
مكافحة العدوى دورةتقرير عن 

و اد/ محمود  –رئيس الجامعة برعاية كل من السبد االستاذ الدكتور/ محمد حسن القناوى 

عميد و اد / احمد راغب  -وتنمبة البيئة  المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

 -وتنمية البيئة ة المجتمعاذ الدكتور/ جيالن محمد يوسف وكيل الكلية لشئون خدمتو االس -الكلية

لمكافحة العدوى باشراف  اد.  متقدمة وحدة مكافحة العدوى بكلية طب االسنان دورةعضاء ا نظم

. مدير الوحدة بكر عدالن حميدة ابو

وقد اشترك فى هذة الفعاليات السادة اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم االعضاء فى الوحدة حيث 

قام كل منهم باعطاء محاضرة عن الطرق المختلفة لمكافحة العدوى فى المجاالت و التخصصات 

وقد القى لتحقيق ذلك الممارسات الصحيحةالمختلفة فى طب االسنان وترسيخ المعلومات و 

المحاضرات كل من:

اد/ حميدة ابو بكر عدالن –

ادم/ سلوى حجازى.-

ادم/ منال فاروق -

د/ هناء شعالن  -

د/ احمد خلبفة -

ايمان السيد ط/ - 

ط/ سعاد محمود - 





وقام الحاضرين بالقاء بعض االسئلة وقام المحاضرين باالجابة علىها .

و قد اقيم هذا النشاط بغرض معالجة االخطاء الشائعة اثناء ممارسة العمل و التى قد تؤدى الى 

ومات و الممارسات بالضافة الى تعميق و ترسيخ المعل –انتشار العدوى فى عيادات االسنان 

طب االسنان باالضافة الى بعض طلبة الدراسات العليا  الصحيحة لدى مجموعة من خريجى كلية

من الوافدين بالكلية.





التوصيات:

ضرورة العمل على ترسيخ المفاهيم والممارسات الصحيحة لطرق مكافحة العدوى -١

لدى الخريجين و الممارسين لمهنة طب االسنان

.مل على تكرار مثل هذه الفعالياتالع-٢
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المحاضرينالسادةقام

1حبيبأحمد/ د.ا.

توفيقالمنعمعبدمحمد/ د.ا. 2

حجازيالفتاحعبدصالح/ م.د.ا. 3

الصيادمصطفى/ م.د.ا.4

لوضعالمرضىتجهيزفي  المشتركينوبدأالمختلفةالمحاضراتبالقاءالمحاضريندةاالسقام

الغرسات



تقرير عن اليوم العلمي لقسم العالج التحفظي

د/ محمود المليجى .و ا –ة رئيس الجامعد االستاذ الدكتور/ محمد حسن القناوى يبرعاية كل من الس

 -عميد الكليةقائم بعمل د / احمد راغب .و ا -ة البيئة يوتنم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

عضاءا نظم -وتنمية البيئة اذ الدكتور/ جيالن محمد يوسف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمعتو االس

ودار بدعوة األستاذ الدكتور عمر زيدان  ح حسباألستاذ الدكتور صال ةبرئاس فظيقسم العالج التح

لدراسية بما يواكب النظم العالمية والسبل المختلفة للتعاون العلمي وفتح النقاش حول تحديث المقررات ا

مجال اتصال علمي بين الجامعتين واستحداث برنامج نوعي لتطبيقه لطالب الكلية .

 .رئيس الجامعة ولفيف من أساتذة الكلية الدكتور ذالسيد األستا وعلى رأسهم وشرف اللقاء بالحضور

والهيئة المعاونة و طالب الفرق المختلفة  وأقسام الكلية المختلفة بالقسم عضاء هيئة التدريسأكل  وحضر 

 فعاليات اليوم كة فيرلمشالإلي جانب حضور لفيف من أطباء األسنان العاملين بوزارة  الصحة  بالكلية 

األستاذ الدكتور عمر زيدان العالم المصري الجليل المقيم  فيهن بإلقاء محاضرتيعلمي والذي قام ال

والذي يعمل بقسم العالج التحفظي بجامعة مينيسوتا بالواليات المتحدة في: بالواليات المتحدة

)طب األسنان الرقمي  ( Digital  Dentistry 

)الجديد في اتجاه طب األسنان التقليدي( Advances in basic operative dentistry concepts










