
 

0202  -  0202المؤتمرات       

 م القسم اسم المؤتمر ميعاد المؤتمر المكان

On  line 
02 – 3 – 0202  
2- 4 – 0202  

يامؤتمر قسم الفسيولوج  2 قسم الفسيولوجيا 

On  line 
خالل فترة الحظر ولم يحدد 

 مواعيد
 on جلسات علمية 

line 
رئيس وحدة جراحة 

 األطفال
0 

 -فندق جولدن جويل 
 األسككندرية

21  ،21  /1  /0202 عالمؤتمر السنوى التاس   
وحدة أمراض الكلى 

 وزراعتها
3 

0202/  22/  21،  21 لم يحدد المكان  
المؤتمر التاسع عشر 

للجمعية المصرية 
 للروماتيزم

وحدة الروماتيزم 
 والمناعة األكلينيكية

4 

 –فندق هلنان فلسطين 
 األسكندرية

02  ،03  /22  /0202 للقسم 03المؤتمر ال    
قسم عالج األورام 

 والطب النووى
1 

 –فندق هلنان فلسطين 
 األسكندرية

0202/ 22/  1إلى 4من   
المؤتمر الخامس 

والعشرون للجمعية 
 المصرية

وحدة الغدد 
ب الصماءالسكرى وتصل

 الشرايين
1 

1/22/0202 -1/22من  فندق توليب  
 المؤتمر السنوى الرابع

 للمستشفى

الشاطبى مستشفى 
الجامعى لألطفال 
وجمعية طوارىء 

 األطفال

1 

22/0202/ 32-01من  فندق فلسطين  
 34المؤتمر السنوى ال

 للقسم
قسم أمراض النساء 

 والتوليد
 

0202/  20/  21،  21 المواساة  
مؤتمر المواساه الخامس 

 لزراعة األعضاء
 الكلى أمراض وحدة

 وزراعته
2 

0202نوفمبر 02-01من  مركز المؤتمرات بالكلية  
 المؤتمر السنوى العاشر

 للقسم
 1 قسم األمراض الصدرية

0202مارس 01 فندق فلسطين  
 المؤتمر الخاص بجمعية
 رعاية مرضى االورام

 22 قسم االورام

01/3/0202-04من  فندق سان شاين  
 المؤتمر السنوى لجراحة

 العمود الفقرى
قسم جراحة العظام 

 واألصابات
22 

التشريح بقسم االذن معمل 
 واالنف والحنجرة

يونيو  1مايو وحتى  02من 
0202 

تم الغاء المؤتمر 
 واألكتفاء بورش العمل

 20 األذن واألنف والحنجرة

 فندق صن رايز اليكس
 ) ازور سابقا (

0202يوليو  2-0  23 قسم طب األطفال مؤتمر طب األطفال 

0202أغسطس  01 جولدن جويل  
عية للجمالمؤتمر الصيفى 

 المصرية ألمراض الكلى
 وزراعتها

وحدة أمراض وزراعة 
 الكلى

24 



0202سبتمبر   0 قاعة المؤتمرات  
 يوم علمى بعنوان

Understanding 
osteoporosis 

قسم الطب الطبيعى والروماتيزم 
 21 والتأهيل

 صن رايز
سبتمبر  22 – 1

0202 
يةالمؤتمر السنوى لقسم الصدر  

CRYO ALEX 
CONFERENCE 

22 

بمعمل األجهزة 
 المشتركة بمركز
 األبحاث الطبية

0  /22  /0202  

 ورشة عمل بعنوان 
" hands on enzyme 

linkedinmunoassays 
" 

 21 مركز األبحاث الطبية

0202/  22/  3 مكتبة الكلية  Work shop  02 بنك المعرفة المصرى  

 األجهزة بمعمل
 بمركز المشتركة
الطبية األبحاث  

4  ،1  /22  /0202  
 ورشة عمل بعنوان 
" cell culture 
techniques " 

 02 مركز األبحاث الطبية

يةمكتبة األسكندر   1  ،2  /22  /0202  
مؤتمر النساء والتوليد الخامس 

 والثالثون
 00 قسم النساء والتوليد 

0202نوفمبر  1 – 4 هلنان فلسطين  

المؤتمر السنوى الخامس 
للجمعية المصرية  والعشرون

 للغدد الصماء السكرى وتصلب
 الشرايين

 04 وحدة الغدد الصماء

0202نوفمبر  1 – 4 جولدن جويل  المؤتمر السنوى للقسم 
قسم الطب الطبيعى والروماتيزم 

 والتأهيل
01 

22/0202/ 21،  22 فندق توليب  01 قسم طب المناطق الحارة مؤتمر قسم طب المناطق الحارة  

 01 قسم األمراض الصدرية المؤتمر السنوى للقسم  0202/  22/ 01 بالقسم

ة األدابكلي  0/20 /0202  
محاضرة بعنوان العنف ضد 

 المراة

المراه ضد العنف  بعنوان محاضرة  
 ليةالك وكيل السحلى وفاء د.أ القتها
 يئةالب وتنمية  المجتمع خدمة لشئون

 اآلداب لكلية األول  بالملتقى
 أةللمر القومى المجلس مع بالتعاون
 المرأة ضد العنف مناهضة ووحدة

 طه ومركز األسكندرية بجامعة
 الخاصة االحتياجات  لذوى حسين
 ميو األداب بكلية انعقاده تم والذى

0202/  20/ 0  بتاريخ  الخميس  
 مع ميتنج زوووم على وايضا

النزهة روتارى  

02 

مى الفاصل التعلي
 بالمواساة

21 – 22  /20  /
0202 

 لمستشفى الخامس المؤتمر
 المواساة

اة المؤتمر الخامس لمستشفى المواس  10  

مى الفاصل التعلي
 بالمواساة

4 – 1  /2  /0200  
 ورشة عمل بالفاصل التعليمى

 بالمواساة
 32 قسم الفسيولوجيا الطبية



 



 



 



 



 


