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األستاذ الدكتور
 مجدى مصطفى كامل محمود 

وكيل الكليه
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه 



9th International Conference of the Egyptian Association of
 Oral & Maxillofacial Surgery

6

              محافظــة املنيــا )عــروس الصعيــد( حباهــا اللــه موقعــا مميــزا جعلهــا 

ــا  ــت محافظــة املني ــط بينهــا، ولقــد لعب ــى والبحــرى ترب ــن الوجهــن القب تتوســط ب

دورا بــارزا يف تاريــخ مــر القديــم والحديــث وصنــع الحضــارة ، ففــى العــر الفرعــوىن 

صــدرت منهــا أول دعــوة للتوحيــد يف تاريــخ البرشيــة نــادى بهــا )أخناتــون( وىف العــر 

اليونــاىن الرومــاىن ولــد فيهــا )تحــت( إلــه الحكمــة واملعرفــة، وىف العــر القبطــى بنيــت 

فيهــا كنيســة الســيدة العــذراء متزامنــة ىف الوقــت الــذى بنيــت فيــه كنيســة القيامــة ىف 

القــدس أمــا ىف العــر اإلســامى فلقــد تعطــرت أرضهــا بدمــاء شــهداء الصحابــة األجــاء 

وبنــى فيهــا مســجد )الحســن بــن صالــح بــن زيــن العابديــن( حفيــد املصطفــى )صــى 

اللــه عليــه وســلم( حيــث أنجبــت قريــة الشــيخ عبــاده الســيده )ماريــه القبطيــه( زوجة 

املصطفــى )صــى اللــه عليــه وســلم( وأم ولــده إبراهيــم وىف تاريخنــا املعــارص كان لهــا 

نصيــب موفــور ىف التضحيــات مــن أجــل الدفــاع عــن كرامــة الوطــن ضــد الغــزاة.

ــك  ــر وذل ــد م ــات صعي ــم محافظ ــن أه ــدة م ــا واح ــة املني ــر محافظ وتعت  

بســبب موقعهــا املتوســط ومــا تضمــه مــن مواقــع أثريــة فريــدة ويحدهــا مــن الشــال 

محافظــة بنــى ســويف ومــن الجنــوب محافظــة أســيوط ومــن الــرشق محافظــة البحــر 

األحمــر ومــن الغــرب محافظــة الــوادى الجديــد ومتتــد محافظــة املنيــا بطــول نهــر النيــل 

مبســافة 135 كــم تقريبــا مــع عــرض متوســط حــواىل 18 كــم وتصــل مســاحة املحافظــة 

ــا. ــم مربع 32279 ك

محافظة المنيا



9th International Conference of the Egyptian Association of
 Oral & Maxillofacial Surgery

7



9th International Conference of the Egyptian Association of
 Oral & Maxillofacial Surgery

8



9th International Conference of the Egyptian Association of
 Oral & Maxillofacial Surgery

9



9th International Conference of the Egyptian Association of
 Oral & Maxillofacial Surgery

10

جامعة المنيا
          اســتقلت جامعــة املنيــا عــن جامعــة أســيوط بالقــرار الجمهــوري رقــم 93 لســنة 

ــى  ــة رأس نفرتيت ــا ، وشــعار الجامع ــة املني ــع الحــرم الجامعــي شــال مدين 1976 ويق

وتضــم جامعــة املنيــا االن 20 كليــة باإلضافــه اىل معهــد التمريــض العــاىل ، منهــا أربعــة 

ــب  ــه – ط ــنان – الهندس ــب األس ــى األداب – ط ــى وه ــرم الجامع ــارج الح ــات خ كلي

بيطــرى ، و16 كليــه داخــل الحــرم الجامعــى وهــى الرتبيــة – الزراعــة – العلــوم – دار 

ــة بنــن  ــة الرياضي ــادق – الرتبي ــة – الســياحة والفن العلــوم – الطــب – الفنــون الجميل

وبنــات – األلســن – التمريــض – الرتبيــة النوعيــة – الصيدلــه - الحاســبات واملعلومــات 

– الرتبيــه الفنيــه – الحقــوق -  وكليــة ريــاض األطفــال.
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كلية الطب
        أنشــئت كليــة الطــب – جامعــة املنيــا بالقــرار الجمهــوري  رقــم )1142 ( لســنة 

ــدة  ــل جاه ــي )1983 / 1984( وتعم ــام الجامع ــا ىف الع ــة به ــدأت الدراس )1976( وب

عــى تقديــم خدمــة طبيــة متطــورة ورعايــة صحيــة متكاملــة ألبنــاء املجتمــع ىف هــذه 

املنطقــة مــن صعيــد مــر وذلــك مــن خــال مستشــفياتها الجامعيــة واملراكــز الصحيــة 

الجامعيــة امللحقــة بهــا وهــى تحــرص دامئــا أن تكــون مواكبــة ألحــدث مــا وصــل اليــه 

ركــب التطــور يف العلــوم الطبيــة مــن أجهــزة ومقتنيــات حديثــة وكــوادر طبيــة مدربــة 

وأن تغطــى مظلــة هــذه الرعايــة جميــع أفــراد املجتمــع عــى إختــاف مســتوياتهم ىف 

ســهولة ويــر ويف جميــع االوقــات، 
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ــى  ــم الطب ــر أركان التعلي ــا اىل توف ــة املني ــب – جامع ــة الط ــاء كلي ــدف إنش ــا يه ك

املتطــور مــن أســاتذة ومعامــل ومناهــج حديثــة ووســائل إطــاع وتعليــم عــى أحــدث 

مســتوى لتخريــج األطبــاء القادريــن عــى توفــر الرعايــة الطبيــة الســليمة ليــس ىف مــر 

وحدهــا ولكــن خــارج مــر أيضــا وكذلــك لضــان التعليــم الطبــى املســتمر لشــباب 

الخريجــن ىف مرحلــة الدراســات العليــا مبــا يضمــن كفــاءة العنــر البــرشى األســاىس ىف 

تقديــم الرعايــة الصحيــة الســليمة واملتطــورة ألبنــاء الوطــن .

ــة ىف العــام الجامعــى 1984/1983  ــدأت الدراســة بالكلي ىف العــام الجامعــي 83 / 84 ب

ــا وطالبــة محولــن مــن كليــات أخــرى وهــم مــن  وكان عــدد الطــاب انــذاك 99 طالب

ــاين  ــل مب ــم 389 بنق ــوري رق ــرار جمه ــدر ق ــنة 1987 ص ــا. وىف س ــة املني ــاء محافظ أبن

املستشــفى التعليمــى إىل جامعــة املنيــا . تخرجــت أول دفعــة للكليــة ىف العــام الجامعي 

88 / 89 حيــث كان عــدد خريجيهــا 90 طبيــب وطبيبــة. هــذا وقــد تــم تطبيــق الائحــة 

الجديــدة لشــئون الطــاب امللتحقــن بالكليــة بــدءا مــن العــام الجامعــي 2005 / 2006 

حرصــا مــن إدارة الكليــة عــى تطويــر عمليــة التعليــم داخــل الكليــة وعمــا عــى مزيــد 

مــن التقــدم والنهــوض مبســتوى طــاب الكليــة وخرجيهــا

              تتمثــل رؤيــة كليــة الطــب جامعــة املنيــا ىف إعــداد طبيــب مــارس عــام كــفء 

بحيــث يكــون مؤهــا تأهيــا عاليــا ملقابلــة أحتياجــات الرعايــة الصحيــة املتناميــة وأن 

يكــون قــادرا عــى التغلــب عــى التحديــات املحيطــه بــه وأن يفــى باملعايــر املوضوعــه 

ىف مختلــف أســواق العمــل محليــا وأقليميــا ودوليــا وتســعى الكليــة جاهــدة اىل تحقيــق 

التميــز ىف برامــج الدراســات العليــا والتعليــم الطبــى املســتمر والبحــث العلمــى 
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و تهــدف كليــة الطــب جامعــة املنيــا اىل اعــداد مــارس عــام قــادر عــى دمــج املهــارات 

األكلينكيــة والحيويــة والطبيــة الخاصــة باملعــارف لإلرتقــاء بالحالــة الصحيــة للمريــض 

ــة وبرامــج الدراســات  ــواع الرامــج التدريبي وأن يكــون مســتعدا لإللتحــاق مبختلــف أن

العليــا التخصصيــة.

