النشرات االخبارية الخاصة بالعالقات الثقافية

مؤتمر مناظير جراحة الجهاز الهضمي والكبد بطب سوهاج

نظم قسم الجراحة بكلية طب سوهاج مؤتمر وورشه عمل عن مناظير الجهاز الهضمي والكبد وذلك اليوم
الخميس  62من فبراير الحالي  ،باالشتراك بين قسم الجراحة العامة وقسم الباطنه والجهاز الهضمي و قسم
األمراض المتوطنة  .صرح بذلك د .نبيل نور الدين رئيس جامعه سوهاج.
وأكد د .عالء االسيوطى رئيس قسم الجراحة بكلية الطب أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على أهميه استخدام
مناظير الجهاز الهضمي في تشخيص وعالج العديد من األمراض  ،وكذلك مناقشه المشكالت الشائعة في
طريقه استخدامه  ،باإلضافة إلى معرفه كل ماهو جديد وحديث في مجال استخدام مناظير الجراحة .
حضر المؤتمر أكثر من  622مشارك من أساتذة الطب البشرى بمختلف كليات الطب بجامعات جنوب الصعيد
 .وهى المنيا  ،أسيوط  ،قنا  ،أسوان وسوهاج

حضور للمؤتمر العلمي الرابع بعنوان نحو منظومة
وطنية لالبتكار

تعلن كلية الصيدلة بجامعة عين شمس عن عقدها للمؤتمر العلمي الرابع بعنوان نحو منظومة وطنية لالبتكار
(مؤشرات الحاضر وتطلعات المستقبل ) في الفترة من  62 – 62ابريل  6202بقاعة المؤتمرات بكلية
الصيدلة جامعة عين شمس.

دورات تدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس

منح دراسية مقدمه من االتحاد األوروبي
أفاد المكتب الثقافي المصري بباريس بإعالن  Erasmus Mundusبشأن منح برنامج الماجستير الجديد
 ، DYCLAM LET’S IMAGINE HERITAGE For The Futureعلى أن يتم التقدم من خالل
الموقع اإللكتروني الموضح بعد:ـ
http://www.dyclam.eu/en

حملة “اعرفني” بجامعة سوهاج
تعلن الجمعية العلمية لألطباء البيطريين عن تنظيم حملة للتوعية بدور الطب البيطري داخل الجامعة بعنوان
“اعرفني ” وذلك غداً الثالثاء الموافق 3مارس 6202م ،وتتضمن حملة رئيسية أمام كافتريا الجامعة ،وعدد
من الحمالت الفرعية أمام كليات الجامعة .

ندوة عن جودة التعليم بكلية التمريض

تحت عنوان ” أين نحن .وماذا نريد ” نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض ندوة عن جودة التعليم
بالكلية  ،وذلك خالل اليوم األول من مارس الحالي صرح بذلك د .نبيل نور الدين رئيس الجامعة  .وأكد على
أهميه هذه الندوة في الوقوف على القدرة المؤسسية والكفاءة التعليمية للكلية ومعرفه المستوى الذي توصلت
إليه ومواطن القوة والضعف داخلها لمعالجتها وتحسينها لنكون على الطريق الصحيح للحصول على االعتماد
االكاديمى.
وأوضحت د .إيمان أبو ضيف عميد الكلية أن موضوع هذه الندوة يعتبر نقطة انطالقه لمحاوله تطوير منظومة
العملية التعليمية و معرفه إمكانيات الكلية البشرية والمادية وذلك حفاظا على جودة التعليم من اجل تخريج
طالب قادرين على الم نافسة في سوق العمل المحلى واالقليمى وتقديم أفضل الخدمات التمريضية على أعلى
مستوى.
وقال د .رمضان صالح عبده وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنميه البيئة أن الندوة تضمنت محاضرتين ،األولى
القتها د .نور الهدى مصطفى بعنوان توصيف الوضع الراهن لكلية التمريض بسوهاج من منظور الجودة،
والثانية بعنوان المعايير القومية المرجعية االكاديميه لجودة العملية التعليمية و القتها د .إكرام إبراهيم أستاذ
تمريض الطب النفسي بتمريض أسيوط.

مليون و 022ألف جنيه لسنترال جامعة سوهاج
الجديدة

صرح د .نبيل نور الدين رئيس الجامعة انه تم تشغيل سنترال جامعة سوهاج الجديدة والذي يربط بين مقر
الجامعة الحالي وبين مقر الجامعة الجديدة وذلك بتكلفة مليون و 022ألف جنيه  ،وأضاف رئيس الجامعة انه
تم تشغيله بكليات التجارة والزراعة والتربية باإلضافة الى كليتي التربية الرياضية واآلداب.
وقال د .محمود ابو العز المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ان هذا السنترال من نوع  avaiaوهو سنترال
ديجيتال  ،وقد تم تركيب خط فايبر خاص يربط ب ين الجامعة الجديدة والمجلس األعلى للجامعات بحيث يكون
نظام التشغيل من خالل االنترنت لتحويل الشفرات القديمة الى نظام رقمى.

الدورة التدريبية لتنمية المهارات القيادية

تعلن رعاية الشباب بالمركزية بالتعاون مع معهد اعداد القادة بحلوان عن الدورة التدريبية لتنمية المهارات
القيادية والتي ينظمها معهد اعداد القادة بحلوان خالل الفترة من  62فبراير الى  4مارس  . 6202تحت
عنوان ” دور القيادات الطالبية في قيادة المستقبل ” وعلى الراغبين في االشتراك التوجة الي اإلدارة العامة
لرعاية الشباب بالمركزية .

اعرفني ” حملة اتحاد طالب جامعة سوهاج للوقاية ”
من االمراض

نظم اتحاد طالب جامعة سوهاج بالتعاون مع الجمعية العلمية لألطباء البيطريين حملة” اعرفني ” لتوعية طلبة
وطالبات الجامعة باألمراض التي تنتقل من الحيوان لإلنسان وكيفية الوقاية منها ،صرح بذلك د .صفا محمود
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ،وقال ان المجتمع في حاجة لمثل هذه الحمالت التي تعطي خلفية
توعوية عن المخاطر التي تتسبب فيها االمراض المختلفة .
وأضاف الطالب محمد أمين مسئول التواصل بالحملة ان الهدف من هذا الحدث هو تعليم الطالب كيفية التعرف
علي المواد الغذائية وكيفية استهالكها ،التعرف علي مواصفات اللحوم والبيض وااللبان الجيدة والفاسدة،
والقدرة علي التمييز بينهما .

منح دراسية مقدمه من وزاره التعليم والبحث العلمى
بروسيا اإلتحادية للعامين  6202ـ 6202

تم تخصيص عدد من المنح الدراسية للطالب المصريين للحصول على درجه الدكتوراه للدارسين الذين
يعتزمون الدراسة فى الجامعات الحكومية الروسية على حساب الطرف الروسي.
أن الطالب االجانب ( المصريين) سوف يحصلوا طوال فتره دراستهم على منح ماليه ( لاللتحاق بهيئات
الدراسات العليا فقط) وأماكن السكن الجامعي تتطابق ظروفها المعيشية مع ظروف المواطنين الروس الذين
يدرسون على حساب تخصصات الميزانية الفيدرالية الروسية.
كما تتم تغطيه المصروفات المتعلقة بتنظيم استقبال الط الب األجنبي عند وصوله الى روسيا اإلتحادية فى
المطار ونقله الى مكان دراسته.
يتحمل الدارس قيمه شراء بوليصة التأمين الصحي الروسية.

