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 ورش العمل الخاصة بالكلية 

 الباثولوجي  قسم

 باثولوجيا اورام الغدد الليمفاويه  : ورشة العملعنوان 

 2019أكتوبر 10 : ورشة العملتاريخ عقد 

 ساعات 4 : ورشة العمل   الفترة الزمنية ألنعقاد

 أ.د. ثناء هالل  -قسم الباثولوجي  :  لورشة العمل  المنظمة الجهات 

 اللجنة المصرية للتدريب الباثولوجي  الجهات المشاركة : 
 

 -------------- :  ورشة العملاللجان الخاصة ب

 شهرية  :  ورشة العمل   مدي استمراية

 (Hodgkin lymphoma)لوجية ألورام الغدد الليمفاوية الباثوتدريس طالب الدراسات العليا و الزمالة الخصائص  :  ورشة العمل  أهداف
والجهات    ورشة العمل  توصيات

 التي تم ابالغها بهذة التوصيات
-------------------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

2020/0192   
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 الندوات الخاصة باألقسام 

 الباثولوجي  قسم

 تشخيص لحميات االمعاء الغليظة عنوان الندوة: 

 2019رسبتمب  16 تاريخ عقد الندوة: 

 يوم واحد الفترة الزمنية ألنعقاد الندوة:

 وحدة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير –مستشفي الباطنة  الجهات المنظمة للندوة: 

 قسم الباثولوجي   -م. مريم بهاء الدين   الجهات المشاركة : 

 ---------------------------------- اللجان الخاصة بالندوة: 

 شهري  مدي استمراية الندوة: 

  أهداف الندوة: 
 سرطان القولون والمستقيم  كيفية التعامل مع

توصيات الندوة والجهات التي تم  
 ابالغها بهذة التوصيات 

------------------------------------------------------------ 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

2020/0192   
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 الندوات الخاصة باألقسام 

 الباثولوجي  قسم

 مرض الكبد الدهني  عنوان الندوة: 

 2019اكتوبر 14 تاريخ عقد الندوة: 

 واحديوم   الفترة الزمنية ألنعقاد الندوة:

 وحدة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير –مستشفي الباطنة  الجهات المنظمة للندوة: 

 قسم الباثولوجي   -ا.د. روال فريد  الجهات المشاركة : 

 ---------------------------------- اللجان الخاصة بالندوة: 

 شهري  مدي استمراية الندوة: 

 الدهني مناقشة مرض الكبد  أهداف الندوة: 

توصيات الندوة والجهات التي تم  
 ابالغها بهذة التوصيات 

 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 2020/0192  
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 الندوات الخاصة باألقسام 

 الباثولوجي  قسم

 استخدام العينات التجميديه وعينات الصغيره في تشخيص امراض الثدي عنوان الندوة: 

 2019سبتمبر 23 تاريخ عقد الندوة: 

 يوم واحد الفترة الزمنية ألنعقاد الندوة:

 وحدة جراحة الثدي  –مستشفي الجراحة  الجهات المنظمة للندوة: 

 قسم الباثولوجي  -د. لبني شاش  الجهات المشاركة : 

 ---------------------------------- اللجان الخاصة بالندوة: 

 ------------------------------------- مدي استمراية الندوة: 

 فاعليتهاوتحسين  لمعوقات والخزعة في تشخيص أمراض الثدي وكيفية تقليل هذه االفروزن  معوقاتتوضيح   أهداف الندوة: 
 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 2020/0192   
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توصيات الندوة والجهات التي تم  
 ابالغها بهذة التوصيات 

 

 الندوات الخاصة باألقسام 

 الباثولوجي  قسم

 محاضرات تدريسية للدكتوراه والماجستير  عنوان الندوة: 

 اربعاء  -كل يوم ثالثاء تاريخ عقد الندوة: 

 ساعتين الفترة الزمنية ألنعقاد الندوة:

 قسم الباثولوجي  الجهات المنظمة للندوة: 

 ----------- الجهات المشاركة : 

 ---------- الخاصة بالندوة: اللجان 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

  2020/0192   
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 أسبوعية  مدي استمراية الندوة: 

 تدريس طالب الدراسات العليا أهداف الندوة: 

