
  

 

 الندوات وورش العمل

 التاريخ هالمحاضرووظيفت الندوة / ورشة العملعنوان  م
 4/12/2014-3 ادارة شئون البيئة -نقابه االطباء –المعهد  التحديات البيئية بالمنشأت الصحية  .1

 17/5/2015 ادارة شئون البيئة -المعهد-وزارة الصحة ها على الصحة و البيئةشبكات المحمول و تأثير  .2

-ادارة شئون البيئة -قسم الدراسات البيئية "مخلفاتنا ثروتنا"  .3
 شركة االسكندرية لالسمنت

7/6/2014 

4.  GIS for socioeconomic applications  مركز التأقلم مع التغيرات المناخية 
 أ.د. محمد عبد الكريم
 د. محمود عادل حسان

19-20/1/2014 

5.  GIS for socioeconomic applications  مركز التأقلم مع التغيرات المناخية 
 أ.د. محمد عبد الكريم
 د. محمود عادل حسان

26-27/1/2014 

6.  GIS applications in assessing vulnerability to SLR  مركز التأقلم مع التغيرات المناخية 
 بد الكريمأ.د. محمد ع

 د. محمود عادل حسان

18-20/2/2014 

7.  GIS applications in assessing vulnerability to SLR  مركز التأقلم مع التغيرات المناخية 
 أ.د. محمد عبد الكريم
 د. محمود عادل حسان

4-6/3/2014 

8.  Climate change impacts on coastal lakes مركز التأقلم مع التغيرات المناخية  
 أ.د. محمد عبد الكريم
 د. محمود عادل حسان

7/5/2014 

9.  Climate change impacts on coastal lakes  مركز التأقلم مع التغيرات المناخية 
 أ.د. محمد عبد الكريم

21/5/2014 

محاضرات صور بعض اال

 العامة

 



  

 د. محمود عادل حسان

10.  Climate change update: IPCC 5th assessment report لمناخية مركز التأقلم مع التغيرات ا 
 أ.د. محمد عبد الكريم
 د. محمود عادل حسان

6/5/2014 

11.  Climate change update: IPCC 5th assessment report  مركز التأقلم مع التغيرات المناخية 
 أ.د. محمد عبد الكريم
 د. محمود عادل حسان

8/5/2014 

12.  Climate change update: IPCC 5th assessment report لم مع التغيرات المناخية مركز التأق 
 أ.د. محمد عبد الكريم
 د. محمود عادل حسان

19/5/2014 

13.  An introduction to climate change  مركز التأقلم مع التغيرات المناخية 
 أ.د. محمد عبد الكريم
 د. محمود عادل حسان

11/6/2014 

 2015/  6/  9 أ.د. جيهان حسنى والطوارئخطة اإلخالء عملى ل تنفيذ   .14

 2015/  6/  10 أ.د. جيهان حسنى تنفيذ عملى لكيفية التعامل مع طفايات الحريق  .15

نقابات االطباء البشريين و اطباء االسنان و  "التحديات البيئية بالمنشأت الصحية"  .16

عهد مالبيطرين العلميين و الصيادلة و

البحوث الطبية و المعهد العالى للصحة 

 يةالشئون الصحمديرية العامة و

2014/12/3-4 



  

 4/12/2014-3الصحية بتاريخ  بالمنشأت البيئية التحديات "االطباء بعنوان  بنادى عمل ورشة في المشاركة (:صور4شكل )
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 رسم توضيحي يبين التغير في عدد الندوات وورش العمل خالل أخر سنتين

 

 

 

 

 

 

 ورش العمل الندوات



  

 

 
2015/5/17 -قاعة المؤتمرات بمعهد الدراسات العليا و البحوث - شبكات المحمول وتأثيرها على الصحةندوة صور   

 

 

 


