النشرات االخبارٌة الشهرٌة للعالقات الثقافٌة
إصدار شهر دٌسمبر لعام 5105

دشن الدكتور نبٌل نور الدٌن عبدالاله رئٌس الجامعة
أولى جلسات أول مجلس لإلعالم اإلقلٌمً بصعٌد مصر،
بحضور الدكتور اٌمن عبدالمنعم محافظ االقلٌم ،ونواب
رئٌس الجامعة ،والدكتورة عزة عثمان رئٌس قسم
االعالم بالجامعة ،واالعالمً حافظ المٌرازي ،والدكتور
حسن على ،رئٌس قسم االعالم بجامعة المنٌا ،والدكتور
ابراهٌم البهً نائب رئٌس تحرٌر جرٌدة األهرام ،
واالستاذ صفوت عمران رئٌس قسم الشئون السٌاسٌة
بجرٌدة الجمهورٌة ،االستاذ محمود التمٌمً رئٌس
تحرٌر برنامج البٌت بٌتك ،واالستاذ محمد عبدهللا ،رئٌس
تحرٌر مجلة الشباب باألهرام ،ولفٌف من مراسلً
الصحف القومٌة وممثلٌن عن الصحف االقلٌمٌة.
وقال رئٌس الجامعة انه متفائل فً ظل حركة التنمٌة
الشاملة التً تشهدها مصر ،أن ٌكون هناك خطوة لألمام
تتعلق بالنهوض باإلعالم على المستوى اإلقلٌمً ،متمنٌ ا ً
أن ٌتسع هذا المجلس لٌشمل كافة ربوع الجمهورٌة
ولٌس قاصر اً على الصعٌد أو سوهاج فقط.
وأشار إلى أن أهمٌة هذا المجلس تكمن فً أنه تم
تدشٌنه من محافظة سوهاج قلب الصعٌد ،لتصحٌح
الصورة المشوهة والمغلوطة عن أبناء الصعٌد ،مضٌف ا ً
أن المجلس سٌخصص لتناول مشكالت اإلعالم والصحف
االقلٌمٌة من خالل التعاون والتنسٌق مع ادارة الجامعة
والمحافظة.

تحت رعاٌة معالً الدكتور أٌمن محمد عبدالمنعم محافظ
سوهاج و األستاذ الدكتور نبٌل نور الدٌن
عبدالاله رئٌس جامعة سوهاج و االستاذ
الدكتور محمود السٌد عباس رئٌس المؤتمر وعمٌد كلٌة
التربٌة – جامعة سوهاج تعقد كلٌة التربٌة مؤتمرها
العربً األول بعنوان ” التعلