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 عن مؤتمر جمعية األنف و مناظير الجيوب األنفية املصرية الحادى و العشرون تقرير

RHINO EGYPT 21 

 2015فبراير  21الى  19املنعقد فى فندق ميريديان املطار فى القاهرة فى الفترة من 
 

 جامعة طنطا – د/ حسام الشريفم.أ. وجامعة القاهرة  –بقلم: أ.د/ أحمد فاروق 

 Egyptian Rhinology)تم انعقاد املؤتمر الحادى و العشرون لجمعية األنف و مناظير الجيوب األنفية املصرية 

Society ERS)  باالشتراك مع الجمعية املصرية لألنف و األذن و الحنجرة(Egyptian ORL Society)   و الجمعية العربية

فى فندق ميريديان  2015فبراير  21الى  19فى الفترة من   (Pan Arab Rhinology Society PARS)لألنف و الجيوب األنفية 

ية و العربية املطار فى القاهرة برئاسة ا.د. رضا كامل أستاذ األنف و الجيوب األنفية بجامعة القاهرة و رئيس الجمعيات املصر 

طبيب من مصر و كافة الدول العربية و كان السمة  400و الدولية لألنف و الجيوب األنفية. حضر املؤتمر ما يزيد عن 

الغالبة على مؤتمر هذا العام هو اتاحة الفرصة للشباب و دفع أكبر عدد من شباب الباحثين فى مصر و الدول العربية 

 و الجيوب األنفية فى الوطن العربى. لحضور أكبر تجمع للمختصين باألنف

 

وقد تميز املؤتمر بحضور نخبة متفردة جدا من خبراء العالم في مجال االنف والجيوب االنفية, كما تميز املؤتمر 

باإلقبال منقطع النظير و الذى فاق جميع التوقعات, حتى ان جميع 

الجلسات كانت كاملة العدد, و تفرد املؤتمر هذا العام باملشاركات 

املميزة الفعالة من شباب األطباء باألبحاث و املحاضرات و النشاط 

العلمى, كما تم تخصيص اليوم األخير كامال للكورسات التعليمية 

اء العامليين على أعلى مستوى, و قد أشاد بها كل املكثفة للخبر 

خالل العرض  الحضور للمعلومات القيمة التى استفادوها من

  الشيق و الحوارات العلمية مع السادة املحاضرين.

 RhinoEgypt 21مجموعة من الحضور خالل فاعليات مؤتمر 

 RhinoEgypt 21معرض المستلزمات الطبية الملحقة بالمؤتمر 
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تم دعوة سبعة من أشهر األساتذة األجانب الخبراء فى مجال جراحات األنف و الجيوب األنفية للمشاركة فى فعاليات 

 مر و هم:املؤت

                                         ا.د. هشام قادور )انجلترا( -ا.د. هشام صالح )انجلترا(              -              ا.د. ألكسندر فيليبو  )البرازيل( -

 أليساندو فارينى )ايطاليا( ا.د. -ا.د. جانكاريم ناريانان )الهند(            -ا.د. أندرو سويفت )انجلترا(                 -

 ا.د. ايجنازيو تاسكا )ايطاليا(            -

 

 فبراير قام بالقائها محاضرون من مختلف الجامعات املصرية و العربية   20و  19تم القاء ثمانون محاضرة على مدار يومي 

  بجانب الخبراء األجانب. تناولت املحاضرات موضوعات متعددة مثل:

الجديد فى تشخيص و عالج أمراض الجيوب األنفية  -

                          باملنظار.

صال أورام األنف و الجيوب األنفية و قاع استئ -

 الجمجمة باملنظار.

 جراحات تجميل األنف و الوجه. -

 التنفس ي أثناء النوم.جراحات عالج الشخير و انقطاع  -

خالل استئصال الغدة النخامية و أورام املخ من  -

 األنف باملنظار.

 

 RhinoEgypt 21قاعة المحاضرات تكتظ بالحضور جلوسا ووقوفا خالل فاعليات المؤتمر 

اللقاء االجتماعي وتوزيع الدروع على األطباء الزوار األجانب 

 RhinoEgypt 21خالل 
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الذى انعقد فى دبى باالمارات   ISIAN - IRS – PARS 2014قام ا.د. رضا كامل رئيس املؤتمر بالقاء بيان عن مؤتمر 

برئاسة سيادته و قام بعدها بتكريم اللجنة املنظمة للمؤتمر و الشخصيات التى ساعدت فى  2014العربية املتحدة فى نوفمبر 

  ظهوره بصورة مشرفة بأسم مصر واملنطقة العربية.نجاح املؤتمر و 

 

 في خدمة التعليم 
ُ
 بارزا

ُ
وقد تم توزيع امليداليات والدروع على خبراء مصر و العالم العربى املتميزين اللذين كان لهم دورا

الطبي املستمر في عالم االنف والجيوب األنفية بالوطن العربي وشمل هذا التقدير مجموعة من األطباء األجانب باألضافة الى 

امللصقات العلمية التي تم جوائز التشجيعية على شباب األطباء أصحاب أفضل املحاضرات و الزمالء العرب. مع توزيع ال

 .األملانية STORZ نح الفائزين جوائز مقدمة من شركةبواسطة اللجنة العلمية للمؤتمر و تم م  أختيارها

 ودعم هذا النشاط مجموعة من الشركات املتميزة في مجال األدوية و األجهزة الطبية: -

     For Care وشركة    Globeشركةو  GSKوشركة   MSD وشركة   Storzوشركة    Abbottوشركة Rameda شركة 

  Alhelal وشركة    Alaksaوشركة   Alhafezوشركة    Altalawyوشركة    Gol Medicalوشركة  Bayerوشركة    Sanofiوشركة 

 .Houras وشركة 

 

 

 

 ISIAN-IRS-PARS2014November 20 – 24, 2014تكريم الفريق المنظم لمؤتمر 
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أقيم حفل عشاء املؤتمر على شرف ضيوف املؤتمر 

األجانب و ضيوف املؤتمر من الدول العربية الشقيقة و 

خالل حفل العشاء قام كل من ا.د. عادل خليفة سكرتير 

و الحنجرة و ا.د. رضا الجمعية املصرية لألنف واألذن 

كامل رئيس املؤتمر بالقاء كلمات للترحيب بالسادة 

الضيوف ثم قاما بتكريم ضيوف املؤتمر و اهداؤهم 

الدروع التذكارية, كما تم عمل جولة سياحية مميزة 

للضيوف العامليين الذين ابدوا امتنانهم لحسن الضيافة, 

وسعادتهم و استمتاعهم بزيارة مصر, و تقديرهم 

 لمستوى التنظيمى و العلمى املرتفع للمؤتمر.ل

وقد خرج املؤتمر بكثير من التوصيات التي شملت أهمية تعاون الدول العربية في التعليم الطبي املستمر في مجال األنف 

والجيوب األنفية وضمان الدعم الكامل لشباب األطباء مع أعطاءهم الفرصة الكافية للمشاركة بفاعلية في مثل هذه 

ؤتمرات الدولية ويعتبر هذا املؤتمر تتويجا لدور األطباء العرب لألنف واألذن والحنجرة في ثثراء مسيرة و مستقبل تخصص امل

 األنف والجيوب االنفية فى مصر و الدول العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

توزيع الجوائز على احسن المحاضرات العلمية المقدمة من شباب 

 RhinoEgypt 21االطباء خالل 

 RhinoEgypt 21الحضور اثناء فاعليات المؤتمر 