ــاء مؤهلــن عــى أعــى مســتوى  ــا تخريــج أطب ــة الطــب جامعــة املني كــا تهــدف كلي

علمــى وإكلينيــي بعــد مرحلــة البكالوريــوس ملزاولــة املهنــة وتقديــم الرعايــة الصحيــة 

املتطــورة. وتســعى الكليــة اىل ضــان التحديــث املســتمر ىف اداء خريجــى األطبــاء مــن 

خــال التحاقهــم بالدراســات العليــا وحضــور برامــج التطويــر وورش العمــل والنــدوات 

ــة  ــاث العلمي ــراء األبح ــتمر. وإج ــى املس ــم الطب ــج التعلي ــة وبرام ــرات العلمي واملؤمت

ــوم  ــر العل ــل تطوي ــن أج ــك م ــة وذل ــوم الطبي ــال العل ــة ىف مج ــات التطبيقي والدراس

ــا  ــع. ك ــة املجتم ــة وخدم ــة البيئ ــة وتنمي ــة املتوطن ــكات الصحي ــل املش ــة وح الطبي

ــة  ــا بالكلي ــاء بالدراســات العلي ــة اىل تيســر ســبل التحــاق خريجــى األطب تســعى الكلي

للراغبــن منهــم منحهــم الدرجــات العلميــة مثــل املاجســتر والدكتــوراه بعــد نجاحهــم 

ــاء باملســتوى العلمــى لهــم. ــر واإلرتق ــا للتطوي ىف املقــررات املخصصــة ضان

كــا تهــدف الكليــة اىل التعــاون املثمــر مــع الجامعــات واملعاهــد العلميــة والجهــات 

ــة  ــة املتوطن ــة املهتمــة بصحــة املواطــن مــن أجــل دراســة املشــكات الصحي الحكومي

وإيجــاد الحلــول العلميــة لهــا وتقديــم الخدمــات العاجيــة املتطــورة واملســاهمة مــع 

الجهــات الحكوميــة املهتمــة بصحــة املواطــن يف إجــراءات الوقايــة مــن األمــراض ونــرش 

الوعــى الصحــى.

ورغبــة مــن الكليــة ىف مواليــة التقــدم العلمــى تســعى اىل إرســال البعثــات الطبيــة اىل 

ــد  ــن الخــارج ىف إطــار عق ــار األســاتذة م ــة بالخــارج وإســتضافة كب الجامعــات العلمي

إتفاقيــات للتبــادل العلمــى والثقــاىف وتبــادل الخــرات والبحــوث الطبيــة املشــرتكة مــن 

أجــل تطويــر التعليــم الطبــى.  
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قطاع خدمة المجتمع
 وتنمية البيئة
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             قطــاع خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة مــن القطاعــات الهامــه والــذى 

يهــدف إىل الرتويــج لــدور الكليــة يف مجــال خدمــة املجتمــع و تنميــة البيئــة وذلــك مــن 

خــال تحفيــز و تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم والطلبــة عــي املشــاركة 

املجتمعيــة كــا يهــدف ايضــا اىل ضــان مشــاركة املجتمــع املــدين والجمعيــات األهليــة 

واملنظــات املحليــة بصــورة فعالــة يف الخدمــات املجتمعيــة وتنميــة البيئــة. كــا يهــدف 

القطــاع اىل توعيــة املســتفيدين مــن الخدمــة مبــا تقدمــة الكليــة مــن خدمــات، وابــرام 

ــل و  ــة ذات العاقــة وتفعي ــد مــن بروتوكــوالت التعــاون مــع األطــراف املجتمعي العدي

تعزيــز املــرم منهــا، و تنفيــذ برامــج التوعيــة بأنشــطة الكليــة ، مــع الحــرص عــى قيــاس 

ــتوي  ــة و مس ــن أداء الكلي ــدين ع ــع امل ــل واملجتم ــوق العم ــات س ــاء منظ ــدى رض م

خريجيهــا.

أتــرشف بــأن أعــرض عــى ســيادتكم تقريــر عــن نشــاط كليــة الطــب ىف مجــال   

خدمــة املجتمــع وشــئون البيئــه خــال العــام الجامعــى 2015 – 2016 متضمنــا العيــد 

ــه  ــدورات التدريبي ــه وورش العمــل وال ــاءات واملؤمتــرات العلمي ــن املحــارضات واللق م

ــات  ــع الجه ــاون م ــوكات التع ــه وبروت ــل الطبي ــى القواف ــاوة ع ــه ع ــدوات التوعي ون

الحكوميــه والغــر حكوميــه العاملــه ىف مجــال خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــه.

ــه  ــه واأللجتاعي ــه والرياضي ــذه عــن أنشــطه الطــاب العلمي ــر نب كــا يتضمــن التقري

والثقافيــه والفنيــه عــاوه عــى دور الطــاب ىف مجــال خمــة املجتمــع وتنميــة البيئــه 

         كل الشــكر والتقديــر اىل جميــع مــن ســاهم ىف هــذا النجــاح مــن أدارة الكليــه 

الجامعيــة واألقســام األكادمييــه واألكلينيكيــه واالداريــون والعــال  واملستشــفيات 

ونعاهدكــم أن نبــذل مزيــدا مــن الجهــد خــال االعــوام القادمــه بــاذن اللــه ىف ســبيل 

ــه. ــة البيئ ــع وتنمي ــة املجتم خدم
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• افتتــاح مركــز املعلومــات الدوائيــة أألربعــاء 26 أغســطس 2015 تحــت رعايــة األســتاذ 
الدكتــور جــال ســيد صالــح رئيــس مجلــس ادارة املستشــفيات الجامعيــة وعميــد كليــة 

الطــب واألســتاذ الدكتــور أرشف محمــد عثــان مديــر عــام مستشــفى املنيــا الجامعــى 

ومبشــاركة الدكتــور محمــد رسحــان محمــد نقيــب صيادلــة املنيــا والدكتــورة امــل كــال 

حســن أمــن عــام نقابــة صيادلــة املنيــا ومســئول اللجنــة العلميــة بالنقابــة والصيدالنيــة 

ســمر احمــد عبــد االه مديــرة مركــز املعلومــات الدوائيــة .

• الخميــس 27 أغســطس 2015 توقيــع بروتوكــول التعــاون بــن  أ.د جــال ســيد صالــح 
ــه  ــفيات الجامعي ــس ادارة املستش ــس مجل ــا ورئب ــة املني ــب – جامع ــة الط ــد كلي عمي

والدكتــور نصيــف حفنــاوى احمــد وكيــل وزارة الصحــه باملنيــا وأ.د أحمــد طــارق 

ــب.  ــر الصحــه لشــئون التدري مستشــار وزي

ــال  ــض والع ــاء والتمري ــه األوىل لألطب ــدورة التدريبي ــطس 2015 ال ــبت 29 أغس • الس
عــى كيفيــة اســتخام بروتوكــوالت مكافحــة العــدوى داخــل غــرف العمليــات واألقســام 

الداخليــه والعنايــات والعيــادات الخارجيــه ........... ووضــع اســرتاتيجية لعمــل الوحــده 

مــن محــارضات ارشــاديه وتدريبــات عمليــه خــال العــام الجامعــى 2015 – 2016.

• األربعــاء 2 ســبتمر 2015 الــدورة التدريبيــه األوىل عــى أعــال العنايــه املركــزه 
والتنفــس الصناعــى لألطفــال حديثــى الــوالده مبستشــفى املنيــا العــام تنفيــذا لروتوكــول 

ــا.  ــا ووزاة الصحــه والســكان باملني ــة الطــب – جامعــة املني التعــاون بــن كلي

ــه لغســيل  ــه الصحي ــب العمــى األول لوحــدة مكافحــة العــدوى عــن الطريق • التدري
ــس 3 ســبتمر 2015 ــال العــدوى الخمي ــع انتق ــه ىف من ــدى كوســيله فعال األي

بقاعة املحارضات باملبنى التعليمى مبستشفى املنيا الجامعى.
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• الــدوره التدريبيــه املكثفــه بالتعــاون بــن أقســام جراحــة العظــام وجراحــة التجميــل 
) CLESF( ــز ــتدامه ومرك ــه املس ــرىب للتنمي ــد الع ــى واملعه ــا الجامع ــفى املني مبستش

ــبتمر 2015   ــن 4 – 5 س ــرته م ــه ىف الف ــده األمريكي ــات املتح ــيكاغو – الوالي ــة ش بوالي

ــا الجامعــى. ــى التعليمــى مبستشــفى املني ــة املحــارضات باملبن بقاع

• الــدوره التدريبيــه ألطبــاء ومتريــض الصحــه املدرســيه ىف الفــرته مــن 8 – 17 ســبتمر 
2015 واملنعقــد بقاعــة املحــارضات مبستشــفى التأمــن الصحــى باملنيــا وذلــك مبشــاركة 

أعضــاء هيئــة التدريــس قســم األطفــال – جامعــة املنيــا.

• ورشــة العمــل أألوىل لقســم جراحــة املســالك البوليــه وشــعبة مناظــر املســالك البوليــه 
عــن مناظــر الحالــب املــرن بالتعــاون مــع الجمعيــة املريــة لجراحــى املســالك البوليــة 

ــا  ــفى املني ــى مبستش ــى التعليم ــارضات باملبن ــة املح ــبتمر 2015 بقاع ــس 10 س الخمي

الجامعــى.

• نــدوه التوعيــة الثانيــة والتثقيــف الصحــى ملــريض الفــروس الكبــدى ىس عنــد االطفــال  
بتاريــخ 21 ســبتمر 2015 تحــت ارشاف االســتاذ الدكتــور ســمر تامــر عبــد اللــه رئيــس 

قســم االطفــال - جامعــة املنيــا و األســتاذ الدكتــور ابوبكــر احمــد  أســتاذ أمــراض الكبــد 

ــد الجــواد أســتاذ مســاعد طــب  ــال محمــد عب ــوره من ــد والدكت ــد القومــى للكب باملعه

األطفــال- جامعــه االســكندريه. 

• اســبوع اســتقبال الطــاب الجــدد لكليــة الطــب بجامعــة املنيــا مــن 28 ســبتمر اىل 1 
أكتوبــر   2015 تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور جــال ســيد صالــح رئيــس مجلــس ادارة 

املستشــفيات الجامعيــة وعميــد كليــة الطــب وبحضــور الســاده وكاء الكليــه والســاده

 رؤساء أقسام الترشيح والهستولوجى والكيمياء الحيويه وموظفى رعاية الشباب.
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ــة التعامــل مــع مــرىض نقــص املناعــة  ــه والتثقيــف الصحــى عــن كيفي ــدوة التوعي • ن
ــة   ــاز املناع ــايب جه ــاء  مص ــة  اصدق ــع جمعي ــاون م ــدز )AIDS(  بالتع ــب االي املكتس

ــة –  ــالك البولي ــة – املس ــد -  الجلدي ــاء والتولي ــراض النس ــب )ام ــة  الط ــام  كلي واقس

ــف  ــدر – االن ــراض الص ــة – ام ــراض الباطن ــام – أألم ــة العظ ــة – جراح ــة العام الجراح

واالذن – االطفــال – أألمــراض املتوطنــة – أألمــراض العصبيــة والنفســية – أمــراض 

الــكى( األحــد 4 اكتوبــر 2015 بقاعــة املحــارضات باملبنــى التعليمــى مبستشــفى املنيــا 

ــى . الجامع

  Back to School and Common Illnesses ــة ــات الدوائي ــز املعلوم ــارضة مرك • مح
عــن األمــراض املنتــرشه بــن أطفــال املــدارس االثنــن 5 اكتوبــر 2015 بقاعــة املحــارضات 

باملبنــى التعليمــى مبستشــفى املنيــا الجامعــى .

• التدريــب العمــى الثــاىن لوحــدة مكافحــة العــدوى عــن الطريقــه الصحيــه لغســيل 
األيــدى كوســيله فعالــه ىف منــع انتقــال العــدوى األربعــاء 7 اكتوبــر 2015 بقاعــة 

ــى. ــا الجامع ــفى املني ــى مبستش ــى التعليم ــارضات باملبن املح

• الــدورة التدريبيــة األوىل عــى اعــال الطــوارئ مبستشــفيات وزارة الصحــة ىف الفــرتة 
مــن 24 - 29 اكتوبــر  2015  بقاعــة املحــارضات بــوزارة الصحــة باملنيــا بالتعــاون مــع 

ــة – جراحــة  ــة املركــزة –  األمــراض الباطني ــر – أمــراض القلــب والعناي اقســام )التخدي

القلــب والصــدر– الســموم االكلينيكيــة – التحاليــل الطبيــة وبنــك الــدم(  تحــت رعايــة 

ــاوى احمــد وكيــل  ــور نصيــف حفن ــة الطــب والدكت ــد كلي ــح عمي أ.د جــال ســيد صال

وزارة الصحــه باملنيــا.
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ــال  ــمى األطف ــع قس ــاون م ــه بالتع ــال املري ــب األطف ــة ط ــارش لجمعي ــر الع • املؤمت
ــة  ــد مــر تحــت رعاي ــاء أطفــال صعي ــة أطب ــا وجامعــة أســوان  وجمعي بجامعــة املني

أألســتاذ الدكتــور حســن كامــل بهــاء الديــن رئيــس الجمعيــة املريــه لطــب األطفــال 

واألســتاذ الدكتــور منصــور كبــاش رئيــس جامعــة أســوان واألســتاذ الدكتــور ســمر تامــر 

ــة  ــر 2015  مبدين ــن 29 – 31 أكتوب ــرته م ــا ىف الف ــة املني ــال جامع ــم األطف ــس قس رئي

الغردقــه
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افتتاح مركز المعلومات الدوائية
 األربعاء 26 اغسطس 2015
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 الدورة التدريبيه األولى على أعمال العنايه المركزه والتنفس الصناعى 
لألطفال حديثى الوالده بمستشفى المنيا العام األربعاء 2 سبتمبر 2015
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الدورة التدريبية المكثفة بالتعاون بين أقسام جراحة العظام وجراحة 
التجميل  ومركز CLESF  بمدينة شيكاجو فى الفترة من 4 ـ 5 سبتمبر 2015
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الدوره التدريبيه ألطباء وتمريض الصحه المدرسيه 
فى الفتره من 8- 17 سبتمبر 2015
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الكبدى سى عند االطفال بتاريخ  21 سبتمبر  2015
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ورشة العمل عن منظار الحاب المرن لقسم المسالك 
البوليه  الخميس 10 سبتمبر 2015
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المنيا من 28 سبتمبر الى 1 أكتوبر   2015
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ورشة عمل عن كيفية التعامل مع مرضى نقص 
المناعة المكتسب )AIDS(  األحد 4 اكتوبر 2015
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ــر 2015  ــس 5 نوفم ــوى الخمي ــى العل ــاز الهضم ــار الجه ــل األوىل ملنظ ــة العم • ورش
ــة  ــات التشــخيصية والعاجي ــى اســتخدام التقني ــاء ع ــب األطب ــدف اىل تدري ــى ته والت

املتطــورة يف مجــال مناظــر الجهــاز الهضمــي تحــت ارشاف اللجنــة التعليميــة بالوحــده 

والتــي يرأســها االســتاذ الدكتــور يــارس محــروس اســتاذ ورئيــس قســم األمــراض املتوطنــه 

واســتاذ مناظــر الجهــاز الهضمــى.

• الــدورة التدريبيــة الثانيــه عــى اعــال الطــوارئ مبستشــفيات وزارة الصحــة ىف الفــرتة 
مــن 14 اىل 19 نوفمــر 2015 بقاعــة املحــارضات بــوزارة الصحــة باملنيــا بالتعــاون مــع 

ــة – جراحــة  ــة املركــزة –  األمــراض الباطني ــر – أمــراض القلــب والعناي اقســام )التخدي

القلــب والصــدر– الســموم االكلينيكيــة – التحاليــل الطبيــة وبنــك الــدم(  وتحــت رعايــة 

ــاوى احمــد وكيــل  ــور نصيــف حفن ــة الطــب والدكت ــد كلي ــح عمي أ.د جــال ســيد صال

ــا وبحضــور األســتاذ الدكتــور مجــدى مصطفــى كامــل وكيــل كليــة  وزارة الصحــه باملني

الطــب لشــئون تنميــة البيئــة وخدمــة املجتمــع.

• القافلــة الطبيــه لكلبــة الطــب – جامعــة املنيــا ومؤسســة مــر الخــر بالتعــاون مــع 
مديريــة  الشــئون الصحيــة باملنيــا الخميــس والجمعــه 26 – 27 نوفمــر 2015  بقريــة 

الســاوي مركــز العــدوة مبحافظــة املنيــا.

• نــدوة التوعيــه والتثقيــف الصحــى الخميــس والجمعــه 26 – 27 نوفمــر 2015 عــن 
ــور أميــن  ــن الهــوارى والدكت ــور اســام جــال الدي ــى القاهــا الدكت حاســة الســمع والت

ســليان مــدرس الصحــه العامــه بكليــة الطــب – جامعــة املنيــا ألهــاىل قريــة الســاوى 

ــة  ــن خمس ــل م ــال أق ــمع  لألطف ــاس الس ــص مقي ــت  فح ــى تضمن ــا والت ــز املني مرك

ــاج اىل  ــد تحت ــمعيه ق ــاكل س ــاف ألى مش ــر الكتش ــف املبك ــن الكش ــوع م ــنوات كن س

زراعــة قوقعــة، وقــد تــم  توقيــع  الكشــف عــى مــا يقــرب مــن 300، هــذا وقــد تــم 
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ــى  ــا الجامع ــن ضعــف الســمع اىل مستشــفى املني ــون م ــن يعان ــه مم ــل 22 حال تحوي

ــة زرع القوقعــه. ــل اجــراء عملي ــد مــن الفحوصــات قب الجــراء مزي

ــر 2015 م تحــت  ــن 30 نوفم ــى األثن ــاز الهضم ــه ملنظــار الجه ــل الثاني • ورشــة العم
رعايــة األســتاذ الدكتــور محمــد جــال ســيد صالــح عميــد كليــة الطــب ورئيــس مجلــس 

ادارة املستشــفيات الجامعيــة وبحضــور األســتاذ الدكتــور مجــدى مصطفــى كامــل وكيــل 

كليــة الطــب لشــئون تنميــة البيئــة وخدمــة املجتمــع ومشــاركة االســتاذ الدكتــور مديحه 

مخلــوف واالســتاذ الدكتــور ابراهيــم مطــاوع واالســتاذ الدكتــور يــارس محــروس أســاتذه 

األمــراض املتوطنــة واملعديــة والطفيليــات ومناظــر الجهــاز الهضمــى.

