافحه العدوى بتلك الوحده وقد تمت الزيارة يوم االربعاء  النخاع بمستشفى المواساه وذلك لالطالع على السياسات الخاصه

 وكان فى استقبال من أ.د.رشا والمصاحبين لها أ.د. منال الصردى المشرف على وحده زرع النخاع.

 : بترشيح كال من- 

 جامعة االسكندرية –كلية الطب  –المعيدة بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  –ط/ روان محمد محمود عطا 

 جامعة االسكندرية–كلية الطب  –المعيدة بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  -ط/اية محمد عرفة السيد 

وذلك بمعمل  2020/2021للمشاركة فى تدريب طالب الفرقة االولى والثانية الفصل الدراسى الثانى  للعام الجامعى 

 فى االعتبار انه فى نهاية الثالثة اشهر يعقد امتحان عملى للطلبة.شهور مع االخذ  3المهارات الطبية لمدة 

 

 

  10الساعة  2021يونيو  15حضور منسق جودة القسم الدورة التدريبيه التى تعقدها وحده ضمان الجودة يوم الثالثاء الموافق 

الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة صباحا وعنوانها ) دورة منسقى الجودة باالقسام االكاديمية العلمية فى تجديد اعتماد 

 التعليم واالعتماد(.

 

  10الساعة  2021يونيو  8حضور منسق جودة القسم الدورة التدريبيه التى تعقدها وحده ضمان الجودة يوم الثالثاء الموافق 

 صباحا وعنوانها ) جائزة مصر للتميز الحكومى الطريق للمستقبل المتميز (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -ورش العمل : -رابعا :

 
  جامعه االسكندريه تحت عنوان: –كلية الطب  –ورشه العمل الذى يعقدها قسم طب المجتمع- 

   "Bridging The Gap: From Research To Policy" 

 19/2/2017 -18/2/2017وذلك فى الفترة من 

 

 تحت عنوان: 7/2/2017-5/2فى الفترة من ورشة العمل الذى يعقدها مركز التكنولوجيا الطبية وذلك- 

"Hand On Basic Techniques Needed In : The Use of Laboratory Animals in Experimental Medicine 

and Research" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -مؤتمرات داخلية وخارجية مجمعه للساده اعضاء هيئة التدريس  :
 

 

 أستاذ  الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه . – جمال الدين مرسىأ.د. منى 

1) Hepato-biliary pancreatic symposium on (NAFLD emerging prespectives) 18 
th 

October in AFM. 

2019 

2) Medical Microbiology& Immunology Annual Conference in Alexandria Faculty of Medicine 

(AFM) June 2019 

3) Cardio Alex Bibliotheca Alexandrina, June 2019  

4) 6
th

 Annual Congress on Women Health Promotion Soceity, 3-4 October 2019  

5) Hand Hygiene and PPE infection control in AFM November 2019 

6) 5th Forum of Pediatrics , Health promotion and disease prevention 2019 

7) World Polio day , AFM 2019 

 

 

 ا.د. منال محمدابوالفتح السعيد بدور – أستاذ الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه. 

  

اكتوبر  2سيتمبر وحتى  31المؤتمر السنوى السابع والعشرون لجمعية مكافحة العدوى المصرية من   

 

1 - Empact microbiology congress 9 November 2019 

2 - World sepsis day 18 september  

 

 

 ا.د. ريم عبدالحميد حرفوش  – أستاذ الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه

 

1 - Empact microbiology congress 9 November 2019 

 

     

 د. مروة احمد محمد محيسن– أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه

  

1 – 10
th

 annual scientific meeting of medical surgical nursing department and 1
st
 annual scientific 

meeting in infection control 10 February 2019 (speaker) 

 

 2- 25
th

 conference of Egyptian Society for Medical Microbiology ESMM. Infection, Prevention and 

control; The Role of Microbiology 18
th

 April 2019  

 

3 – 16
th

 integrated conference of Egyptian Association of Advancement of Medical Basic Sciences 

(EAMBS).  Fever updates. 23
rd

 April 2019  

 

4-Cliniomicrobiology Management of Pulmonary Infection. 13
th June

 2019. 

 

5- -2
nd

 international hematology forum 27—29 November 2019 (speaker)    

 د. مى محب الدين محمد روؤف – أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه 

 

1. 25th conference of Egyptian Society for Medical Microbiology ESMM. Infection, Prevention and 

control; The Role of Microbiology 18
th

 April 2019 (poster presentation) 



2. 16
th

 integrated conference of Egyptian Association of Advancement of Medical Basic Sciences 

(EAMBS).  Fever updates. 23
rd

 April 2019  

3. 3
rd

 annual conference of clinical Pharmacology Department. Hand in Hand comparing Antibiotic 

Resistance. 15
th

 May 2019  

4.Cliniomicrobiology Management of Pulmonary Infection. 13
th June

 2019(Speaker) 

5.4
th

 Annual Congress Almutawasat University Hospital Organ Transplantation.  

Recent Advances in Transplantation. 18
th

-19
th

 December 2019(Speaker) 

 

 

 د. شمس عبدالفتاح احمد عرفة– مدرس الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه

  

 

1- 25th Conference of Egyptian Society for Medical Microbiology ESMM. Infection, Prevention and 

Control; The Role of Microbiology. 18th april 2019  

2- 16th Integrated Conference of the Egyptian Association of Advancement of Medical Basic 

Sciences (EAMBS). Fever updates. 23rd april 2019.(Speaker) 

3- Clinicomicrobiological Managment  of Pulmonary Infections. 13th june 2019. 

 

 د. هدير احمد سعيد عكاشة– أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه

  

 25th Conference of Egyptian Society for Medical Microbiology ESMM. Infection, Prevention 

and Control; The Role of Microbiology. 18th april 2019  

 16th Integrated Conference of the Egyptian Association of Advancement of Medical Basic 

Sciences (EAMBS). Fever updates. 23rd april 2019 

 Clinicomicrobiological Managment of Pulmonary Infections. 13th june 2019. (speaker) 

 EMPACT Microbiology congress,Cairo 9 november 2019 

 

 أ.د. منال اسماعيل ابراهيم– أستاذ الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه.

 Antibiotic stewardship program: sharing experience and difficult to treat infections 16 April 

2018 Ain Shams university 

 

 Fever updates April 2019 

 

 Medical microbiology and immunology annual conference in AFM June 2019 

 

 EMPACT Microbiology congress: sharing knowledge, advancing care (9th of November 

2019 at the Marriott hotel Zamek) 

 

 

 


