نشرات العدد رقم ( )2لشهر ديسمبر 2102
المؤتمر العلمى السنوى لقسم أمراض الباطنة بكلية الطب

يتشرف قسم أمراض الباطنة و القلب بكلية طب سوهاج بالتعاون مع الجمعية المصرية ألمراض و زراعة
ال كلى بدعوة سيادتكم لحضور المؤتمر العلمى السنوى للقسم لمعرفة كل ما هو جديد فى أمراض وزراعة الكلى
فى الفترة من  2إلى  5ديسمبر 2014فى القاعة الزجاجية بكلية طب سوهاج .

عمليات جراحية لحاالت العيوب الخلقية بالجمجمة مجانا

يتشرف قسم جراحة التجميل بكلية الطب بإستضافة الخبير العالمي "بيتر تارنو" في الفترة من  3الى  7ديسمبر
 2102لمناظرة واجراء عمليات جراحية لحاالت العيوب الخلقية بالجمجمة مجانا وسوف يتم مناظرة الحاالت

يومي االحد واالربعاء من الساعة  01صباحا حتى الساعة  02ظهرا بعيادة العيوب الخلقية بالوجه والرأس
مبنى االورام.

دعوة للترشيح لدورات معهد  Hepالمتخصصة في اإلدارة والتخطيط
التربوي بباريس

ورد كتاب السيد األستاذ الدكتور  /أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة – اليونسكو
مرفقا به خطاب المعهد الدولي للتخطيط التربوي  Hepبشأن دعوة المعهد للترشيح المشاركين في الدورة
القادمة لبرامجها المتخصصة في اإلدارة والتخطيط التربوي والمقرر عقدها بباريس – فرنسا خالل الفترة من
 03أبريل إلي  5يونيو . 2105

الدورة التدريبية السادسة عشر فى مجال استخدامات وتطبيقات
الميكروسكوب االلكترونى

تدعو وحدة الميكروسكوب جامعة أسيوط السادة أعضاء هيئة التدريس عن حضور الدورة التدريبية السادسة
عشر استكماال للدورات السابقة وما هو جديد فى مجال استخدامات وتطبيقات الميكروسكوب االلكترونى فى
المجاالت البحثية والتشخيصية والصناعية وخاصة فى مجال النانوتكنولوجى للسادة أعضاء هيئة التدريس

ومعاونيهم بالجامعات والمستشفيات والباحثين بمراكز البحوث العلمية والشركات الصناعية فى جمهورية مصر
العربية والدول العربية واالجنبية فى الفترة من _ 25: 20مارس  2105م )

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية

تدعو جامعة المنوفية السادة أعضاء هيئة التدريس الى عقد " المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التربية النوعية
"وذلك بعنوان ( قضايا التعليم في ظل األلفية الثالثة الواقع والمأمول) خالل الفترة من  25ـ  22مارس
 2105في رحاب كلية التربية النوعية بأشمون .

المسابقة الثقافية لطلبة الجامعات والمعاهد الفنية من وزارة التعليم العالي

تعلن وزارة التعليم العالي عن المسابقة الثقافية لطلبة الجامعات والمعاهد الفنية للعام الحالي 2102/2105م
 :وذلك في الموضوعات التالية
الموضوع األول ( :العنف ضد األطفال ) .
الموضوع الثاني  ( :محو األمية أولي استراتيجيات التعليم التطبيقي والتنمية ) .
الموضوع الثالث ( :التكافل االجتماعي صورة من صور الوالء واالنتماء للوطن ) .

تمويل مشروعات بحثية جديدة مقدمة من صندوق العلوم والتنمية
التكنولوجية

يعلن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية عن إتاحة فرص لتمويل مشروعات بحثية جديدة لحل مشكالت
الجهات الصناعية والتحديات الوطنية وتعتبر هذه الفرص موجهة لكل الجهات البحثية المتميزة التي تستطيع
المشاركة في زيادة الناتج القومي المحلي من خالل زيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية او إستحداث حلول
ذات مردود إقتصادي و إجتماعي للتحديات الوطنية .

منح دراسية مقدمه من جامعة Duksung Women's University
بكوريا الجنوبية ( ربيع )5102

أفادت سفاره جمهورية مصر العربية فى سول بأن جامعة  Duksung Women's Universityتعلن عن
المنح التي تقدمها الجامعة بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة للمرأة  Women UNللحصول على الماجستير
أو للدراسة الجامعية بحد اقصى اربع سنوات وذلك للفتيات فقط .

منح تدريبية مقدمه من هيئة فولبرايت

أفادت هيئة فولبرايت بالقاهرة بأنها تعلن عن برنامج دعم التعليم المهنى  CCIللعام األكاديمي 2102/2105
الذى يقدم حوالى  02منحه للشباب الم صري للدراسة بكليات التعليم فوق المتوسط بالواليات المتحدة األمريكية
 Colleges U.S. Communityبهدف تطوير خبرتهم المهنية والنهوض بهذه الفئة الهامه من القوى
العاملة المصرية.

للمرة الثالثة  ..جامعة سوهاج تعقد المؤتمر السنوي لقسم الباطنه
بالتعاون مع الجمعية المصرية إلمراض وزراعة الكلى

ينظم قسم أمراض الباطنة بكلية طب سوهاج المؤتمر السنوي للجمعية المصرية ألمراض وزراعة الكلى بعد غد
الخميس الموافق 2/02/2102م بالقاعة ا لزجاجية والذي يعقد للمرة الثالثة بسوهاج تحت عنوان "الجديد في
امراض الكلى" .صرح بذلك د .نبيل نور الدين عبد الاله رئيس الجامعة .واضاف ان فعاليات المؤتمر تستمر
ليومي 2و 5ديسمبر الحالي بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة.