توصيات الندوة والجهات التي تم  
 ابالغها بهذة التوصيات 

------------------------- 
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 مؤتمرات الكلية 

 الباثولوجي  قسم

 Divisionnternational Congress Of The International Academy Of Pathology Arab I st31  : المؤتمر عنوان 
     الواحد والثالثون  األمراض لعلم الدولية لألكاديمية الدولي  المؤتمر

 2019اكتوبر 26 -23 : المؤتمرتاريخ عقد 

 ايام في الغردقة  4 : المؤتمرالفترة الزمنية ألنعقاد 

 ------------------------------------------------------------------- : المؤتمرالمنظمةالجهات 

 ا. د. ايمان حامد أ.د. سلوي الحداد عين شمس. كلية الطب جامعة -قسم الباثولوجي الجهات المشاركة : 

 ------------- : بالمؤتمراللجان الخاصة 

 -------------- : المؤتمرمدي استمراية 

   علم الباثولوجيا لقاء الضوء علي المستجدات في إ : المؤتمرأهداف 

والجهات التي   المؤتمر توصيات 
 تم ابالغها بهذة التوصيات 

-------------------------------------- 
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 ورش العمل الخاصة بالكلية 

 الباثولوجي  قسم

 باثولوجيا اورام الغدد الليمفاويه  : ورشة العملعنوان 

   2019نوفمبر 23 : ورشة العملتاريخ عقد 

ورشة    الفترة الزمنية ألنعقاد
 :العمل

 ساعات 4

 أ.د. ثناء هالل  -قسم الباثولوجي  :  لورشة العمل  الجهات المنظمة 

 الباثولوجي اللجنة المصرية للتدريب  الجهات المشاركة : 
 -------------- :  ورشة العملاللجان الخاصة ب

 شهرية  :  ورشة العمل   مدي استمراية

 (NHL)تدريس طالب الدراسات العليا و الزمالة الخصائص الباثولوجية ألورام الغد الليمفاوية  :  ورشة العمل  أهداف
والجهات    ورشة العمل  توصيات

 التي تم ابالغها بهذة التوصيات
-------------------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 2020/0192   
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 ورش العمل الخاصة بالكلية 

 الباثولوجي  قسم

 باثولوجيا اورام الغدد الليمفاويه  : ورشة العملعنوان 

 2019ديسمبر 7 : ورشة العملتاريخ عقد 

ورشة    الفترة الزمنية ألنعقاد
 :العمل

 ساعات 4

 أ.د. ثناء هالل  -قسم الباثولوجي  :  لورشة العمل  الجهات المنظمة 

 اللجنة المصرية للتدريب الباثولوجي  الجهات المشاركة : 
 -------------- :  ورشة العملاللجان الخاصة ب

 شهرية  :  ورشة العمل   مدي استمراية

 (slide seminar)تدريس طالب الدراسات العليا و الزمالة الخصائص الباثولوجية ألورام الغدد الليمفاوية  :  ورشة العمل  أهداف
والجهات    ورشة العمل  توصيات

 التي تم ابالغها بهذة التوصيات
-------------------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 0202/1920   
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 الندوات الخاصة باألقسام 

 الباثولوجي  قسم

 استخدام العينات التجميديه وعينات الصغيره في تشخيص امراض الثدي عنوان الندوة: 

 2019نوفمبر 18 تاريخ عقد الندوة: 

 يوم واحد الفترة الزمنية ألنعقاد الندوة:

 الباثولوجي. د/ لبني شاشقسم   -سيمسنار القسم الجهات المنظمة للندوة: 

 ----------------------------------- الجهات المشاركة : 

 ---------------------------------- اللجان الخاصة بالندوة: 

 ------------------------------------- مدي استمراية الندوة: 

 األدنى؟ خزعة من الثدي: كيف يتم الحصول على الحد  أهداف الندوة: 

توصيات الندوة والجهات التي تم  
 ابالغها بهذة التوصيات 

------------------------------------------ 
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 ورش العمل الخاصة بالكلية 

 الباثولوجي  قسم

 باثولوجيا اورام الرحم  : ورشة العملعنوان 

 2019ديسمبر 15 -14 : ورشة العملتاريخ عقد 

ورشة    ألنعقادالفترة الزمنية 
 :العمل

 يومين

 جامعة عين شمس –مستشفي النسا  –قسم الباثولوجي  :  لورشة العمل  الجهات المنظمة 

 اللجنة المصرية للتدريب الباثولوجي  الجهات المشاركة : 
 -------------- :  ورشة العملاللجان الخاصة ب

 ------------------ :  ورشة العمل   مدي استمراية

 تشخيص أمراض بطانة الرحم لنصائح عملية  :  ورشة العمل  أهداف
 

والجهات    ورشة العمل  توصيات
 التي تم ابالغها بهذة التوصيات

-------------------------------------------------- 
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 الخاصة بالكلية ورش العمل 

 الباثولوجي  قسم

 باثولوجيا امراض الجلد : ورشة العملعنوان 

 2019نوفمبر  29 -28 : ورشة العملتاريخ عقد 

ورشة    الفترة الزمنية ألنعقاد
 :العمل

 يومين

 جامعة المنصورة  -قسم الباثولوجي  :  لورشة العمل  الجهات المنظمة 

 المصرية للتدريب الباثولوجي اللجنة  الجهات المشاركة : 
 أ. د. كريمة سيدهم أ.د. نجالء سمير  –جامعة عين شمس  –قسم الباثولوجي 

 -------------- :  ورشة العملاللجان الخاصة ب

 ------------------ :  ورشة العمل   مدي استمراية

 األمراض الجلدية التعرف علي باثولوجيا  :  ورشة العمل  أهداف

والجهات    ورشة العمل  توصيات
 التي تم ابالغها بهذة التوصيات

-------------------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 0202/1920   
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 ورش العمل الخاصة بالكلية 

 الباثولوجي  قسم

 باثولوجيا اورام المخ والجهاز العصبي  : ورشة العملعنوان 

 2019ديسمبر 5 : ورشة العملتاريخ عقد 

ورشة    الفترة الزمنية ألنعقاد
 :العمل

 خمس ساعات  -يوم واحد

 أ. د. إيمان حامد هويدي  –جامعة عين شمس  –جامعة االزهر /قسم الباثولوجي  -أ. الباثولوجي -أ.د. سامي الحكيم :  لورشة العمل  الجهات المنظمة 

 The Egyptian committee for pathology training الجهات المشاركة : 
 -------------- :  ورشة العملاللجان الخاصة ب

 ------------------ :  ورشة العمل   مدي استمراية

 باثولوجيا اورام المخ والجهاز العصبي  :  ورشة العمل  أهداف

والجهات    ورشة العمل  توصيات
 التي تم ابالغها بهذة التوصيات

-------------------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 2020/9201   
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 مؤتمرات الكلية 

 الباثولوجي  قسم

 مؤتمر علم االورام  : المؤتمر عنوان 
 2019ديسمبر 5-4 : المؤتمرتاريخ عقد 

 يومين : المؤتمرالفترة الزمنية ألنعقاد 

 Clinical oncologyقسم عالج األورام  : المؤتمرالجهات المنظمة
 عين شمس.أ.د. ثناء هالل  ا. د. ناهد خميس أ.د. فاتن غزال أ.د. منال المهدي   كلية الطب جامعة -قسم الباثولوجي الجهات المشاركة : 

 أم.د. هدي ابو جبل 

 ------------- : بالمؤتمراللجان الخاصة 

 -------------- : المؤتمرمدي استمراية 

  علم عالج األورام لقاء الضوء علي المستجدات في إ : المؤتمرأهداف 

والجهات التي   المؤتمر توصيات 
 تم ابالغها بهذة التوصيات 

-------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 2020/2019   
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 الخاصة باألقسام ورش العمل

 الباثولوجي  قسم

 باثولوجيا اورام الغدد الليمفاويه  : ورشة العملعنوان 

 2020يناير 11 : ورشة العملتاريخ عقد 

ورشة    الفترة الزمنية ألنعقاد
 :العمل

 ساعات 4

 أ.د. ثناء هالل  -قسم الباثولوجي  :  لورشة العمل  الجهات المنظمة 

 اللجنة المصرية للتدريب الباثولوجي  الجهات المشاركة : 
 -------------- :  ورشة العملاللجان الخاصة ب