ــايس  ــاة األس ــم الحي ــارات دع ــم مه ــال  لتعلي ــم األطف ــة األوىل لقس ــدورة التدريبي • ال
ــاء واألربعــاء والخميــس 1-2-3 ديســمر 2015 بالتعــاون  ــام ألثاث ــق أي للفــرد أو للفري

ــة القاهــره وتحــت ارشاف: ــة الطــب جامع ــه الحرجــه بكلي ــع قســم الرعاي م

ــارك  ــى ش ــال والت ــه لألطف ــه األمريكي American Academy of Pediatrics  األكادميي

ــة التأمــن الصحــى. ــاء قســم األطفــال ووزارة الصحــه وهيئ فيهــا أطب

• قافلــة طبيــة وزراعيــه وبيطريــة لقريــة دلجــا بديرمــواس األربعــاء 2 ديســمرب 2015 
وبالتعــاون بــن كليــات الطــب البــرشى وكليــة الزراعــه وكليــة الطــب البيطــرى تنفيــذا 

ــه  ــا بــروره توجي ــو املجــد رئيــس جامعــة املني لتوجيهــات األســتاذ الدكتــور جــال أب

الخدمــات الصحيــه والزراعيــه والبيطريــه اىل القــرى املحرومــه مبحافظــة املنيــا.

• احتفاليــه قســم الصحــه العامــه بكليــه الطــب – جامعــة املنيــا باليــوم العاملــى ملــرض 
نقــص املناعــة املكتســب AIDS األحــد 5 ديســمر 2015 بالتعــاون مع جمعيــة األصدقاء 

املشــهره برقــم 2896 لســنه 2014 بقاعــة املحــارضات مبستشــفى النســاء والــوالده
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 حــره 120 مــا بــن اســاتذه ورؤســاء اقســام ودارســن ودارســات باألضافــه اىل العديــد 

مــن طــاب كليــه الطــب واطبــاء مستشــفى النســاء والــوالده. كــا شــارك ىف  الحضــور 

ــه ىف  ــه املتخصص ــات الصحي ــى والهيئ ــن الصح ــة التأم ــه وهيئ ــن وزارة الصح ــاء م أطب

هــذا املجــال.

ــاٌ تحــت  ــة املني ــدوى ىف مستشــفيات جامع ــة الع ــه لوحــدة مكافح ــدوره التدريبي • ال
رعايــه املجلــس األعــى للجامعــات وبالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــه ىف الفــرتة 

مــن  5  إىل 13 د يســمر 2015 حيــث تــم تدريــب أكــر 340 فــرد مــن أألطبــاء وهيئــة 

التمريــض ومقدمــى الخدمــه الصحيــه 

•نــدوة توعيــة األوىل عــن األكتشــاف املبكــر ألورام الثــدي بكليــة الرتبيــه – جامعــة املنيا 
ــة  ــل كلي ــد وكي ــد أحم ــد محم ــور أحم ــتاذ الدكت ــمر 2015 بحضوراألس ــاء 8 ديس الثاث

ــور مجــدي مصطفــي  ــة واألســتاذ الدكت ــة البيئ ــة املجتمــع وتنمي ــة لشــئون خدم الرتبي

ــد  ــتاذ أحم ــة واالس ــة البيئ ــع وتنمي ــة املجتم ــئون خدم ــب لش ــة الط ــل كلي ــل وكي كام

محمــد عــز مديــر عــام مرشوعــات البيئــة بالجامعــه.

• نــدوة توعيــة الثانيــه عــن األكتشــاف املبكــر ألورام الثــدي بكليــة الرتبيــه – جامعــة 
ــاء 15 ديســمر 2015 بحضوراألســتاذ الدكتــور أحمــد محمــد أحمــد وكيــل  ــا الثاث املني

كليــة الرتبيــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة واألســتاذ الدكتــور مجــدي 

مصطفــي كامــل وكيــل كليــة الطــب لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة واألســتاذ 

ــار  ــورة هــدي مخت ــا والدكت ــم باملني ــة والتعلي ــل وزارة الرتبي ــد وكي ــد الحمي رمضــان عب

ــة الطــب واالســتاذ أحمــد محمــد عــز  ــووي بكلي مــدرس العــاج باألشــعة والطــب الن

ــة.  ــة بالجامع ــات البيئ ــام مرشوع ــر ع مدي
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• قافلة طبية وزراعية وبيـــطرية لقريــــة شــــارونه األربـــــعاء 16 ديسمرب 2015 
بالتعــاون بــن كليــات الطــب البــرشى وكليــة الزراعــه وكليــة الطــب البيطــرى حيــث تــم 

توقيــع الكشــف الطبــى عــى 312 حالــة وتــم رصف العــاج مجانــا عــاوة عــل تحويــل 

32 حالــة اىل مستشــفى املنيــا الجامعــى الرئيــى ملزيــد مــن األبحــاث أو ألجــراء بعــض 

العمليــات. 

• اليــوم العلمــى الثــاىن لوحــدة األمــراض العصبيــه والنفســيه بقســم األطفــال – جامعــة 
ااملنيــا  الخميــس 17 ديســمر 2015   بالتعــاون مــع الجمعيــه املريــه لألمــراض 

العصبيــه والنفســيه تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور محمــد جــال ســيد صالــح عميــد 

كليــة الطــب ورئيــس مجلــس ادارة املستشــفيات الجامعيــة وبحضــور األســتاذ الدكتــور 

مجــدى مصطفــى كامــل وكيــل كليــة الطــب لشــئون تنميــة البيئــة وخدمــة املجتمــع.

• الخميــس 17 ديســمر 2015  نــدوة التوعيــه والتثقيــف الصحــى للجمعيــة املريــه 
ــوزارة التضامــن األجتاعــى  ــد واملشــهره برقــم 536 لســنة 2008 ب ــة مــرىض الكب لرعاي

عــن طــرق العــدوى وكيفيــة الوقايــه وأحــدث اســاليب العــاج ملــرض األلتهــاب الكبــدى 

الفــروىس C  عنــد أألطفــال وذلــك تنفيــذا لروتوكــول التعــاون املوقــع بتاريــخ 17 فرايــر 

2015 بــن الجمعيــة وقســم األطفــال بكليــة الطــب –  جامعــة املنيــا.

•  األحــد 20 ديســمر 2015   ورشــة عمــل األوىل تحــت عنــوان »اليقظــة الصيدليــة« 
ــز  ــع مرك ــا الجامعــى وبالتعــاون م ــه مبستشــفى املني ــى والصيدل ــن الطب لقســم التموي

ــة  ــة للشــئون الصيدلي ــإلدارة املركزي ــع ل ــة املــري فــرع ســوهاج التاب اليقظــة الصيدلي

ــرار اإلداري  ــنة 2012 و الق ــم )368( لس ــوزاري رق ــرار ال ــأ بالق ــة و املنش ــوزارة الصح ب

 UMC( Uppsala Monitoring( لســنة 2013، و الــذي يتمتــع بعضويتــه يف )رقــم )56
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ــة  ــة مأموني ــن مراقب ــئول ع ــة )WHO( واملس ــة العاملي ــة الصح ــع ملنظم Center التاب

األدويــة ,األجهــزة , املســتلزمات الطبيــة واملبيــدات الحرشيــة يف مرحلــة مــا بعــد 

ــي. ــاء االســتخدام الفع التســويق وأثن

• قافلــة طبيــة وزراعيــه وبيطريــة لقريــة الرشافيــه األربعــاء 30 ديســمرب 2015 
بالتعــاون بــن كليــات الطــب البــرشى وكليــة الزراعــه وكليــة الطــب البيطــرى حيــث تــم 

توقيــع الكشــف الطبــى عــى 312 حالــة وتــم رصف العــاج مجانــا عــاوة عــل تحويــل 

32 حالــة اىل مستشــفى املنيــا الجامعــى الرئيــى ملزيــد مــن األبحــاث أو ألجــراء بعــض 

العمليــات.  

ــتاذ  ــا االس ــا ميثله ــة املني ــن جامع ــاون ب ــول تع ــع برتوك ــر 2016 توقي ــد 3 يناي • األح
الدكتــور جــال الديــن عــي أبــو املجــد رئيــس جامعــة املنيــا ومراكــز تطويــر خدمــات 

نقــل الــدم القوميــة بحضــور االســتاذ الدكتــور أرشف عثــان مديــر املستشــفي الجامعــي 

ــا و االســتاذ  ــدم باملني ــاً للمركــز األقليمــي لنقــل ال ــو القاســم  ممث ــور أحمــد أب والدكت

ــه. ــم الباثولوجــي أألكلينيكي ــس قي ــاوي رئي الدكتورعصمــت الرشق

• األحــد 3 ينايــر 2016 افتتــاح وحــدة جراحــات القرنيــة بقســم جراحــة العيــون 
ــس  ــو املجــد رئي ــور جــال أب ــة األســتاذ الدكت ــا الجامعــى تحــت رعاي مبستشــفى املني

ــب  ــة الط ــد كلي ــح عمي ــيد صال ــال س ــور ج ــتاذ الدكت ــور  األس ــا وبحض ــة املني جامع

ــد  ــيد عب ــنى س ــور حس ــتاذ الدكت ــه واألس ــفيات الجامعي ــس ادارة املستش ــس مجل ورئي

الغنــى وكيــل كليــة الطــب لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث والدكتــور أرشف عثــان 

مديــر املستشــفي الجامعــي الرئيــى والدكتــور خالــد مــراد رئيــس قســم جراحــة العيون 

بكليــة الطــب واألطبــاء األخصائيــن بقســم جراحــة العيــون بجامعــة املنيــا حيــث أجــري 

ــد مــر  . ــة يف صعي ــات زرع القرني ــا أويل عملي فيه
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ــر 2016   تحــت  ــه األحــد 16 يناي ــه األكلينيكي ــاء العلمــى األول لوحــدة الصيدل • اللق
ــك دور  ــفيات وكذل ــا باملستش ــة ودوره ــة اإلكلينيكي ــوم الصيدل ــف مبفه ــوان التعري عن

التغذيــة الوريديــة واهميتهــا لألطفــال بقاعــة املحــارضات مبستشــفى النســاء واالطفــال 

الجامعــى بحضــور األســتاذ الدكتــور مجــدي مصطفــي كامــل وكيــل كليــة الطــب لشــئون 

ــور  ــا، والدكت ــة املني ــب صيادل ــان نقي ــد رسح ــور محم ــع والدكت ــة املجتم ــه وخدم البيئ

كــال امــن عــام نقابــة صيادلــة املنيــا.  

• األربعاء 20 يناير 2015  قافلة طبية وزراعيه وبيطرية لقريــة منسافيس مبركز أبو قرقاص 
ــع األعــار املختلفــه  ــه مــن جمي ــى عــى  1628 حال ــع الكشــف الطب ــم توقي ــث ت حي

ويف جميــع التخصصــات باالضافــه اىل نــدوة تثقيفيــه صحيــه للســيدات عــن خدمــات 

ــم األرسه. تنظي

• نــدوة التوعيــه والتثقيــف الصحــى عــن االلتهــاب الكبــدى الفــروىس ىس األربعــاء 20 
ــات  ــك ضمــن فعالي ــر 2016 »اســاليب العــدوى وطــرق التشــخيص والعــاج« وذل يناي

القوافــل العاجيــة لجامعــة املنيــا بقريــة منســافيس مبركــز أبــو قرقــاص القاهــا األســتاذ 

ــاز  ــه ومناظــر الجه ــراض املتوطن ــور محمــود ســعد محمــود اســتاذ مســاعد األم الدكت

الهضمــى.

ــى  ــم الباثولوج ــم قس ــل نظ ــزم والتأهي ــه والروماتي ــام الباطن ــع أقس ــع م ــاون م • بالتع
بكليــة الطــب جامعــة املنبــا الخميــس 21 ينايــر 2016 اليــوم العلمــى الثــاىن تحــت رعايــة 

األســتاذ الدكتــور جــال الديــن أبــو املجــد رئيــس جامعــة املنيــا وبحضــور األســتاذ الدكتــور 

ــة الطــب  ــد كلي ــة وعمي ــس ادارة املستشــفيات الجامعي ــح رئيــس مجل جــال ســيد صال

واألســتاذ الدكتــور مجــدى مصطفــى كامــل وكيــل الكليــه لشــئون البيئــه وخدمــة املجتمــع 

.
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ــه  ــة الصح ــوى مبديري ــيل الدم ــكى والغس ــراض ال ــدة أم ــى األول لوح ــاء العلم • اللق
ــا يومــى الخميــس  ــه واألطفــال بجامعــة املنب والســكان وبالتعــاون مــع قســمى الباطن

والجمعــة 21-22 ينايــر 2016 بقاعــة املؤمتــرات بفنــدق حــورس تحــت رعايــة الدكتــور 

نصيــف حفنــاوى احمــد وكيــل وزارة الصحــه باملنيــا وبحضــور األســتاذ الدكتــور حســن 

ــور  ــا واألســتاذ الدكت ــة املني ــة الطــب جامع ــكى بكلي ــراض ال ــن اســتاذ اأم ــى الدي محي

اسامه املنشاوى استاذ أمراض الكى بكلية الطب. 
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• افتتــاح عيــادة الفروســات الكبديــة بقســم األمــراض املتوطنــة، والتــي تقــدم خدمــة 
للكشــف املجــاىن عــى املــرىض غــر القادريــن، ويــرشف عليهــا نخبــة مــن أســتاذة الكبــد 

بجامعــة املنيــا أألثنــن 1 فرايــر 2016 بحضوراألســتاذ الدكتــور الدكتــور جــال أبواملجــد 

رئيــس جامعــة املنيــا واألســتاذ الدكتــور حســنى ســيد عبــد الغنــى عميــد كليــة الطــب 

واألســتاذ الدكتــور مجــدى مصطفــى كامــل وكيــل كليــة الطــب لشــئون خدمــة املجتمــع 

وتنميــة البيئــه ونائــب رئيــس مجلــس ادارة املستشــفيات الجامعيــه واألســتاذ الدكتــور 

أرشف محمــد عثــان مديــر عــام مستشــفى املنيــا الجامعــى ومبشــاركة  الدكتــور محمود 

ــور  ــتاذ الدكت ــا وألس ــة املني ــى بجامع ــاز الهضم ــد والجه ــراض الكب ــتاذ أم الدســوقى اس

وائــل ســليان، أســتاذ أمــراض الكبــد واألســتاذ الدكتــور يــارس محــروس أســتاذ أمــراض 

ــة إبراهيــم، اســتاذ األمــراض املتوطنــة  الكبــد والجهــاز الهضمــى واألســتاذ دكتــورة هال

ومديــر عيــادة الفروســات الكبديــة بجامعــة املنيــا .

ــم  ــة بقس ــات القرني ــدة جراح ــاىن لوح ــى الث ــوم العلم ــر 2016 الب ــاء 16 فراي • الثاث
جراحــة العيــون مبستشــفى املنيــا الجامعــى تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور جــال أبــو 

املجــد رئيــس جامعــة املنيــا وبحضــور األســتاذ الدكتــور حســنى ســيد عبــد الغنــى عميــد 

كليــة الطــب ورئيــس مجلــس ادارة املستشــفيات الجامعيــه واألســتاذ الدكتــور مجــدى 

ــه ونائــب  ــة البيئ ــة الطــب لشــئون خدمــة املجتمــع وتنمي ــل كلي مصطفــى كامــل وكي

رئيــس مجلــس ادارة املستشــفيات الجامعيــه والدكتــور أرشف عثــان مديــر املستشــفي 

الجامعــي الرئيــى والدكتــور خالــد مــراد رئيــس قســم جراحــة العيــون حيــث تــم اجــراء 

5 حــاالت ترقيــع نافــذ للقرنيــه. 

• تقريــر عــن املؤمتــر الــدويل الثــاين للطــب الرشعــي والســموم اإلكلينيكيــة الخميــس - 
الجمعــه 25 - 26 فرايــر 2016 تحــت رعايــة الدكتــور أرشف الشــيحي، وزيــر التعليــم 
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ــو املجــد  ــن عــي اب ــور جــال الدي ــايل والبحــث العلمــي، وبحضــور األســتاذ الدكت الع

ــور حســني  ــا، واألســتاذ الدكت ــواء طــارق نــر، محافــظ املني ــا والل رئيــس جامعــة املني

ــدى  ــور مج ــتاذ الدكت ــب واألس ــة الط ــد كلي ــال عمي ــم بأع ــي القائ ــد الغن ــيد عب س

مصطفــى كامــل  وكيــل كليــة  الطــب لشــئون خدمــة  املجتمــع وتنميــة البيئــه واألســتاذ 

الدكتــور محمــد عبــد العظيــم خلــف رئيــس قســم الطــب الرشعــي ورئيــس املؤمتــر .
 

