الندوات والمؤتمرات
خﻼل شهر يناير ٢٠٢٠
البيان
ع د ال وات ٥
كلية الصيدلة
عقد المنتدي التوظيفي اﻻول  Pharmacy career dimensionsلطﻼب وخريجي كلية الصيدلة
بالتعاون مع عدد من شركات اﻷدوية ساهمت خﻼله شركة سيديكو بتوفير فرص تدريب لعدد من الطﻼب
قيام فريق من الكلية بتفتيش الصيدلة اﻹكلينيكية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية وفريق بنقابة صيادلة الشرقية ،
ومديرية الشئون الصحية بالشرقية
كلية التمريض
تنظيم ورشة عمل خاصة بوحدة اﻻرشاد النفسي بعنوان " تعديل سلوك المراهقين "
كلية الزراعة
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ع وت ة ال ة منها المؤتمر السنوي السابع لوحدة أورام

وأمراض الدم بالتعاون مع وحدتي نقص المناعة والتمثيل الغذائي والوراثة بقسم اﻷطفال .

فعاليات اليوم العلمي لقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق
بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لوضع منهج عﻼج متكامل لﻺدمان  ،وانطﻼقا من
الدور المجتمعي للجامعة وبما يتواكب مع خطة الدولة لمواجهة أفة اﻹدمان التي تهدد مجتمعنا .

 .تحت رعاية أ.د /عثمان شعﻼن رئيس الجامعة وأ.د /عبد السﻼم عيد عميد الكلية وحضور وإشراف أ .د /نهلة
الجمال المشرف العام علﻰ قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ١٢يناير  . ٢٠٢٠أ .د /حسنية رجب رئيس قسم
الصحة العامة ورئيس المؤتمر وأ .د /عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة و مقرر المؤتمر أ .د /أحمد عمر أستاذ السموم

بطب الزقازيق بمشاركة نخبة من أساتذة الصحة العامة وأقسام النفسية والطب الشرعي والسموم اﻻكلينيكية وصندوق
عﻼج ومكافحة اﻹدمان .

تضمن اليوم مجموعة متميزة من المحاضرات تم استعراض كل ما يتعلق باﻹدمان وعوامل الخطورة في مصر ومحافظة
الشرقية وجامعة الزقازيق بصفة خاصة  ،واختتمت فعاليات اليوم بحلقة نقاشية متخصصة بعنوان )فﻰ بيتنا مدمن ( شارك فيها
اﻷطباء والمتخصصون وعدد من رجال الدين والقانون والطﻼب للعمل معا لمكافحة هذه اﻷفة المدمرة للصحة واﻻقتصاد ومن ثم
المجتمع ككل .

كلية التربية النوعية
تنظيم ملتقي التوظيف الثاني لخريجي برنامج التربية الموسيقية والخروج بعدة توصيات أهمها  :تفعيل دور جمعية
خريجي كلية التربية النوعية بالكلية للتواصل مع الخريجين ومؤسسات سوق العمل واقامة اﻻنشطة والملتقيات
الدورية الخاصة بالتاهيل والتوظيف وفتح مجاﻻت جديدة طبقا لسوق العمل
تفعيل بروتوكول التعاون بين القسم ومدارس الفؤاد والشريف واﻷوائل الخاصة بالزقازيق لتأهيل خريجي القسم
وتوفير فرص عمل مناسبة لهم حيث تم تشغيل  ١٠خريجين لمدة خمس سنوات بهذه المدارس .