 شهرية  :  ورشة العمل   مدي استمراية

 (slide seminar)تدريس طالب الدراسات العليا و الزمالة الخصائص الباثولوجية ألورام الغدد الليمفاوية  :  ورشة العمل  أهداف
والجهات    ورشة العمل  توصيات

 التي تم ابالغها بهذة التوصيات
-------------------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 2020/1920   
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 الخاصة باألقسام  المؤتمرات

 الباثولوجي  قسم

 مؤتمر سرطان الثدي وأمراض النساء والمناعة الدولي  : المؤتمر عنوان 
 2020يناير  10-9 : المؤتمرتاريخ عقد 

 يومين : المؤتمرالفترة الزمنية ألنعقاد 

 BGICC  -أ.د.  هشام الغزالي    : المؤتمرالجهات المنظمة
 أ. د. منال المهدي  عين شمس  كلية الطب جامعة -قسم الباثولوجي الجهات المشاركة : 

 

 ------------- : بالمؤتمراللجان الخاصة 

 -------------- : المؤتمرمدي استمراية 

  لقاء الضوء علي المستجدات في علم اورام الثدي والجهاز التناسلي االنثوي إ : المؤتمرأهداف 

والجهات التي   المؤتمر توصيات 
 تم ابالغها بهذة التوصيات 

-------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 2020/2019   
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 الخاصة باألقسام العملورش 

 الباثولوجي  قسم

 باثولوجيا امراض العظام والمفاصل : ورشة العملعنوان 

 2020يناير 13 : ورشة العملتاريخ عقد 

ورشة    الفترة الزمنية ألنعقاد
 :العمل

 ساعات 4

 أ.د. ناهد خميس  -قسم الباثولوجي  :  لورشة العمل  الجهات المنظمة 

 ------------------------- الجهات المشاركة : 
 -------------- :  ورشة العملاللجان الخاصة ب

 --------------------- :  ورشة العمل   مدي استمراية

 (slide seminar) المراض العظام والمفاصل تدريس طالب الدراسات العليا و الزمالة الخصائص الباثولوجية  :  ورشة العمل  أهداف
والجهات    ورشة العمل  توصيات

 التي تم ابالغها بهذة التوصيات
-------------------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 2020/1920   
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 ورش العمل الخاصة بالكلية 

 الباثولوجي  قسم

 باثولوجيا اورام الغدد الليمفاويه  : ورشة العملعنوان 

 2020فبراير  15 : ورشة العملتاريخ عقد 

 ساعات 4 : ورشة العمل   الفترة الزمنية ألنعقاد

 أ.د. ثناء هالل  -قسم الباثولوجي  :  لورشة العمل  الجهات المنظمة 

 اللجنة المصرية للتدريب الباثولوجي  الجهات المشاركة : 
 -------------- :  ورشة العملاللجان الخاصة ب

 شهرية  :  ورشة العمل   استمرايةمدي 

 (Slide seminar)تدريس طالب الدراسات العليا و الزمالة الخصائص الباثولوجية ألورام الغدد الليمفاوية  :  ورشة العمل  أهداف
والجهات    ورشة العمل  توصيات

 التي تم ابالغها بهذة التوصيات
-------------------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 2020/1920   
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 الخاصة باألقسام  المؤتمرات

 الباثولوجي  قسم

 باثولوجيا الكبد والقنوات المرارية  : المؤتمر عنوان 
 2020فبراير 91 : المؤتمرتاريخ عقد 

 يوم  : المؤتمرالفترة الزمنية ألنعقاد 

 عين شمس أ. د. منال المهدي  كلية الطب جامعة -قسم الباثولوجي : المؤتمرالجهات المنظمة
 

 --------------- الجهات المشاركة : 

 ------------- : بالمؤتمراللجان الخاصة 

 -------------- : المؤتمرمدي استمراية 

   م البنكرياس إلقاء الضوء علي المستجدات في علم اورا : المؤتمرأهداف 

والجهات التي   المؤتمر توصيات 
 تم ابالغها بهذة التوصيات 

-------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 2020/2019   
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 الخاصة باألقسام  المؤتمرات

 الباثولوجي  قسم

 البؤر الكبدية  : المؤتمر عنوان 
 2020فبراير    21 : المؤتمرتاريخ عقد 

 يوم  : المؤتمرالفترة الزمنية ألنعقاد 

 كلية الطب جامعة عين شمس   -طنه قسم البا : المؤتمرالجهات المنظمة
 عين شمس أ. د. شادية مبروك  كلية الطب جامعة -قسم الباثولوجي الجهات المشاركة : 

