االسبوع االول
/1برتكول تعاون بين بلدان الجنوب العربي و اليونسكو

يعلن المركز الدولى للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار للتعاون بين بلدان الجنوب – جنوب تحت رعاية
اليونيسكو

)(ISTICعن عقد

ورشة عمل تدريبية حول العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار من حيث السياسات

واإلدارة للدول النامية بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار )  ( MOSTIواليونيسكو واأليسيسكو
فى الفترة  4152 / 9 / 51 – 8م بكوااللمبور – ماليزيا،
علما بان الجهات المنظمة سوف تتحملنفقات اإلقامة واإلعاشة واإلنتقال داخل ماليزيا  ،ويتحمل المرشح تذاكر
السفر ذهاب وعودة.
لمزيد من المعلومات يمكن الدخول على العنوان التالى:
http://www.istic-unesco.org

2/مؤتمر الجمعية األوربية لجراحات الكتاركتا وإنكسار العين

بناء على موافقة قسم العالقات الثقافية وافق مجلس كلية الطب البشري
بجلستة رقم " "952والمنعقدة بتاريخ "740" 02/7/9102بالقرار رقم
على سفر السيد االستاذ الدكتور/علي محمود إسماعيل -االستاذ بالقسم إلى
لندن لحضور المؤتمر الجمعية األوربية لجراحات الكتاركتا وإنكسار العين
 – 2014/9/19وذلك خالل الفترة من 09

3/مؤتمر الجمعية األوربية للشبكية

بناء على موافقة قسم العالقات الثقافية وافق مجلس كلية الطب البشري بالقرار
رقم " "727بجلستة رقم " "952والمنعقدة بتاريخ  02/7/9102على سفر
السيد الدكتور /محمود محمد فاروق -االستاذ بقسم طب وجراحة العين إلى
لندن لحضور مؤتمر الجمعية األوربية للشبكية وذلك خالل الفترة من – 00
02/2/9102

4/منحة مقدمة للطلبة الخرجيين فى مجالى العلوم والهندسة

تعلن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح باب التقديم لمنح كاملة للتسجيل للحصول على درجتي
الماجيستير والدكتوراة للخرجيين المتميزين المتقدمين ،والذين يقدموا ابحاث متميزة اصلية فى مجاالت الهندسة
والعلوم واألعمال
 ،و بعد التسجيل 2014/09/15مع العلم بأن أخر موعد للتسجيل للخرجيين لفصل الربيع  9105/9102هو
.يتم تقديم جميع المستندات الألزمة على الموقع فى موقع غايتة 99/12/9102
:لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع اإللكتروني
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

/5سفر السيد الدكتور /أسامة علي محمد لحضور مؤتمر الجمعية األوربية
لجراحات الكتاركتا وإنكسار العين

بناء على موافقة قسم العالقات الثقافية وافق مجلس كلية الطب البشري
بالقرار رقم " "720بجلستة رقم " "952والمنعقدة بتاريخ 02/7/9102
على سفر السيد الدكتور /أسامة علي محمد -االستاذ المساعد بالقسم إلى لندن
لحضور المؤتمر الجمعية األوربية لجراحات الكتاركتا وإنكسار العين وذلك
خالل الفترة من 02/2/9102– 09

/6سفر السيدة الدكتورة /أنجي محمد احمد لحضور مؤتمر الجمعية
األوربية لجراحات الكتاركتا وإنكسار العين

بناء على موافقة قسم العالقات الثقافية وافق مجلس كلية الطب البشري بالقرار
رقم " "729بجلستة رقم " "952والمنعقدة بتاريخ  02/7/9102على سفر
السيدة الدكتورة /أنجي محمد احمد – المدرس بالقسم إلى لندن لحضور
المؤتمر الجم عية األوربية لجراحات الكتاركتا وإنكسار العين وذلك خالل الفترة
من 02/2/9102– 09

/7برنامج التأهيل التربوي للمعلمين غير المؤهلين تربويا

في إطار بروتوكول التعاون مع كلية التربية بجامعة سوهاج واألكاديمية المهنية للمعلمين تم تنفيذ برنامج التأهيل
التربوي للمعلمين غير المؤهلين تربويا حيث يتم انعقادة بمقر كلية التربية بالجامعة ومقر األكاديمية المهنية للمعلمين
بحي الكوثر .
لمعرفة تفاصيل الخبر إضغط هنا

/8المؤتمر الدولي الثامن عشر " البترول والثروة المعدنية والتنمية "
بمعهد بحوث البترول

تحت رعاية السيد المهندس  /شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية والسيد األستاذ
الدكتور  /شريف حماد وزير البحث العلمي والتكنولجيا يعلن معهد بحوث البترول عن عقد
المؤتمر الدولي الثامن عشر عن البترول والثروة المعدنية والتنمية في الفترة من 01 -8فبراير
 9105م  ،فمن يرغب في المشاركة ارسال ملخصات األبحاث مع تحديد المسئول عن إلقاء
البحث في موعد اقصاه  01/09/9102علي الرابط االليكتروني  ، www.epri.sci.egعلما
بأن موعد إعالن قبول ملخصات االبحاث 2/0/9105م.
محاور المؤتمر -:
 -1التكنولوجيا النظيفة في مختلف األنشطة البترولية .

 -2ترشيد استخدام الطاقة في المجاالت المختلفة والطاقة الجديدة والمتجددة .
 -3دور تقنية الناتو في مجال البترول والكيمياء.
 -4تدوير واعادة استخدام المخلفات البترولية والبتروكيماوية.
 -5الغاز الطبيعي ودورة في التنمية .
 -6الوقود الحيوي وتطبيقات البيوتكنولوجي في صناعة البترول.
 -7العوامل الحفازة وتطبيقاتها.
 -8معالجة المياة والمحافظة علي البيئة .
 -9الكيمياء العضوية والتطبيقية ودورها في التنمية.
 -11الكيمياء الفيزيائية والتحليلية.
مكان اإلنعقاد  :معهد بحوث البترول –  0ش أحمد الزمر  -حي الزهور – مدينة نصر –
القاهرة .

9/مؤتمر جمعية الجراحين المصرية

تعلن جمعية الجراحين المصرية عن عقد مؤتمرها السنوي ال (  ) 79في الفترة من  97إلي  95أكتوبر
ورشة عمل وحلقات نقاش فى اإلصابات وجراحات القنوات المرارية ،وجراحات  9102م  ،كما ستنظم
 .أورام الرقبة ،وجراحات أورام الثدى وجراحات األطفال ،وجراحة التجميل واألوعية الدموية بجانب المؤتمر

/11ترشيح الطبيب عمرو عثمان عبد الكريم لبعثة االشراف المشترك
لدولة كندا

بناء علي موافقة قسم التوليد وأمراض النساء بتاريخ  7/2/9102وافق مجلس كلية الطب البشري بالقرار رقم ""218
بجلستة رقم " "969والمنعقدة بتاريخ  8/2/9102على إعتماد ترشيح السيد الطبيب /عمرو عثمان عبدالكريم – المدرس
المساعد بالقسم إلحدى بعثات اإلشراف المشترك لدولة كندا والمعلن عنها من إدارة البعثات لعام 9107/9102

