النشرات االخبارٌة الشهرٌة للعالقات الثقافٌة
عدد شهر اكتوبر لعام 5105

مركز تكنولوجٌا المعلومات ٌعقد ندوة عن “ الخدمات والتقنٌات المقدمة من شركة”IBM
تعقد كلٌة العلوم بالتعاون مع مركز تكنولوجٌا المعلومات بالجامعة ندوة
عن الخدمات والتقنٌات المقدمة من شركة  IBMفً مجال – ” bluemix
”  Cloud Computingوذلك ٌوم الخمٌس الموافق  5نوفمبر 5105
بقاعة سٌمنار كلٌة العلوم صرح بذلك الدكتور أحمد محمد سلٌمان عمٌد
كلٌة العلوم.
واضاف الدكتور محمود ابو العز مدٌر مركز تكنولوجٌا المعلومات
أن الجامعة ستستضٌف أحد أبرز المتخصصٌن بمركز تطوٌر التكنولوجٌا
بالشرق األوسط وذلك لمعرفة أحدث ما توصلت الٌة الشركة فً مجال
تكنولوجٌا المعلومات والبرمجٌات.

رئٌس جامعة سوهاج ٌشارك فً حضور عملٌة جراحٌة بقسم التجمٌل
حضر الدكتور نبٌل نور الدٌن عبد الاله رئٌس الجامعة خالل جولتة
بالمستشفً الجامعً عملٌة جراحٌة بقسم التجمٌل أجراها د.هنرى
كاواموتو أستاذ جراحة التجمٌل وجراح الوجه والفكٌن والجمجمة بجامعة
كالٌفورنٌا ومؤسس الجمعٌة العالمٌة لجراحات الوجه والجمجمة داخل
قسم التجمٌل بكلٌة الطب.
وأشار الدكتور كرم عالم مدرس جراحة التجمٌل أن زٌارة الدكتور هنرى
تستغرق خمسة أٌام ٌلقى فى الٌومٌن االول والثانً محاضرات عن
العٌوب الخلقٌة للوجه والجمجمة لألطفال وكسور وأورام وتشوهات
الوجه والفكٌن للبالغٌن ،وفى الٌوم الثالث ٌقٌم عٌادة تعلٌمٌة ٌتم فٌها
مناظره وفحص ومناقشة حاالت الشق الوجهى وشق سقف الحلق
،وتشوهات عظام الفكٌن وكسور عظام الوجه والجمجمة باالضافه إلى
العٌوب الخلقٌة لألنف واإلذن والوجه وفى الٌوٌمن الرابع والخامس
سٌجرى فى الفترة الصباحٌة عملٌات جراحٌة.

قسم اإلعالم بجامعة سوهاج ٌنظم مؤتمره الطالبً األول وٌكرم األوائل
تحت رعاٌة د .نبٌل نور الدٌن عبدالاله رئٌس جامعة سوهاج وبحضور د .أٌمن
عبد المنعم محافظ اإلقلٌم ٌنظم قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب بالجامعة المؤتمر الطالبً
األول تحت عنوان ” نحو إعالم ٌبنً مصر “ ،وذلك ٌوم اإلثنٌن  5نوفمبر 5105
بقاعة المؤتمرات الكبري  ،وأضاف رئٌس الجامعة أن المؤتمر ٌأتً فً إطار دعم
الجامعة للتواصل مع الطالب وحثهم علً المشاركة فً كافة األنشطة والفعالٌات
التً تنظمها الجامعة بجوار التحصٌل العلمً.
وأشار د  .كرٌم مصلح صالح إلً أهمٌة التواصل مع الطالب واستٌفاء كافة النقاط
والموضوعات التً تحتاج إلً دعم أ و حل سرٌع حتً ٌتمكنوا من التركٌز فً
الناحٌة التعلٌمٌة.
وشدد د .عبد الناصر ٌاسٌن وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب علً ضرورة
اهتمام الطالب باألنشطة الطالبٌة داخل الكلٌة وخارجها  ،مما سٌكون له عظٌم
األثر علً ثقل الشخصٌة القوٌة المطلوبة.
وقدمت د .عزه عثمان رئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب شكرها إلً إدارة الجامعة
والكلٌة لمساندتهما تنظٌم المؤتمر وعدم البخل بأي دعم ٌحتاجه  ،الفتة النظر إلً
حضور د .محمد سعٌد محفوظ المذٌع بقناة سً بً سً ومدٌر معهد األهرام
اإلقلٌمً للمؤتمر خاصة كونه صاحب مشروع مٌدٌا توبٌا مما سٌساعد علً
وجود فرص لتدرٌب طالب القسم.
ومن الجدٌر بالذكر أنه علً هامش المؤتمر سٌتم افتتاح المعرض الفنً األول
لطالب القسم  ،باإلضافة إلً تكرٌم الطالب األوائل علً الفرق المختلفة للقسم  ،و
تقدٌم بعض الفقرات الفنٌة والثقافٌة.