 ------------- : بالمؤتمراللجان الخاصة 

 -------------- : المؤتمرمدي استمراية 

   ثانويات الكبدإلقاء الضوء علي المستجدات في علم اورام   : المؤتمرأهداف 

والجهات التي   المؤتمر توصيات 
 تم ابالغها بهذة التوصيات 

-------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 2020/2019   
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 الخاصة باألقسام  المؤتمرات

 الباثولوجي  قسم

 باثولوجيا الجلد : المؤتمر عنوان 
 2020فبراير  21 -20   : المؤتمرتاريخ عقد 

 ينيوم  : المؤتمرالفترة الزمنية ألنعقاد 

 الجمعية المصرية لباثولوجيا الجلد  : المؤتمرالجهات المنظمة
 نجالء سمير أ. د.  كريمة سيدهم و عين شمس أ. د.   كلية الطب جامعة -قسم الباثولوجي الجهات المشاركة : 

 ------------- : بالمؤتمراللجان الخاصة 

 -------------- : المؤتمرمدي استمراية 

   امراض الجلدإلقاء الضوء علي المستجدات في علم  : المؤتمرأهداف 

والجهات التي   المؤتمر توصيات 
 تم ابالغها بهذة التوصيات 

-------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

 2020/2019   
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 2020العالمي للباثولوجى اليوم 

 المبتدئ اليوم هو خبير الغد  : المؤتمر عنوان 
 2020نوفمبر 11  : المؤتمرتاريخ عقد 

 عن طريق االنترنتيوم واحد  : المؤتمرالفترة الزمنية ألنعقاد 

 الباثولوجي مستشفى شفا االورمان بالتعاون مع اللجنة المصرية للتدريب  : المؤتمرالجهات المنظمة

 د. رنا احمد  الجهات المشاركة : 

 ------------- : بالمؤتمراللجان الخاصة 

 -------------- : المؤتمرمدي استمراية 

 !إلى األبد اظل هكذاال يمكن أن  : المؤتمر موضوع 

والجهات التي   المؤتمر توصيات 
 تم ابالغها بهذة التوصيات 

-------------------------------------- 

  أنشطة وإنجازات قطاع البيئة

2020-2021 
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 مؤتمرات الكلية 

 الباثولوجي  قسم

 الباثولوجي المؤتمر السنوي الثالث لقسم  : المؤتمر عنوان 
 2020نوفمبر  23 : المؤتمرتاريخ عقد 

 طريق االنترنتيوم واحد عن  : المؤتمرالفترة الزمنية ألنعقاد 

 كلية الطب جامعة عين شمس  -قسم الباثولوجي : المؤتمرالجهات المنظمة

 اد. نفيسة البدوي و د. رنا احمد الجهات المشاركة : 

 ------------- : بالمؤتمراللجان الخاصة 

 -------------- : المؤتمرمدي استمراية 

 تشخيص وعالج الحثل العضلي الدوشيني قيمة فحص الخزعة العضلية في  : المؤتمرأهداف 

والجهات التي   المؤتمر توصيات 
 تم ابالغها بهذة التوصيات 

-------------------------------------- 
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 الندوات الخاصة باألقسام 

 الباثولوجي  قسم

 مجموعة يوم االحد سيمينار   عنوان الندوة: 

 2020ديسمبر   7 تاريخ عقد الندوة: 

 يوم واحد عبر االنترنت  الفترة الزمنية ألنعقاد الندوة:

 مجموعة يوم االحد  تحت اشراف اد. منال سالمان الجهات المنظمة للندوة: 

 د. منى رفعت , د. نرمين محمد , د. هبة سيد و د. نشوى محمد  الجهات المشاركة : 

 ---------------------------------- اللجان الخاصة بالندوة: 

 ------------------------------------- مدي استمراية الندوة: 

 مناقشة حاالت مختلفة للوصول للتشخيص الصحيح أهداف الندوة: 
توصيات الندوة والجهات التي تم  

 ابالغها بهذة التوصيات 
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 الندوات الخاصة باألقسام 

