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 للجنة العلمية
 رئَس انهجُت انعهًَت:

 أ.د. روٍذا انًعاٍطت

 ردََت اناامًَتوزٍر انتعهَى انعاني االسبق بانًًهكت اال 
أعضاء اللجنة العلمية من  بانترتَب االبجذى

 الجمعية أبجديا
 حرٍصت انشًَيأ.د.   أ.د/ أيَرة أحًذ انبَه•

 . سًَحت انجراحأ.د  أ.د / إًٍاٌ أيٍَ•

 / مادٍت عبذ انقادرأ.د.   أ.د/ إًٍاٌ إبراهَى عبذ انًُعى•

 أ.د. فرٍال عبذ انعسٍس  أ.د/ تااٌَ أحًذ انسُوسٌ•

 أ.د. يُتاي غراٍبه  أ.د/ ثرٍا ريضاٌ عبذ انفتاح•

  أ.د/ زٍُب نطفٌ•

  أ.د/ سايَت أدو•

  أ.د/ سهوً سًَر كايم•

  أ.د/ ساَر يخًَر• 

  أ.د/ مادٍت حًَذو يحسٍ•

  أ.د/  صفاء عبذ انرؤوف•

  أ.د/ عسٍسة أحًذ عطَت•

  أ.د/ عال عبذ انعاطٌ•

  أ.د/ فاتٍ خَرث•

  ذً حسٍأ.د/ فاطًت حً•

  أ.د/ كايَهَا أبو مباَت•

  أ.د/ كايَهَا فؤاد عبذ هللا•

  أ.د/ ياجذة عبذ انعسٍس  •

  أ.د/ َادٍت فاًٌ•

  أ.د/  َادٍت ٍُي سَف•

  .د/ َوال يحًود سهًَاٌ

  أ.د/ وفاء انسَذ عبذ انجهَم•

 
 
 
 



 نائب رئيس املؤمتر 
 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 

 سكرتري عاو املؤمتر 

أستاذ تمريض صحة المجتمع 
 ر ــاملؤمت ىررــــمق

 أستاذ  مساصد تمريض صحة المجتمع 

 

 أستاذ  مساصد تمريض األطفال
  

 قبول األحباث انعهمية  :

2822113

A4212997

3132113

 
 

  : رسوو انتسجيم 
  قيمة رسوم التسجيل :

 للمصريين :  -أ
 حضور وإلقاء بحث    -

 حضور وإلقاء  مقالة علمية  -

 حضور بمطبوعات   -

 حضور ورش عمل علي هامش المؤتمر    -

 جنيه 411

 جنيه 311

 جنيه 211

 جنيه  111
 

 :    دوالر أمريكي لغير المصريين   –ب 
 حضور وإلقاء بحث    -

 حضور وإلقاء  مقالة علمية  -

 حضور بمطبوعات   -

 حضور ورش عمل علي هامش المؤتمر    -

 دوالر 411

 دوالر 311

 دوالر 211

 دوالر  111
 
 
     

  ؤمتر : سكرتاريــــة امل
-  

-  

- 
 

 الت : ـــاملراس
 تليفون المؤتمر : 

   

- 11223714436 

- seham_guirguis@yahoo.com 

    

    

- 11221138721 

- randaadly@yahoo.com 
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 احلادي عشر اندويلانتمريض مؤمتر 
 [ التحديات الصحية وجودة احلياة]  

 [البحث واملمارسة ] 
 

92039300

 رعــاية  حتت
 

صيسى / حسين أحمدأ.د   

/ صلي صبد العزيز صليأ.د  

 املؤمتر سارئي

  صباح الشرقاوي  /أ.د
  جامعة صين شمس  -كلية التمريض صميد 

 جمكورية مصر العربية
 

   أروى صويس /أ.د
بالجمعية العلمية لكليات  لجنة البحث العلمى والتطويرمقرر 

العلوم جامعة   –وصميد كلية التمريض  التمريض العربية
المملكه اردنية الكاشمية-والتكنولوجيا 

 

 

 كلية التمريض
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