رئٌس الجامعة ٌتفقد االستعدادات النهائٌة إلفتتاح وحدة جراحة الٌد والجراحات المٌكروسكوبٌة.

قام الدكتور نبٌل نور الدٌن عبد الاله رئٌس جامعة سوهاج بجولة تفقدٌة
للمستشفً الجامعً ٌرافقة الدكتور سمٌر عٌد المجٌد مدٌر المسشفٌات
الجامعً حٌث تفقد قسم العظام وقسم األطفال  ،كما تفقد االستعدادات
النهائٌة الفتتاح قسم وحدة جراحة الٌد والجراحات المٌكروسكوبٌة بالمستشفى
الجامعى .وأكد نور الدٌن خالل جولتةحرصه الدائم علً القٌام بزٌارات متكررة
للمستشفى الجامعً لالطمئنان على المرضى وتقدم حالتهم الصحٌة والوقوف
علً أحدث األجهزة الطبٌة بالمستشفً  .ومن جانبه أضاف د .سمٌرعبد
المجٌد مدٌر المستشفً إن وحدة جراحة الٌد والجراحات المٌكروسكوبٌة
بالمستشفى الجامعى.تضم غرف عملٌات ووحدة عناٌة فائقة سعتها  8أسره
ومكتبة وغرفة لمتابعة الحاالت ومعمالً للتدرٌب على المهارات الجراحٌة
وتضم مجهر اً جراحٌ ا ً بخمسة مقاعد وغرفة عملٌات رئٌسة ودائرة تلفزٌونٌة
مغلقة ألغراض التدرٌب األساسً .وأوضح الدكتور حسان النعمانً رئٌس
الوحدة أن الوحدة تختص بالجراحات المجهرٌة المتعلقة بإعادة زرع األطراف
وإعادة ترمٌمها بعد استئصال أورام العظام واألنسجة الرخوة وإصالح
األعصاب الطرفٌة وعالج إصابات الضفٌرة العضدٌة .

جامعة سوهاج تسهم فً تنشٌط التنمٌة السٌاحٌة بالمحافظة
أعلن الدكتور نبٌل نور الدٌن عبد الاله ،رئٌس الجامعة ،أن
حرص الجامعة على تنظٌم ورش عالمٌة فً المجال الطبً
والعلمًٌ ،هدف فً المقام األول إلى النهوض بالمنظومة الطبٌة،
ومن ناحٌة أخرى تسهم فً تنشٌط التنمٌة السٌاحٌة بمحافظ
سوهاج ،جاء ذلك خالل ورشة العمل العالمٌة فً جراحات الوجه
والفكٌن والجمجمة التً نظمها قسم التجمٌل بطب سوهاج الٌوم،
بحضور “هنري كاواموتو ” أستاذ جراحة التجمٌل ورئٌس وحدة
جراحات الوجه والجمجمة بجامعة كالٌفورنٌا لوس انجلوس.

رئٌس جامعة سوهاج ٌطالب بجلسة طارئة للمجلس االعلً للجامعات

طالب د .نبٌل نور الدٌن رئٌس جامعة سوهاج د.اشرف الشٌحً وزٌر التعلٌم
العالً والبحث العلمً بعقد جلسة طارئة للمجلس االعلً للجامعات ،وذلك لمناقشة
تداعٌات قانون الخدمة المدنٌة والتً القت بظاللها علٌنا خالل االٌام السابقة
واوضح رئٌس الجامعة انه فً الوقت الذي نطالب باستثناء تطبٌق القانون عن
العاملٌن بالجامعات ،فكٌف للقانون ان ٌطبق علً اعضاء هٌئة التدرٌس وهم كادر
خاص وبدون مناقشته بالمجلس االعلً!!.
كان قد ارسل د  .نبٌل نور الدٌن خطابا الً د.اشرف العربً وزٌر التخطٌط ٌطالب
فٌه استثناء اعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن من القانون ،حٌث جاء رد الوزٌر
متماشٌا مع الطلب المرسل.
من الجدٌر بالذكر ان د .حسٌن عٌسً رئٌس جامعة عٌن شمس قد استشهد فً
تصرٌح له بجرٌدة المصري الٌوم الصادرة ٌوم الثالثاء الماضً بخطاب رئٌس
جامعة سوهاج فً احقٌة اعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن بعد التطبٌق علٌهم
وكذلك رد وزٌر التخطٌط المتفهم لالمر

بشري سارة … .دورة تدرٌبٌة مجانٌة عن آلٌات البحث فً قواعد البٌانات العالمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس
والباحثٌن بالدراسات العلٌا
تعلن وحدة المكتبة الرقمٌة بجامعة سوهاج عن دورة تدرٌبٌة للسادة أعضاء
هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بالجامعة والباحثٌن بالدراسات العلٌا والمهتمٌن
بالبحث العلمً بمحاضرة فرٌق متخصص من وحدة المكتبة الرقمٌة بالمجلس
األعلى للجامعات بهدف االطالع على كل ما هو جدٌد بقواعد البٌانات العالمٌة
وكٌفٌة االستفادة منها فً األبحاث وإعداد الرسائل العلمٌة ( الماجستٌر
والدكتوراه ) ،وذلك خالل ٌومً الثالثاء واألربعاء الموافق 4 – 3
5105/00/م فً تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا
فً القاعة الزجاجٌة بجامعة سوهاج القدٌمة .ملحوظة :توزع شهادات
معتمدة لمن ٌحضر ٌومً الدورة التدرٌبٌة.

جامعة سوهاج تشارك فً الملتقى األول للهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد بمدٌري مراكز الجودة

عقدت الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد إجتماع ا ً
موسع ا ً برؤساء مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرٌة وذلك
ٌوم الثالثاء الموافق  5105/01/51بكلٌة الهندسة بجامعة عٌن
شمس للنقاش حول اإلجراءات والمعاٌٌر الجدٌدة التً وضعتها
الهٌئة لتطوٌر معاٌٌر جودة التعلٌم والتً ٌجب أن تستوفٌها
المؤسسات التعلٌمٌة للحصول علً االعتماد من الهٌئة حسب نص
قانون إنشاء الهٌئة بتطوٌر المعاٌٌر كل خمس سنوات حتً
الوصول بمعاٌٌر الجودة واالعتماد الً المعاٌٌر العالمٌة.

بالجامعات المصرٌة

وقد ذكرت األستاذة الدكتورةٌ /وهانسن عٌد رئٌسة الهٌئة فً
كلمتها خالل الملتقى بأننا فً الهٌئة شركاء للمؤسسات التعلٌمٌة
ولٌس مراقبٌن من أجل هدف واحد هو النهوض بجودة التعلٌم
وتحسٌن األداء شعارنا فً العمل معا نصنع التغٌٌر وأن بعض
المؤسسات تتفهم االعتماد علً أنه نهاٌة المرحلة مما ٌحدث
تراخً للمؤسسات بعد الحصول علً االعتماد ولكن العكس أن
االعتماد لٌس الغاٌة وإنما هو خطوة من خطوات ضمان جودة
التعلٌم واالعتماد وٌعتبر بداٌة الطرٌق ولٌس النهاٌة.