 الباثولوجي  قسم

 سيمينار مجموعة يوم االثنين عنوان الندوة: 

 2020 يناير  3 تاريخ عقد الندوة: 

 يوم واحد عبر االنترنت  الفترة الزمنية ألنعقاد الندوة:

 فاتن وجدى تحت اشراف اد.    االثنين مجموعة يوم ا الجهات المنظمة للندوة: 

لبنى شاش و د. ريهام احمد و د. ليلي فريد و د. هبة احمد و د. ديانا ظريف و د. نرمين محمد و  اد. ايمان حامد و ام د.  الجهات المشاركة : 
 د. نسمة منصور ود. نورهان عماد 

 ---------------------------------- اللجان الخاصة بالندوة: 

 ------------------------------------- مدي استمراية الندوة: 

 مناقشة حاالت مختلفة للوصول للتشخيص الصحيحالقاع الضوء علي كيفية تشخيص االنواع المختلقه لليمفوما و   أهداف الندوة: 
توصيات الندوة والجهات التي تم  

 ابالغها بهذة التوصيات 
------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 
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 مؤتمرات الكلية 

 الباثولوجي  قسم

 الورام الثدى واورام الجهاز التناسلي للمرأة الدولي  المؤتمر : المؤتمر عنوان 
 2021يناير  22&  21 : المؤتمرتاريخ عقد 

 يومان عبر االنترنت  : المؤتمرالفترة الزمنية ألنعقاد 

 ------------------------------------------------------------------- : المؤتمرالجهات المنظمة

 : اد. منال المهدي ونخبة من االساتذة داخل مصر وخارجها قسم الباثولوجي الجهات المشاركة : 

 ------------- : بالمؤتمراللجان الخاصة 

 -------------- : المؤتمرمدي استمراية 

 الورام الثدى واورام الجهاز التناسلي للمرأة    لقاء الضوء علي المستجدات في إ : المؤتمرأهداف 

والجهات التي   المؤتمر توصيات 
 تم ابالغها بهذة التوصيات 

-------------------------------------- 
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 الندوات الخاصة باألقسام 

 الباثولوجي  قسم

 الثالثاءسيمينار مجموعة يوم  عنوان الندوة: 

 2021فبراير   1 تاريخ عقد الندوة: 

 يوم واحد عبر االنترنت  الفترة الزمنية ألنعقاد الندوة:

 فوزيتحت اشراف اد. منال     الثالثاءمجموعة يوم ا الجهات المنظمة للندوة: 

اد. نيهال رضوان و د. مريم بهاء ود. هبة احمد و د. مريم ابراهيم و د. مريم الرشيدي ود. باكينام محمود و د. سارة   الجهات المشاركة : 
 الشعراوي ود. نشوى محمد ود. نورهان عماد ود. هبة هللا سيد  

 ---------------------------------- اللجان الخاصة بالندوة: 

 ------------------------------------- مدي استمراية الندوة: 

 مناقشة حاالت مختلفة للوصول للتشخيص الصحيح أهداف الندوة: 
توصيات الندوة والجهات التي تم  

 ابالغها بهذة التوصيات 
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 الندوات الخاصة باألقسام 

 الباثولوجي  قسم

 الربعاءسيمينار مجموعة يوم ا عنوان الندوة: 

 2021مارس  ا تاريخ عقد الندوة: 

 يوم واحد عبر االنترنت  الفترة الزمنية ألنعقاد الندوة:

 نجالء سمير تحت اشراف اد.   ربعاءمجموعة يوم اال الجهات المنظمة للندوة: 

ود ود. مريم ابراهيم ود. لبنى عبد الفتاح ود. رنا احمد ود. باكينام محمود ود. سارة  محماد. روال فريد ود. صفاء  الجهات المشاركة : 
 الشعراوي ود. هبة هللا سيد 

 ---------------------------------- اللجان الخاصة بالندوة: 

 ------------------------------------- مدي استمراية الندوة: 

مناقشة حاالت مختلفة للوصول للتشخيص  لي كيفية تشخيص االورام عن طريق عينات النجاع العظمى و القاء الضوء ع أهداف الندوة: 
 الصحيح 

توصيات الندوة والجهات التي تم  
 ابالغها بهذة التوصيات 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


