
 المؤتمرات و ورش العمل

2015 

 ةواالقليمي ةيئه  التدريس ف المؤتمرات المحليمشاركه اعضاء ه

 ومن اهم  المشاركات ما يلي:  ةوالدولي

 

  االلتهاب الكبدي الفيروسي (وقد أقام اد/ جالل القصاص ندوه تحت عنوان---

وسينما بقاعه مسرح   2015-1-23والمنعقده يوم الجمعه الموافق  )الي اين ؟؟

نادي غزل المحله بالتعاون مع جمعيه المحله للعلوم  الطبيه الباطنيه ضمن 

 فاعليات المؤتمر السنوي المراض الكبد والجهاز الهضمي

 

  المؤتمر السنوي مشاركه كافه اعضاء قسم طب المناطق الحاره والحميات ف

 8-5ن والمنعقد ف الفتره م لكليه طب طنطا  تحت عنوان عصر الطب التكاملي

 بقاعه  المؤتمرات بالكليه 2015مايو 

 

  ورشه عمل االورام مشاركه كافه اعضاء قسم طب المناطق الحاره والحميات في

الكبديه ضمن فاعليات المؤتمر السنوي لكليه طب طنطا  تحت عنوان عصر 

بقاعه  المؤتمرات  2015مايو  8-5والمنعقد ف الفتره من  الطب التكاملي

 ميبالمستشفي العال

 

   مؤتمر دلتا النيل الثاني وورشه العمل التدريبيه للكبد ومناظير الجهاز الهضمي

بالتعاون مع الجمعيه المصريه المراض الكبد والجهاز الهضمي واالمراض 

بكليه الطب جامعه  2015مايو  29-26والمنعقد ف الفتره من  المعديه بالغربيه

 طنطا ونادي طنطا الرياضي تحت اشراف اد /عاصم الفرت

 

 دينا حازم والعديد من اعضاء هيئه التدريس في  \عاصم الفرت واد\شارك اد

المؤتمر السنوي الحادي عشر تحت رعايه مركز ابحاث الكبد والقلب بكفر 

 2015اغسطس  28-26والمنعقد في الفتره من   الشيخ

 

 

 

 



2016 

 تحت رعايه جمعيه  المؤتمر السنوي الثالث المراض الكبد والجهاز الهضمي

المحله للعلوم الطبيه الباطينيه تحت رعايه اد جالل القصاص وبحضور كوكبه من 

امراض بعنوان  2016يناير  8الي  7مناعضاء هيئه التدريس بالقسم  في الفتره 

 ورشه العمل بمستشفي المبرهبقاعه ميدوبارك بالمحله الكبري و الكبد الي اين؟؟

 

  المؤتمر السنوي مشاركه كافه اعضاء قسم طب المناطق الحاره والحميات ف

بقاعه  المؤتمرات  2016 مارس  4 الي 1والمنعقد ف الفتره من   لكليه طب طنطا

 بالكليه

 

  ورشه عمل االورام مشاركه كافه اعضاء قسم طب المناطق الحاره والحميات في

المؤتمر السنوي لكليه طب ضمن فاعليات  ومناظير الجهاز الهضميالكبديه  

 بالمستشفي التعليمي العالمي  2016مارس  4الي1والمنعقد ف الفتره من طنطا

 

 30-27في الفتره  21موتمر الدلتا الدولي المراض الكبد و الجهاز الهضمي  ال 

من نخبه وجود فى يترأس هيئة المؤتمر ا.د. طاهر الدمرداش و 2016يوليو

 بالقسم. المدرسين و المدرسين المساعدينواألساتذة المساعدين و ةساتذألا

 

 31في الفتره من  موتمر الثاني عشر لمركز ابحاث امراض الكبد بكفر الشيخ 

 وبحضور نخبه من االساتذه يتراسه اد محمد شرف 2016سيبتمبر 2اغسطس الي 

 بالقسم. المساعدينو المدرسين و المدرسين  واألساتذة المساعدين

 

  باالضافه الي مشاركه العديد من الساده اعضاء هيئه التدريس في المؤتمرات

ومن ابرزهم اد عاصم الفرت و اد محمود  APASL and EASLالدوليه مثل 

 انيس ود شريف عبدالسالم ود اسالم هبه



2017 

 تحت رعايه جمعيه  المؤتمر السنوي الرابع المراض الكبد والجهاز الهضمي

المحله للعلوم الطبيه الباطينيه تحت رعايه اد جالل القصاص وبحضور كوكبه من 

 2017يناير  7الي  6اعضاء هيئه التدريس بالقسم  في الفتره من 

 

  المؤتمر السنوي مشاركه كافه اعضاء قسم طب المناطق الحاره والحميات ف

بقاعه   2017مارس   10 الي 7  والمنعقد ف الفتره من  لكليه طب طنطا

 المؤتمرات بالكليه

 

  ورشه عمل االورام مشاركه كافه اعضاء قسم طب المناطق الحاره والحميات في

المؤتمر السنوي لكليه طب ضمن فاعليات  الكبديه  ومناظير الجهاز الهضمي

 بالمستشفي التعليمي العالمي 2017مارس  10 الي 7والمنعقد ف الفتره من  طنطا

 