• أألحــد 6 مــارس 2016 اللقــاء العلمــى املشــرتك بــن قســم التوليــد وأمــراض النســاء 
وقســم أمــراض القلــب وقســم التخديــر والعنايــة املركــزة تحــت رعايــة الدكتــور جــال 

الديــن عــي أبــو املجــد رئيــس جامعــة املنيــا والدكتــور حســني ســيد عبــد الغنــي القائــم 

بأعــال عميــد كليــة الطــب والدكتــور مجــدي مصطفــي كامــل وكيــل الكليــة لشــئون 

البيئــة وبحضــور  رؤســاء  األقســام  األســتاذ الدكتــور  نيفــن نــور الديــن رئيــس قســم 

ــب  ــة الط ــب بكلي ــراض القل ــم أم ــس قس ــه رئي ــارص ط ــور ن ــد والدكت ــاء  والتولي النس

والدكتــور ســعد الجيــاين املنســق العــام للمؤمتــر.

• الخميــس 17 مــارس 2016 املؤمتــر العلمــي العرشيــن للرماتيــزم والتأهيــل بالتعــاون 
مــع الجمعيــة املريــة لامــراض الرماتيزميــة واملناعــة بحضــور أألســتاذ الدكتــور جــال 

ــد  ــور حســني ســيد عب ــا و األســتاذ الدكت ــة املني ــس جامع ــو املجــد رئي ــن عــي أب الدي

الغنــي القائــم بعمــل عميــد كليــة الطــب واألســتاذ الدكتــور مجــدي مصطفــي كامــل 

وكيــل كليــة الطــب لشــئون البيئــة وخدمــة املجتمــع والدكتــورة فاتــن إســاعيل رئيــس 

ــورة جيهــان محمــد عمــر ســكرتر  ــل ورئيــس املؤمتــر والدكت ــزم والتأهي قســم الروماتي

عــام املؤمتــر والدكتــور أميــن توفيــق رئيــس الجمعيــة املريــة للروماتيــزم واملناعــة. 

• الخميــس 17 - 18 مــارس 2016 الــدورة التدريبيــة املكثفــة يف اســتخدام األشــعة 
بتطبيقاتهــا املختلفــة يف تشــخيص أمــراض األطفــال املشــرتكة بــن قســمي األشــعة وقســم
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ــك  ــب اآليل وذل ــي الحاس ــري مبن ــرات الك ــة املؤمت ــا بقاع ــب املني ــة ط ــال بكلي  األطف

ــن ــب بالتأم ــاء وإدارة التدري ــة األطب ــة ونقاب ــئون الصحي ــة الش ــع مديري ــاون م بالتع

حارض فيها الدكتور ممدوح محفوظ أستاذ األشعة بالقر العيني 

• نــدوة توعيــة الثالثــه عــن األكتشــاف املبكــر ألورام الثــدي بكليــة التمريــض – جامعــة 
ــا األثنــن 21 مــارس 2016 بحضوراألســتاذه الدكتــور عــزه محمــد حافــظ  عميــدة  املني

كليــة التمريــض واألســتاذ الدكتــور اقبــال عبــد الرحيــم وكيــل كليــة التمريــض لشــئون 

خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة واألســتاذ الدكتــور مجــدي مصطفــي كامــل وكيــل كليــة 

الطــب لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة واالســتاذ أحمــد محمــد عــز مديــر عــام 

مرشوعــات البيئــة بالجامعــه.

ــوي  ــيل الدم ــكي والغس ــراض ال ــاين ألم ــي الث ــاء العلم ــل 2016 اللق ــه 1 ابري • الجمع
باملنيــا تحــت رعايــة الجمعيــة املريــة ألمــراض وزرع الــكي وباإلشــرتاك مــع إدارة الكي 

الصناعيــة مبديريــة الصحــة باملنيــا ووحــدة أمــراض الــكي بطــب املنيــا   بحضــور األســتاذ 

الدكتــور جــال الديــن عــي ابــو املجــد رئيــس جامعــة املنيــا  واألســتاذ الدكتــور جــال 

ســعدي رئيــس الجمعيــة املريــة ألمــراض وزرع الــكي واألســتاذ الدكتــور حســني ســيد 

عبــد الغنــي عميــد كليــة الطــب واألســتاذ الدكتــور أســامة املنشــاوي رئيــس قســم الــكي 

بكليــة الطــب واألســتاذ الدكتــور عــزة عبــد العزيــز نائــب مديــر إدارة الــكي الصناعــي 

ــر اإلدارة العامــة  ــن محمــد مدي ــور شــحاتة كــال الدي ــوزارة الصحــة واألســتاذ الدكت ب

للطــب العاجــي والدكتــورة ربــاب طــه مديــر إدارة الــكي مبديريــة الصحــة. 

- املؤمتــر الســنوي التاســع عــرش للجمعيــة املريــة الرتفــاع ضغــط الــدم بالتعــاون مــع 

قســم القلــب جامعــة املنيــا الخميــس و الجمعــه 13 - 14 ابريــل  2016 برئاســة األســتاذ 

الدكتــور محســن ابراهيــم أســتاذ القلــب بكليــة الطــب – جامعــة القاهــره 
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ــور  ــتاذ الدكت ــة األس ــت رعاي ــدم ، وتح ــط ال ــاع ضغ ــة الرتف ــة املري ــس الجمعي و رئي

ــس قســم  ــارص طــه رئي ــور ن ــا و االســتاذ الدكت ــة املني ــس جامع ــو املجــد رئي جــال أب

ــا.  ــة املني ــة الطــب جامع ــب بكلي القل

• نــدوة التوعيــة والتثقيــف الصحــى ملكافحــة فــروس يس بالتنســيق بــن كليــة الطــب 
وقطــاع خدمــة املجتمــع بكليــة الرتبيــة واإلدارة العامــة ملرشوعــات البيئــة الثاثــاء 19 

ابريــل 2016 تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور جــال الديــن عــي أبــو املجد رئيــس جامعة 

املنيــا جــاء ذلــك بــإرشاف األســتاذ الدكتــور محمــد جــال حســن نائــب رئيــس الجامعــة 

ــل  ــى كام ــور مجــدي مصطف ــة واألســتاذ الدكت ــة البيئ ــع  وتنمي ــة املجتم لشــئون خدم

وكيــل كليــة الطــب لشــئون البيئــة، واألســتاذ الدكتــور أحمــد محمــد أحمــد وكيــل كليــة 

ــور  ــة، وحــارض ىف النــدوة األســتاذ الدكت ــة البيئ ــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنمي الرتبي

وائــل ســليان األســتاذ بقســم األمــراض املتوطنــة بكليــة الطــب جامعــة املنيــا وبحضــور 

األســتاذ أحمــد محمــد عــز مديــر عــام اإلدارة العامــة ملرشوعــات البيئــة.

ــة ألجمعــه 22 أبريــل 2016 بحضــور  ــاين لقســم األمــراض الصدري • اليــوم العلمــي الث
األســتاذ الدكتــور جــال الديــن أبــو املجــد رئيــس الجامعــة واألســتاذ الدكتــور حســني 

عبــد الغنــي عميــد كليــة الطــب واألســتاذ الدكتــور مجــدي مصطفــي وكيــل كليــة الطــب 

لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة واألســتاذ الدكتــور هالــة عبــد الحميــد رئيــس 

قســم أمــراض الصــدر واألســتاذ الدكتــور نــزار رفعــت مديــر املستشــفي الجامعــي للقلب 

والصــدر واألســتاذ الدكتــور يحيــي شــاكر نقيــب األطبــاء باملنيــا.

ــل 2016  ــبت 23 أبري ــاء ألس ــراض النس ــد وأم ــم التولي ــع لقس ــى الراب ــاء العلم - اللق

متحــت رعايــة الدكتــور جــال الديــن عــي أبــو املجــد رئيــس جامعــة املنيــا والدكتــور 

ــة الطــب ــد كلي ــم بأعــال عمي ــي القائ ــد الغن حســني ســيد عب
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ــتاذ  ــة  وبحضوراألس ــئون البيئ ــة لش ــل الكلي ــل وكي ــي كام ــدي مصطف ــور مج  والدكت

الدكتــور  نيفــن نــور الديــن رئيــس قســم النســاء  والتوليــد والدكتــور ســعد الجيــاين 

ــر.  ــام للمؤمت ــق الع املنس

ــى  ــا وبن ــى املني ــة بجامعت ــراض املتوطن ــمى االم ــن قس ــرتك ب ــى املش ــاء العلم • اللق
ســويف تحــت رعايــة الجمعيــة املريــة لامــراض املتوطنــة األحـــد  24 ابريــل 2016 

بحضوراالســتاذ الدكتــور أحمــد الجــارم اســتاذ الجهــاز الهضمــى والكبــد بجامعــة القاهرة 

ورئيــس الجمعيــة و الدكتــور ابراهيــم مصطفــى اســتاذ الكبــد والجهــاز الهضمــى 

وســكرتر الجمعيــة والســتاذ الدكتــور يــارس محــروس رئيــس قســم االمــراض املتوطنــة 

ــا اســاعيل  ــورة دين ــد والدكت ــاز الهضمــى والكب ــراض الجه ــا و اســتاذ ام ــة املني بجامع

استاذ امراض الكبد بجامعة بنى سويف. 

• املؤمتــر الســنوي الخامــس ملركــز جامعــة املنيــا للكبــد وذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة 
املنيــا للكبــد والجهــاز الهضمــي والجمعيــة البحثيــة لدراســة أمــراض الجهــاز الهضمــي 

ــك يف  ــة وذل ــا الفرعي ــاء املني ــة أطب ــد ونقاب ــان الكب ــة لرط ــة املري ــد والجمعي والكب

الفــرتة مــن 5 إيل 6 مايــو 2016 الجــاري. جــاء ذلــك بحضــور الدكتــور محمــود خطــاب 

والدكتــور محمــد عبــد الفتــاح رؤســاء املؤمتــر والدكتــور أحمــد أبــو الفضــل والدكتــور 

صــاح عبــد الــرازق والدكتــور معتصــم الريــدي مقــرري املؤمتــر والدكتــور رشيــف عبــد 

ــدي  ــور مج ــر والدكت ــي الدي ــر مح ــو بك ــور أب ــي والدكت ــر حلم ــور عم ــاح والدكت الفت

مصطفــي وكيــل كليــة الطــب لشــئون البيئــة والدكتــور محمــود ابــو العنيــن والدكتــور 

مدحــت الســحار رئيــس الجمعيــة البحثيــة لدراســة أمــراض الجهــاز الهضمــي والكبــد 

ــر مــن  ــد وعــدد كب ــة لرطــان الكب ــة املري ــس الجمعي ــدري رئي ــور أحمــد ال والدكت

علــاء وأســاتذة الكبــد والباطنــة واألطفــال مــن جامعــات مــر والجمعيــات الطبيــة.
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ت الكبدیة بقسم األمراض المتوطنةعیادة الفیروساافتتاح 
افتتاح عيادة الفيروسات الكبدية بقسم األمراض 2016فبرایر 1أألثنین 

المتوطنة  أألثنين 1 فبراير 2016
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وحدة جراحات القرنیة بقسم الیوم العلمى الثانى لتقریر عن 
2016فبرایر16الثالثاءالعیونجراحة 

اقیم الیوم العلمى رعایة األستاذ الدكتور جمال أبو المجد رئیس جامعة المنیا تحت 
5تم اجراء حیث أحیث ي العیون بالمستشفي الجامعوحدة جراحات القرنیة بقسمالثانى ل

استاذ طب اسماعیلمحمودشارك فیھا األستاذ الدكتور  حاالت ترقیع نافذ للقرنیھ
استاذ مساعد طب عیداحمد مصطفىواألستاذ الدكتوروجراحة العین جامعة االزھر

استاذ مساعد طب وجراحة حسام الزمبیلىوالستاذ الدكتور وجراحة العین جامعة المنیا
امعة المنیاالعین ج

األستاذ الدكتور حسنى سید عبد الغنى عمید كلیة الطب جاء ذلك بحضور 
واألستاذ الدكتور مجدى مصطفى كامل وكیل كلیة الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمیة 

بكلیة الطب واألطباء الدكتور خالد مراد رئیس قسم جراحة العیوناألستاذ والبیئھ 
. األخصائیین بقسم جراحة العیون بجامعة المنیا

اليوم العلمى الثانى لوحدة جراحات القرنية بقسم  
جراحة العيون الثالثاء 16 فبراير 2016

ــوم  ــم الي ــا اقي ــة املني ــس جامع ــد رئي ــو املج ــال أب ــور ج ــتاذ الدكت ــة األس ــت رعاي تح

العلمــى الثــاىن لوحــدة جراحــات القرنيــة بقســم العيــون باملستشــفي الجامعــي حيــث أ 

حيــث تــم اجــراء 5 حــاالت ترقيــع نافــذ للقرنيــه شــارك فيهــا األســتاذ الدكتــور  محمــود 

اســاعيل اســتاذ طــب وجراحــة العــن جامعــة االزهــر واألســتاذ الدكتوراحمــد مصطفــى 

ــام  ــور حس ــتاذ الدكت ــا والس ــة املني ــن جامع ــة الع ــب وجراح ــاعد ط ــتاذ مس ــد  اس عي

الزمبيــى اســتاذ مســاعد طــب وجراحــة العــن جامعــة املنيــا.

ــة الطــب   ــد كلي ــد الغنــى عمي ــور حســنى ســيد عب ــك بحضــور األســتاذ الدكت  جــاء ذل

واألســتاذ الدكتــور مجــدى مصطفــى كامــل وكيــل كليــة الطــب لشــئون خدمــة املجتمــع 

ــة  ــون بكلي ــة العي ــم جراح ــس قس ــراد رئي ــد م ــور خال ــتاذ الدكت ــه  واألس ــة البيئ وتنمي

ــا.   ــاء األخصائيــن بقســم جراحــة العيــون بجامعــة املني الطــب واألطب
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المؤتمر الدولي الثاني للطب الشرعي والسموم االكلینیكیة 
المؤتمر الدولي الثاني للطب الشرعي والسموم 2016فبرایر 26-25الجمعة –الخمیس 

االكلينيكية الخميس و الجمعة 25- 26 فبراير 2016
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   المؤتمر العلمي المشترك بين قسم امراض النساء والتوليد وقسم 2016مارس 6االحد–
امراض القلب و التخدير والعناية المركزة  االحد 6 مارس 2016
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المؤتمر العلمي العشرين للروماتيزم والتاهيل بالتعاون مع الجمعية 2016مارس17الخمیس لالمراض الروماتیزمیة والمناعة

المصرية لالمراض الروماتيزمية والمناعة الخميس 17 مارس 2016
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  الدورة التدريبية في استخدام االشعة بتطبيقاتها المختلفة في  تشخيص 2016مارس 18-17الجمعة –الخمیس
امراض االطفال بالتعاون بين قسم االشعة وقسم االطفال 17-18 مارس 2016
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  ندوة توعية عن االكتشاف المبكر المراض الثدي  
بكلية التمريض االثنين 21 مارس 2016
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  اللقاء العلمى الثاني المراض الكلي والغسيل 
الدموي بالمنيا . الجمعة 1 ابريل 2016
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     المؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية المصرية الرتفاع ضغط 
الدم بالتعاون مع قسم القلب جامعة المنيا  13-14  ابريل 2016 
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ندوة التوعية والتثقيف الصحي لمكافحة
 فيروس سي الثالثاء 19 ابريل 2016
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  اللقاء اليوم العلمي الثاني لقسم األمراض الصدرية 
ألجمعه 22 أبريل 2016
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• الحفــل الختامــى لوحــدة مكافحــة العــدوى بالتعــاون مــع وحــدة األبحــاث الطبيــة 
ــى  ــس األع ــة املجل ــت إرشاف ومتابع ــة NAMRU-3  وتح ــة األمريكي ــة للبحري التابع

ــد  ــور محمــد عب ــم االســتاذ الدكت ــم تكري ــث ت ــو 2016 حي ــاء 17 ماي للجامعــات الثاث

الــرازق مديروحــدة مكافحــة العــدوى واالســتاذ الدكتــور ارشف عثــان مدير املستشــفى 

الجامعــى الرئيــى لحصــول جامعــة املنيــا عــى املركــز الثــاىن ىف ترتيــب الجامعــات التــى 

تطبــق قواعــد مكافحــة العــدوى.

• تنفيــذا لتوجيهــات الســيد االســتاذ الدكتــور جــال ابــو املجــد رئيــس جامعــة املنيــا 
ــم  ــة ت ــئون البيئ ــة لش ــس الجامع ــب رئي ــن نائ ــد جــال حس ــور محم ــتاذ الدكت و االس

تكويــن فريــق عمــل مــن قســم االمــراض املتوطنــة بكليــة طــب املنيــا لتقديــم الدعــم 

واملســاعدة ىف انهــاء قوائــم انتظــار املــرىض مبستشــفى جراحــات اليــوم الواحد بســالوط 

ىف الفــرته مــن الثاثــاء 31 مايــو وحتــى الخميــس 9 يونيــو 2016 حيــث تــم رصف العــاج 

ــدف اىل  ــى ته ــه والت ــدوات التثقيفي ــى الن ــاوه ع ــض ع ــن 10000 مري ــرب م اىل مايق

التعريــف باألدويــه املســتخدمه ىف عــاج املــرض.

