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 9102/9191خالل العام الجامعي  كليات الجامعةب المقامة وورش العمل ندواتالمؤتمرات وال

 موعد الندوة الكلية اسم الندوة  م

1 

 بالمستشفى الجامعي 32/8/3102لورشة عمل يوم 

(ADVANCED EAR & SINUS LIVE 

SURGERY  ) 

 

بالمستشفى 
 الجامعي

 32/8/3102يوم 

2 

 ؤتمر العلمي االول لشباب الباحثين المنوه عنه بعالية لما

 
 3102 سبتمبر 3-0خالل الفترة من  كلية الهندسة

3 

مؤؤؤؤتمر قسؤؤؤم الجراحؤؤؤة العامؤؤؤة االول بقاعؤؤؤة المؤؤؤؤتمرات  -

 بالدور الرابع بالكلية 

 

كلية الطب 
 البشري

 0/8/3102وذلك يوم الخميس الموافق 
مع اقامة ورشة عمل كيفية االستئصال 
والتوصيل لألمعاء على هامش المؤتمر 

 20/7/3102وذلك يوم االربعاء الموافق 

4 

عقد الملتقى االول لمرضؤى الجهؤاا الهضؤمي المنؤاعي بقسؤم  -

 أمراض الكبد والجهاا الهضمي واالمراض المعدية 

 

كلية الطب 
 يالبشر

 يوم االثنين الموافق
 .3102يوليو  32 

5 

 إقامة الكلية لورشة عمل بالمستشفى الجامعي

(ADVANCED EAR & SINUS LIVE 

SURGERY  ) 

 

كلية الطب 
 البشري

 32/8/3102يوم 

6 

وحؤدة أمؤراض الؤدم مؤتمر أمراض دم االطفؤال بالتعؤاون مؤع  -

فؤؤي مستشؤؤفى دمنهؤؤور التعليمؤؤي عؤؤن الجديؤؤد فؤؤي تشؤؤخي  

 وعالج أمراض دم االطفال 

كلية الطب 
 البشري

 32/7/3102وذلك يوم الجمعة الموافق 
 بقاعة السيمينار بالكلية.

7 

 -مؤتمر في االمراض العصبية في االطفال تحت عنوان: -

 عاقة الذهنية في االطفال" "نحو منع اال -

-  

كلية الطب 
 البشري 

 2/2/3102يوم الجمعة الموافق 

8 
كلية الطب  المؤتمر طب االطفال لتشخيخ وعالج الطفال -

 البشري 
 2/4/3102-3الخميس والجمعه الموافق 
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9 

المؤراض الصؤؤدرية عؤؤن الجديؤد فؤؤي دراسؤؤة لورشؤة عمؤؤل ا -

 أمراض الشعب الهوائية.
كلية الطب 
 البشري

والتي ستعقد يوم االربعاء الموافق 
2/01/3102 

 

10 

علؤؤى إقامؤؤة الكليؤؤة لملتقؤؤى التوبيؤؤت السؤؤابع وتكؤؤريم الطؤؤالب  -

 المتفوقين علمياَ بالكلية. 
كلية الطب 
  البيطري

 32/2/3102الربعاء الموافق وذلك يوم ا

11 

فعاليؤؤؤات اليؤؤؤوم العلمؤؤؤي االول لقسؤؤؤم تمؤؤؤريض صؤؤؤحة المؤؤؤرأة  -

 .32/01/3102في  كلية التمريض والتوليد 

12 

 "االبداع .... طريقك للنجاح"       

-  
الحاسبات 
 والمعلومات

   02/01/3102ربعاء الموافق يوم اال

13 
 " تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت "       

 

الحاسبات 
 والمعلومات

 02/00/3102الثالثاء الموافق 

14 

" الممياات والمخاطر المشتركة المحتملة من امتالك 

 حيوان اليت"

 

كلية الطب 
  البيطري

لندوة علمية يوم الثالثاء الموافق 
2/00/3102 

15 

" تطور دلتا النيل بمصر ودلتا يانجتاي بالصين خالل 

 عصر الهولوسين "

 
  2/00/3102يوم  كلية العلوم

16 

"Handling Influences of Social Media On 

youth Health" 

 
 08/00/3102يوم االثنين الموافق   كلية التمريض

17 
"Feeding challenge of high risk neonate" 

 
 8/03/3102يوم االحد الموافق   كلية التمريض

18 "Hand on hand for better critical care" 02/03/3102م االحد الموافق  يو كلية التمريض 

19 
Development of cancer stem cells and drug 

delivery system targeting cancer"       " 3102نوفمبر 32يوم الثالثاء الموافق  الطب البشري 

20 

ي الخريج للعمل في " الشروط الواجب توافرها ف

 شركات القطاع الاراعي"

 

 كلية الاراعة  
وذلك خالل النصت الثاني من شهر نوفمبر 

 3102أو النصت الثاني من شهر ديسمبر

21 

 " فيروس الكورونا المستجد"

 
 2/2/3131يوم االثنين الموافق  كلية الاراعة  
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22 

 -السنوي االول للكلية تحت عنوان :لمؤتمر ا -

التحديات الصحية ودور التمريض في الصحة العالمية 
بالتاامن مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشت المبكر 
عن سرطان الثدي وتماشياَ مع االحتمال الدولي بعام 

 التمريض 

 3131مارس  02 كلية التمريض

23 

المؤؤؤؤؤتمر العلمؤؤؤؤي الرابؤؤؤؤع لنقابؤؤؤؤؤة العؤؤؤؤالج الطبيعؤؤؤؤي بكفؤؤؤؤؤر  -
 Low back pain and rehabilitation الشيخ

كلية العالج 
الطبيعي بقاعة 
السمنار بكلية 
 الطب البشري

 2/2/3131الموافق 

 
-  

القامة ندوة 
تعريفية بعنوان " 
فيروس الكورونا 
المستجد" لشئون 
خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة.

يوم االثنين الموافق 
2/2/3131. 

24 

" أدواتؤؤؤؤؤه نؤؤؤؤؤدوة علميؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤن رحلؤؤؤؤؤة البحؤؤؤؤؤ  العلمؤؤؤؤؤي  -

 الذكاء االصطناعي وأخالقياته"
االحد الموافق يوم 
8/2/3131 

25 

 نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدوة العلميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الثانيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والعشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرون -

 كلية التربية كلية التربية  –لقسم أصول التربية 
 08يوم االربعاء الموافق 

 3131مارس 