  المؤتمرالدولي السنوي الخامس عشر للجمعية البحثية ألمراض الكبد والجهاز

بحضور كل من اد محمد شرف و اد   شهر مارسفي نهايه  الهضمى بالقاهرة

 واألساتذة المساعدين نادية علوان و اد محمود انيس وحضور نخبه من االساتذه 

 المدرسين و المدرسين المساعدينو

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 
 تحت رعايه جمعيه  السنوي الخامس المراض الكبد والجهاز الهضمي المؤتمر

المحله للعلوم الطبيه الباطينيه تحت رعايه اد جالل القصاص وبحضور كوكبه من 

بعنوان و ذلك  2018أبريل  20الي  19اعضاء هيئه التدريس بالقسم  في الفتره من 

 . و ذلك بقاعة ميدو بارك تأثير نمط الحياة على الصحة

 

 المؤتمر السنوي  ىمشاركه كافه اعضاء قسم طب المناطق الحاره والحميات ف

بقاعه  المؤتمرات  2018مارس   9 الي 6والمنعقد ف الفتره من   لكليه طب طنطا

 بالكليه

 

 تحت اشراف ا.د محمد شرف  مؤتمر الكبد و الجهاز الهضمى و الحميات االول

 Update inو ذلك بعنوان  قبالتعاون مع مستشفى حميات دسوالدين و ذلك 

GIT & LIVER 30-29حديقة الصفا( يوم -)قاعة الماسة و ذلك بمدينة دسوق 

 2018مارس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 
  مؤتمر الصحة مشاركه كافه اعضاء قسم طب المناطق الحاره والحميات في

و تحت تنسيق و اشراف    االفريقية االول و هو االول من نوعه في القارة السمراء

فيراير  1ينايرالي 29جامعة طنطا برئاسه ا.د / مجدي السبع والمنعقد ف الفتره من 

 و ذلك بمركز الدولي للمعارض و المؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة . 2019

  المؤتمر السنوي مشاركه كافه اعضاء قسم طب المناطق الحاره والحميات ف

بقاعه  ابن سينا  2018مارس  8 الي 5قد ف الفتره من والمنع  لكليه طب طنطا

خمسة من المدرسين المساعدين للحصول علي جائزة بكلية الطب  . حيث تقدم 

young researcher award  . 

  ورشه عمل مناظير مشاركه كافه اعضاء قسم طب المناطق الحاره والحميات في

والمنعقد ف  طب طنطا المؤتمر السنوي لكليهضمن فاعليات  الجهاز الهضمي

 بالمستشفي التعليمي العالمي 2019مارس  8 الي 5الفتره من 

 تحت اشراف ا.د محمد شرف  ثانىو الجهاز الهضمى و الحميات ال مؤتمر الكبد

 Update inو ذلك بعنوان  بالتعاون مع مستشفى حميات دسوقالدين و ذلك 

GIT & LIVER 22-21حديقة الصفا( يوم -و ذلك بمدينة دسوق)قاعة الماسة 

 2019 مارس

 

 

 

 

 

 

 

 



 الندوات

2015 

  الندوه والتي تمثل  ندوه المراض الكبد والسكر والحمياتاقام اد/ محمد شرف الدين

 –بقاعه ليلتي  2015ابريل   17والمنعقده يوم الجمعه الموافق  االكلينكيه  الثالثون

بالتعاون مع الجمعيه المصريه لدراسه مجمع ريفولي بجوار مستشفي الهالل بطنطا 

طب طنطا –قسم االمراض المتوطنه والحميات و امراض الكبد والجهاز الهضمي

 مستشفي حميات شبين الكوم –

2016 

  تحت اشراف اد/ محمد شرف  31الندوة  االكلينكيه لكبد و الجهاز الهضمي

بالتعاون مع الجمعيه مجمع ريفولي بجوار مستشفي الهالل بطنطا  –بقاعه ليلتي 

قسم االمراض المتوطنه و المصريه لدراسه امراض الكبد والجهاز الهضمي

 2016الثامن من ابريل   في يوم الجمعه  طب طنطا–والحميات 

2017 

  ندوه الدكتور عبدالمنعم  والجهاز الهضميالندوه االكلينيكيه المراض الكبد

باالشتراك مع الرابطه المصريه المراض الكبد والجهاز الهضمي  الشازلي 

مجمع ريفولي بجوار –بقاعه ليلتي مارس  31الجمعه والمقامه في يوم باالسكندريه 

 مستشفي الهالل بطنطا

2018 

  برئاسة ا.د / نادية علوان بتنسيق ندوة بعنوان  وحدة اورام الكبدقد قامت     

updates in HCC   و  بالمشاركة مع وحدة جراحة الجهاز الهضميو ذلك

 بقاعة ابن سينا بكلية الطب  2018 اكتوبر 28ذلك يوم 



2019 

 تم عمل ندوة بعنوان H.pylori scientific day    و ذلك بمشاركة اعضاء قسم

 بقاعة المؤتمرات بكلية الطب  2019مارس  24طب المناطق الحارة و ذلك يوم 

  تم عمل ندوة بعنوان liver transplantation  بمشاركة اعضاء قسم و ذلك

طب المناطق الحارة و وحدة جراحة الجهاز الهمضمي برئاسة ا.د/ اسامة 

 21ذلك يوم   بالقصر الغيني  liver transplantationالخضراوي و وحدة 

 بقاعة ابن سينا بكلية الطب  2019 ابريل

 