• املؤمتــر الســنوي لقســم الجراحــة العامــة بكليــة الطــب وذلــك خــال الفــرتة مــن 2 إيل 
3 يونيــو 2016 مبركــز املؤمتــرات بالجامعــة وذلــك مبشــاركة كوكبــة مــن أعــام الجراحــة 

يف مــر والجامعــات املريــة والــذي ســيعقد بــه 5 محــارضات وورش عمــل يتــم فيهــا 

ــت  ــر تح ــاء املؤمت ــث ج ــة  حي ــة العام ــال الجراح ــد يف مج ــو جدي ــا ه ــة كل م مناقش

رعايــة ا.د جــال أبــو املجــد رئيــس جامعــة املنيــا والســيد اللــواء طــارق نــر محافــظ 

املنيــا والدكتــور حســني ســيد عبــد الغنــي عميــد كليــة الطــب والدكتــور مدحــت ثابــت 

رئيــس رشف املؤمتــر والدكتــور صــاح الديــن عبــد الــرازق رئيــس املؤمتــر والدكتــور أبــو 

بكــر محــي الديــن مقــرر املؤمتــر والدكتــور يحيــي شــاكر نقيــب أطبــاء املنيــا، والدكتــور 

أميــن حســانن والدكتــور نــارص زغلــول ســكرترا املؤمتــر.  
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ــو 2016 بحضــور األســتاذ  ــاح وحــدة الغســيل الكلــوي لألطفــال أألربعــاء 8 يوني • افتت
الدكتــور جــال الديــن عــي أبــو املجــد رئيــس جامعــة املنيــا، واألســتاذ الدكتــور محمــد 

جــال حســن نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون البيئــة وخدمــة املجتمــع والدكتــور حســني 

ســيد عبــد الغنــي عميــد كليــة الطــب، والدكتــور مجــدي مصطفــي وكيــل كليــة الطــب 

ــر الوحــدة،  ــه مدي ــور جــال ط ــال، والدكت ــس قســم األطف ــر رئي ــمر تام ــور س والدكت

ــر التنفيــذي وعــدد كبــر مــن أعضــاء هئيــة التدريــس  والدكتــوره ســلوي حســن املدي

بكليــة الطــب.

ــال  ــم األحتف ــا اقي ــة املني ــس جامع ــد رئي ــو املج ــور أب ــتاذ الدكت ــة األس ــت رعاي • تح
باليــوم الســادس التثقيفــي التعليمــي ألطفــال الســكري أألربعــاء 8 يونيــو 2016  وذلــك 

ــة  ــة لشــئون البيئ ــس الجامع ــب رئي ــد جــال حســن نائ ــور محم بحضوراألســتاذ الدكت

وخدمــة املجتمــع والدكتــور حســني ســيد عبــد الغنــي عميــد كليــة الطــب، والدكتــور 

ــاس الســكر عــي  ــزة قي ــع أجه ــم توزي ــث ت ــة الطــب حي ــل كلي مجــدي مصطفــي وكي

ــا.    األطفــال وهــي تــرع مــن أحــد أهــايل املني
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      المؤتمر السنوي الخامس لمركز جامعة المنيا للكبد   
5 إلي 6 مايو 2016
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الحفل الختامى لوحدة مكافحة العدوى  الثالثاء 17 مايو 2016 وحصول الكلية 
على المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى مجال مكافحة العدوى



9th International Conference of the Egyptian Association of
 Oral & Maxillofacial Surgery

13 1

Tel: (086)2347460 Fax: (086)2342813 E-mail: minia-med@yahoo.com magdymahmoud@link.net

ا  ا جامعة المن ة الطب--جامعة المن ة الطبل ل

ة  یل الكل تب و ة م یل الكل تب و لشئون لشئون م

ة البیئهخدمة المجتمعخدمة المجتمع ة البیئهوتنم وتنم

MMiinniiaa UUnniivveerrssiittyy
FFaaccuullttyy ooff MMeeddiicciinnee

VViiccee DDeeaann OOffffiiccee

الیومجراحاتبمستشفىسىالكبدىااللتھابلمرضىانتظارقوائمانھاء
2016یونیو9الخمیس-مایو31الثالثاءبسمالوطالواحد

Tel: (086)2347460 Fax: (086)2342813 E-mail: minia-med@yahoo.com magdymahmoud@link.net

ا  ا جامعة المن ة الطب--جامعة المن ة الطبل ل

ة  یل الكل تب و ة م یل الكل تب و لشئون لشئون م

ة البیئهخدمة المجتمعخدمة المجتمع ة البیئهوتنم وتنم

MMiinniiaa UUnniivveerrssiittyy
FFaaccuullttyy ooff MMeeddiicciinnee

VViiccee DDeeaann OOffffiiccee

الیومجراحاتبمستشفىسىالكبدىااللتھابلمرضىانتظارقوائمانھاء
2016یونیو9الخمیس-مایو31الثالثاءبسمالوطالواحد

انهاء قوائم انتظارلمرضى االلتهاب الكبدى سى بمستشفى جراحات 
اليوم الواحد بسمالوط  الثالثاء 31 مايو الخميس 9 يونيو 2016
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      المؤتمر السنوي لقسم الجراحة العامة بكلية الطب 
2 - 3 يونيو 2016
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      افتتاح وحدة الغسيل الكلوي لألطفال
 أألربعاء 8 يونيو 2016
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تقرير عن القوافل الطالبية المتكاملة 
خالل الفترة من 2 إلي 6 أبريل 2016 

بالتعاون مع جامعات حلوان وأسيوط وسوهاج واإلسكندرية 
واألزهر وعين شمس والمنوفية والفيوم وبني سويف

 وقناة السويس والزقازيق.
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ــات مــرشوع  ــل لعــام 2016 فعالي ــوم األربعــاء املوافــق الســادس مــن أبري اختتمــت ي

القوافــل الطابيــة املتكاملــة الخامــس للجامعــات املريــة بجامعــة املنيــا تحــت رعايــة 

الدكتــور أرشف الشــيحي وزيــر التعليــم العــايل والدكتــور جــال الديــن عــي أبــو املجــد 

رئيــس الجامعــة والــذي تــم تنفيــذه خــال الفــرتة مــن 2 إيل 6 أبريــل الجــاري ومبشــاركة 

13 جامعــة مريــة.     

ــا بــأن طــاب  ــو املجــد رئيــس جامعــة املني       ورصح الدكتــور جــال الديــن عــي أب

ــي  ــف الطب ــع الكش ــوا بتوقي ــة قام ــل الطابي ــرشوع القواف ــاركن يف م ــات املش الجامع

عــي 1350 حالــة مرضيــة بقريــة الرشفــا ومــن القــري املجــاورة لهــا تــم الكشــف عــي 

املــريض يف تخصصــات يف أمــراض النســاء واألطفــال والباطنــة والرمــد والجلديــة ورصف 

األدويــة وتحويــل 100 حالــة حرجــة للمستشــفي الجامعــي لتلقــي العــاج املكثــف أمــا 

يف الجانــب البيطــري فقــد تــم الكشــف وتحصــن لعــدد 255 رأس ماشــية ويف الجانــب 

التجميــي فقــد ابــدع الطــاب باملشــاركة مــع طــاب كليــة الفنــون الجميلــة يف إنشــاء 

متحــف مفتــوح عــي ســور الجامعــة إيل جانــب زراعــة 30 شــتلة يف مدخــل قريــة الرشفا 

وتــم دهــان عــدد 25 عمــود إنــارة ودهــان بلــدورات الجامعــة بإجــايل 1500 بلــدورة     

ــذول يف كل مــن ســاهم وشــارك مــن  ــو املجــد بالجهــد املب ــور جــال أب    أشــاد الدكت

مختلــف الجامعــات ومــن مســئويل التنظيــم بجامعــة املنيــا يف التواصــل والتفاعــل مــع 

املجتمــع والــذي يــدل عــي مــدي الــوالء واإلنتــاء لهــذا الوطــن .       

      وكــرم الدكتــور أبــو املجــد ممثــي جامعــات حلوان وأســيوط وســوهاج واإلســكندرية 

يف املجــال الفنــي ويف املجــال الطبــي جامعــة األزهــر وعــن شــمس واملنوفيــة والفيــوم 

ــاة الســويس  ــم تكــرم جامعــة بنــي ســويف وقن أمــا يف مجــال الخدمــة العامــة فــق ت

والزقازيــق أمــا يف مجــال الطــب البيطــري فقــد تــم كريــم كل مــن جامعــة بنهــا واملنيــا.
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