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 عن امراض الضغط وتسمم الحمل الطالبي الثاني لمؤتمراتقرير 

 

 كلية الصيدلة  المكان:

 9/10/2016االحد الموافق  الزمان:

 كلية الطب –فريق القادة االجتماعيين  الجهة المنظمة:

قام الفريق بتنظيم اليووم  المؤتمرات الطالبيه بفريق القاده االجتماعييناستمرارا لمشروع 

ربوي   عصوام الروردا القوابم باعموا  .ادالطالبي في نسخته الثانية , و تشرف بالحضور 

ب ربي  الجامعوه للطوالو والسويدة عميوده بهشام جابر نا .الجامعه وبالحضور المتميز اد

 ر من األساتذة من ضمنهم إيفان امام نَفَ د. الرلية الصيدلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. محمد انسي الشافعيا.

 د. سوسن محمد المصرا ا.

 د. محمد احمد فؤاد ا.

 د. عالء ثابت ا.

 د. صالح خليل ا.

 د. محمد عبد الصمد صاواا.

 د. ايناس درويش ا.

 د. عوده جما  عمرا.

 د. منا  سعوداا.

 د. مروة سالم ا.

 د. احمد حازم 

 د. أحمد شررا

 عمادد. أحمد 

 د. مروة سعيدا.

 د. محمد بهاء الدين ا.

 د. خديجة إسماعيل ا.

 د. مجدا عوضا.

 د. مرفت الصايغ ا.

 د. محمود الدماطي ا.

 د. منى الحصرا ا.

 د. مصطفى السقيلي ا.

 د. سامح عرو ا.

 د. نوره خمي 

 د. نسرين 

 د. دعاء حجي
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 اشترك في تنظيم هذا المؤتمر مجموعة من أعضاء فريق القادة من ضمنهم  فريق العمل:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق. حسام عالء 

 ق. خالد بركات

 ق. مريم أشرف 

 دعاء سراجق. 

 ق. رضوى سامي 

 ق. محمد عاد  

 ق. ياسمين حبشي 

 ق. اميرة السيد

 ق. دنيا محمد

 ق. ايمان السيد

 ق. ايمان فراج

 

 ق. ميار سعيد 

 ق. ايه جال  

 ق. سعاد عصام 

 ق. نورهان نور الدين

 ق. محمود مرزوق

 ق. يمنى كامل

 ق. عبير

 ق. االء كامل

 ق. مها عبد اللطيف

 ق.روان سعد
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 الفاعليات :

و العلووم .   طالب من كليات الطب و الصيدلة و الطوب البيطورا 145حضر من الطالو 

عورض  13تحدث المؤتمر عن الضغط العالي و تسمم الحمل و عرض الطالو اكثر من 

 جميل و متميز باإلضافة الى عرض مسرحي عن تسمم الحملز

 

هذا الموؤتمر ضومن فعاليوات االحتفوا  باليوبيول الماسوى لجامعوة االسورندريه ومورور كان 

 . عاما على تاسي  هذا الصرح العظيم 75

 

 التوثيق : 
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 قائد الفريق      

       محمد احمد السعيد

 

 وكيل الكلية 

 لشئون التعليم والطالب

 والقائم بأعمال وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع              

 وتنمية البيئة

 أ.د/ محمد هشام

 


