
 م5.00- م4.00 ص10.30- ص9.30

عز الدين الدنشارى/ د.أ
11.00 - 11.202.00 - 2.20

بهية مصطفى/ د.أهدى بركة/  د.أ
11.20 - 11.402.20 - 2.40

رباب جعفر/ د.أمحمود شريف/ د.أ

11.40 - 12.002.40 - 3.00

جمال عصمت/ د.أأمال سامى/ د.أ

12.00 - 12.203.00 - 3.20

باسم النحاس/ د.أ

3.20 - 3.40

محى مزار/ د.أ

عزة عز العرب/ د.أ

حسين خالد/  د.أ
11.00 - 11.20

Dr.Mark A. Zernحسنى سالمة/ د.أ

11.20 - 11.402.20 - 2.35

Dr.Konrad Brockmeierإيمان اسكندر/ د.أ

11.40 - 12.002.35 - 2.50

Dr. Huang,Hongyunعبدالرحمن زكرى/ د.أ

12.00 - 12.202.50 - 3.05

هالة حمزة/ د.أعمر فهمى/ د.أ

12.20 - 12.403.05 - 3.20
منال بصيله/د

3.20 - 3.35

لميس رجب/ د.أ
حسام صفاء/د

شادية عبدالقادر/ د.أسعيد راتب/ د.أ
11.00 - 11.202.00 - 2.20

عزة كامل/ د.أمحسن إبراهيم/ د.أ
11.20 - 11.402.20 - 2.40

أميمة نعيم/ د.أشريف مختار/ د.أ

11.40 - 12.002.40 - 3.00

كاميليا جورج/ د.أمنال قنديل/ د.أ

12.00 - 12.203.00 - 3.20
سالم الحافظ/ د.أأحمد موافى/ د.م.أ

12.20 - 12.403.20 - 3.40

كاميليا أمين/ د.أكاميليا أمين/ د.أ

الحاضر والمستقبل: البحث العلمى فى مصر
البحث العلمى عبر السنين فى مركز رعاية الحاالت 

جامعة القاهرة- الحرجة 

ً معقباً ومنسقا

تطبيق نظام االمتحانات العملية االكلينيكية لتعليم التمريض

تحضير مستحضر صيدلى مقوى للمناعة من قشور بذور حبة البركة

دور البحث العلمى فى تطوير الرعاية الصحية

معقباًأمينة سالم/  د.أ

دور التجارب االكلينيكية فى تطوير وتحسين الخدمة الصحية

دور البحث العلمى فى الرعاية الصحية

سهير الزلبانى/ د.أ

عمر األحمدى/ د.أ

ت
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م 
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خ
ال دور التنوع الجينى فى الجينات التى ال تخص الخاليا البيضاء لإلنسان فى توقع نتيجة 

زرع النخاع من شقيق متماثل

دراسة فاعلية وامان وحركية الدواء االكلينيكى لعقار االنترفيرون طويل المفعول على 

(ب)االطفال المصريين المصابين بااللتهاب الفيروسى الكبدى 

: مشاهدات أوليـة علـى العالج التحفظى للجنف الذاتـى مذدوج األقواس فـى المراهقين

دراسـه استرشادية

استخدام تقنية النمذجة بالكمبيوتر للتنبؤ بالوضع الذى يسبب أقل حمل على الغضروف 

القطنى فى مرضى االنزالق الغضروفى القطنى

ً معقبا

الشبكة االورومتوسطية االلكترونية إلنيميا البحر المتوسط
الشبكة االورومتوسطية لالمراض الوراثية

ً منسقا

معقباً

 مشروعات االتحاد األوروبى فى جامعة القاهرة

ً معقبا

 م4.00-  م 2.00

2.00 - 2.20

عبدهللا ملوخية/ د.أ

(2)المشروعات البحثية 

أمال البشالوى/ د.أ

رئاسة الجلسة

صالح عبدالهادى/ د.أ

 التلوث البيئى وأمراض العصر

زرع الكلى فى األطفال

مشكلة الميزوثيليوما فى مصر

  عوامل الخطورة فى مرضى الصفراء فى حديثى الوالدة

عبدالرحمن زكرى/ د.أ

حسام كامل/ د.أ

C استخدام الخاليا الجذعية فى مرضى االلتهاب الفيروسى الكبدى 

التغيرات الجذعية فى خاليا سرطان الثدى الجذعية

ً منسقا

نظرة عامة عن وباء االلتهاب الكبدى
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 تطبيقات الخاليا الجذعية فى امراض القلب

(1)المشروعات البحثية 

رئاسة الجلسة

رئاسة الجلسة

(العالج - التشخيص - الوقاية  )األمراض الشائعة فى المجتمع المصرى : القضية العامة
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رئاسة الجلسة

دور البحث العلمى فى تطوير الرعاية الصحية

أخالقيات البحث العلمى

مقاالت النشر الدولى يتم تقديمها بوستر  *** 

الخاليا الجذعية فى أمراض القلب

الخاليا الجذعية فى أمراض الكبد

ً منسقا

رئاسة الجلسة

معقباً

افتتـاح المنتـدى الدولى األول للبحث العلمى بجامعة القاهرة2010/12/13االثنين 
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البرنامج القومى المصرى لتسجيل األورام

حسين خالد/  د.أ

منسقاًمحمد لطيف/ د.أ

                       برنامج قطاع العلوم الطبية

مقدمة

حسام كامل/ د.أ

منسقاً

التجربة المصرية العداد قاعدة بيانات قومية للسرطان 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات

التسجيل القومى لألورام فى مصر

(دراسات سابقة)

الخاليا الجذعية فى األمراض العصبية

الخاليا الجذعية فى أمراض الدم

 م1.00- ص11.00

رئاسة الجلسة

التقنيات الحديثة فى زرع الخاليا واألعضاء

وبائيات وإحصائيات السرطان

زرع نخاع العظام


