االسبوع الثانى
/12تأجيل المؤتمر القومى االول الستراتيجيات مواجهة تحديات التعليم
والبحث العلمى بالجامعات المصرية

تقرر تأجيل المؤتمر القومى االول الستراتيجيات مواجهة تحديات التعليم والبحث العلمى بالجامعات المصرية من -8
 9أكتوبر  4102إلي  04 -00نوفمبر  4102م والذي يعقد بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة الزقازيق .

محاور المؤتمر
 .1إستراتيجيات مواجهة المعوقات التشريعية لمنظومة التعليم والبحث العلمى فى الجامعات.
 .2إستراتيجيات مواجهة المعوقات التنظيمية ( التطوير التنظيمى ) للبحث العلمي .
 .3إستراتيجيات مواجهة قصور الموارد المادية ( إشكالية التمويل ) للبحث العلمي.
 .4إستراتيجيات مواجهة المعوقات الثقافية للتعليم والبحث العلمى وتغيير النظرة للتعليم الفني.
 .5إستراتيجيات جديدة لضمان جودة التعليم والبحث العلمى
 .6إستراتيجية لربط التعليم والبحث العلمى بمجتمعي الصناعة واألعمال .
 . 7رؤية مبتكرة لمواصفات الخريج القادر على صناعة فرصة العمل .
إجراءات المشاركة:

على السادة الخبراء والباحثين فى مجال تطوير التعليم والبحث العلمى التقدم بموجز عن مشاركتهم فيما
اليزيد عن عشرين سطرا على البريد االلكتروني  abdallaasker@gmail.comفى موعد غايته /1
2114 / 11
تحميل استمارة المشاركة
التسجيل لحضور المؤتمر على الموقع االلكتروني (هنــــــا)

/11معرض التعليم الدولى فى الموسكو

يعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى عن ما ورد من
السفارة الروسية بالقاهرة من المعلومات الخاصة بمعرض التعليم الدولى الذى
سوف يعقد فى موسكو تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
وغرفة التجارة والصناعة الروسية فى الفترة من  9-7اكتوبر 4102م.

/12مؤتمر العناية المركزة والتخديرASAIC

سفر أعضاء هيئة التدريس بقسم التخدير والعناية المركزة لحضور المؤتمر السنوى الثامن عشر للتخدير
في الفترة من  42إلى  42سبتمبر  4102بمكتبة اإلسكندرية والعناية المركزة

Conference 23 - 25 September 2014 th Alexandria Anesthesia and Intensive Care08

ويعد هذا المؤتمر لقاء هاما يجمع أطباء التخدير والعناية المركزة من جميع الجامعات والمراكز المصرية مع زمالئهم
من الدول العربية واألوروبية والواليات المتحدة حيث يبلغ عدد الحضور  0211طبيب باإلضافة إلى المحاضرات
والندوات والورش العلمية.

/12المؤتمر الطبي العربي األلماني

تحت رعاية سفير المملكة العربية السعودية ببرلين تعلن جمعية الصداقة العربية األلمانية عن تنظيم
المؤتمر الطبي العربي األلماني في الفترة من  42 - 42أكتوبر  4102ببرلين  ،كما تتمني
مشاركة واسعة من الجامعات والمراكز العلمية والبحثية المعروفة من كل أنحاء العالم العربي وألمانيا.

 /12وزير التعليم العالي في ضيافة جامعة سوهاج السبت القادم

أعلن الدكتور نبيل نور الدين عبد الاله رئيس جامعة سوهاج ،عن زيارة الدكتور
السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي المقررة يوم السبت  02سبتمبر الي المقر
الجديد لجامعة سوهاج الجديدة بمدينة الكوامل  ،يرافقه وفد من رؤساء الجامعات
المصرية.
وقال رئيس الجامعة أن الزيارة ستبدأ بجولة تفقدية داخل الكليات الجديدة التي تم
انت قالها إلى المقر الجديد للجامعة بالكوامل ،ثم زيارة للطريق الجديد المؤدي إليها،
للوقوف على آخر التطورات الخاصة بالعمليات اإلنشائية والتعليمية هناك ،والتعرف
على أهم المشكالت التي تعيق استكمال الطريق الجديد وذلك للتوصل إلى حلول
سريعة وناجزة لها .
وأضاف نور الدين أن الجولة ستشمل أيضاً افتتاح قسم االستقبال واستقبال الطوارئ
بالمستشفى الجامعي.
جدير بالذكر أنه عقب انتهاء الزيارة سيتوجه الوزير والوفد المرافق لسيادته ،إلى مقر
جامعة أسيوط لعقد جلسة للمجلس األعلى للجامعات يوم االحد  02سبتمبر.

/12المؤتمر الدولي الثالث عشر للجمعية المصرية للتكنولوجيا الحيوية
والعلوم البيئية

تعلن الجمعية المصرية للتكنولوجيا الحيوية والعلوم البيئية عن انعقاد مؤتمرها الدولي الثالث عشر تحت شعار -:

Environmental Sciences &Advances in Agricultural.Biological

في الفترة من  01 -01أكتوبر  4102م بفندق هوليداي ان بمدينة دبي بدولة اإلمارات العربية ..

27/ترشيح د  /مصطفى عبد المنعم لمهمة علمية

وافق مجلس قسم جراحة األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب على ترشيح د /مصطفى عبدالمنعم  -قسم
مصطفى عبدالمنعم لمهمة علمية ما بعد /جراحة األنف واألذن والجنجرة كلية طب سوهاج على ترشيح د
.الدكتوراة بالواليات المتحدة األمريكية

28/ترشيح د /لمياء محمد إلحدى بعثات اإلشراف المشترك

وافق مجلس قسم جراحة االنف و االذن و الحنجرة بكلية الطب على اعتماد ترشيح د/لمياء محمد ابراهيم
 .مدرس مساعد بالقسم بأحدى بعثات االشراف المشترك للواليات المتحدة االمريكية
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/5.30.aspx

/12المؤتمر التاسع حول منظمة التجارة العالمية  -نتائج المؤتمر
الوزاري واهتمامات الدول العربية

تحت رعاية سعادة الشيخ  /أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني  -وزير االقتصاد
والتجارة  -دولة قطر تعلن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  -جامعة الدول العربية عن
عقد المؤتمر التاسع حول " منظمة التجارة العالمية  -نتائج المؤتمر الوزاري واهتمامات
.تشرين ثان )  0292في الدوحة  -قطر(الدول العربية " في الفترة من  02 - 91نوفمبر

/23المعرض التجاري الدولي للعالم اإلسالمي

ورد لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مراسلة بشأن
المشاركة في فعاليات المعرض التجاري الدولي للعالم االسالمي المقرر عقده
في أنقره من  00الى  01سبتمبر 4102م  ،حيث يعد فرصة جيدة للمشاركين
في العديد من المجاالت ومنها التعليم العالي لعرض أحدث خدماتها ودراسة
اتجاهات السوق في اآلونة الخيرة وتحسين التعاون المشترك مع الشركات
والمؤسسات المتخصصة في مجال التعليم العالي المشاركة مع الدول المختلفة
 ،،،،،،،،،،،،لمزيد من التفاصيل اضعط هنا أو األتصال باألرقام التالية -:
تليفون 22 22 224 221 23+ :
فاكس 11 32 224 221 23+ :

