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جامعة بنها تشااااااااااؤت ر  لدملتمؤ لدمند  لد ام  
 ألمؤلض لدقلب بادبؤلزيل

: لدقاء محاضاااااااااؤ     لدمكتنؤ هشاااااااااان نبنلدعيني  -
لألزمات لدقلبيه لدحامه نلدتمخل لدساااااااااؤي  م  خ ل 

 لدقسطؤ  لدع جيه
بل لدتعان  لدعلم  بي  جامعه بنها نبعض لدجامعات لدحكنمية بادبؤلزيل  - بحث سااااااااا

 نتنقي  لتفاقيات بي  لدجانبي 

فاعليات المؤتمر الدولى الثامن المراض القلب م 2015/08/15الموافق يوم السبببببببب ت انتهت 
والذي عقد  مدينة ريسببي ى  ال راليب  ورببور ال ديد من   ار ذسبباتذب القلب ف   ندا والواليات 

 المؤتمر األسبببببببببببببببتبباذ  توببدب والببدوب االور يببن والهنببد وصببد مثببب مهبببببببببببببببر و ببام ببن  نهببا ف  الم
ذستاذ ذمراض القلب ونائب رئيس  ام ة  نها لشئون الدراسات  - هشام ذ و ال ينين /الد تور

 .ال ليا وال وث ال لم 

لب قوصاب ذ وال ينين الى ان المؤتمر تناوب اخر المست دات ف  الوصاية وال الج من ذمراض ال
و ذلك مناصشببببببببببة ذهم ما توهببببببببببب  لين ال لم الوديث من م اهيم  ديدب لم ال ة ذمراض القلب 

 . اإلرافة  لى التطرق  لى ذهم األ واث ف  علوم طب القلب

وا د نائب رئيس  ام ة  نها  انن صد القاء موارببببببببببرب عن األلمات القل ين الواد  ف  مهببببببببببر 
ب السببببببببري  من خالب القسببببببببطرب ال ال ين والتقدم ونسببببببببب ودوثها و ي ية الت اط  م ها والتدخ

 4الذي ودث ف  مهببببببر من خالب مشببببببروا دعامن الويا  والذي تم تدشببببببينن ف  مهببببببر منذ 
سبببببنوات  ين ال م ية المهبببببرين ألمراض القلب وال م ية االورو ين والذي ذشبببببر  عل  تن يذ  

ن م ن االسبببببببب ندريخالب هذ  ال تر  األسببببببببتاذ الد تور مومد هبببببببب و  ذسببببببببتاذ ذمراض القلب  ا
 .مر ل صلب  ام   وتا   لولارب الهون 22و مشار ة 
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نائب رئيس ال ام ة  ان الليارب تناولت ايرببببببببا  -هشببببببببام ذ وال ينين / واعلن األسببببببببتاذ الد تور
 ال ام ات الو ومية  ال راليب وتوصي    وث سببببببببببببببب ب الت اون ال لم   ين  ام ن  نها و  ض

 .االت ال لمية والطال يةات اصيات  ين ال ان ين ف  مختل  الم 