المؤتمر الدولً الثانً و الثالثون بالجمعٌة المصرٌة للباحثٌن بأسوان

تدعو الجمعٌة المصرٌة لبحوث المواد الباحثٌن لحضور المؤتمر
الدولً الثانً والثالثون الذي تنظمه الجمعٌة باالشتراك مع
جامعة أسوان ،وتعقد أٌضا خالل المؤتمر ورشة عمل
حول computational physics and biomedical
applicationsخالل الفترة من ٌ 9- 6ناٌر .5106
لمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة الموقع www.Eg- :
mrs.com
أو من خالل البرٌد االلكترونً info@eg-mrs.com :
أو من خالل االتصال على رقم 53955992 :
وللحجز الدخول على الرابطwww.eg- :
mrs.com/registration
الستشارة والدعم الفنى ٌرجى التواصل مع وحدة االتصال
والتعاون الدولى.
سوهاج
11نوفمبر طب سوهاج ٌنظم ورشة عمل ” استخدام منظار البطن
الجراحً فً اصالح فتق البطن األمامً ”

اإلعالن عن جائزة خدمة الدعوة والفقه اإلسالمى لعام  5105م

ٌنظم قسم الجراحه بكلٌة الطب جامعة سوهاج ورشة عمل تحت
عنوان ” استخدام منظار البطن الجراحً فً اصالح فتق البطن األمامً”
ٌوم االربعاء الموافق  00نوفمبر القادم ،صرح بذلك د .عالء السٌوطً،
رئٌس القسم ،و قال ان الورشه تقام الول مرة فً جامعة سوهاج تحت
رعاٌة د.نبٌل نور الدٌن رئٌس الجامعة ود.عبد المنعم ابو زٌد عمٌد كلٌة
الطب .
وأضاف د .محمد عمر ،مقرر الورشة ،ان الورشة تأتً فً إطار تبادل
الخبرات بٌن كافة المؤسسات الطبٌة والجامعات لتطوٌر المنظومة الطبٌة
والعلمٌة ورفع كفاءة الكوادر الطبٌة للوصول إلً أعلً
المستوٌات العلمٌة والعالمٌة ،مضٌف ا ً انه سٌحاضر فٌها د .وائل نبٌل –
استاذ الجراحة ومناظٌر البطن الجراحٌة كلٌة الطب جامعة اإلسكندرٌة.
وأوضح د /عالء رضوان ،مدٌر مركز التدرٌب على المناظٌر الجراحٌة
واالستاذ بقسم الجراحه العامة ،انه سٌتم القاء سلسلة من
المحاضرات العلمٌة بالورشة ،إضافة الى مناظرة وإجراء العدٌد من
الحاالت بالدور الرابع جناح العملٌات الكبرى بالقسم على أن تنقل الحاالت
الى قاعة السٌمنار إلكترونٌا ،وذلك بهدف التعرف على آلٌة واجراء مثل
هذا النوع من العملٌات.

بحضور د.هنرى كاواموتو أستاذ جراحة التجمٌل بجامعة كالٌفورنٌا جامعة سوهاج تنظم الورشة العالمٌة
لجراحات الوجه والفك والجمجمة
ٌنظم قسم جراحة التجمٌل بجامعة سوهاج الورشة العالمٌة األولى لجراحة
الوجه والفك والجمجمة بحضور د.هنرى كاواموتو أستاذ جراحة التجمٌل
وجراح الوجه والفكٌن والجمجمة بجامعة كالٌفورنٌا ومؤسس الجمعٌة العالمٌة
لجراحات الوجه والجمجمة وذلك فى الفترة من  56الى  31اكتوبر الجاري.
صرح بذلك د.نبٌل نور الدٌن رئٌس الجامعة .وأضاف ان تم اختٌار جامعة
سوهاج لتكون الجامعة التً ٌعقد بها هذه الورشة العالمٌة ألول مرة  ،و تهدف
الى رفع المستوى العلمً وكفاءة التدرٌب ألطباء التخصص المرتبطة بمشاكل
الوجه والفك والجمجمة لألطفال والبالغٌن ورفع مستوى الرعاٌة الصحٌة
للمرضى لتكون مشابهه للمستوٌات العالمٌة.
واشار د .كرم عالم منسق الورشة ان المنتدى وورشه العمل سٌستمر لمده
خمسة اٌام على ان ٌكون الٌ وم األول والثانً محاضرات علمٌه عن العٌوب
الخلقٌة للوجه والجمجمة لألطفال وكسور وأورام وتشوهات الوجه والفكٌن
للبالغٌن ،والٌوم الثالث عٌادة تعلٌمٌة ٌتم فٌها مناظره وفحص ومناقشة حاالت
الشق الوجهً وشق سقف الحلق ،وتشوهات عظام الفكٌن وكسور عظام

الوجه والجمجمة باإلضافة الى العٌوب الخلقٌة لألنف واإلذن

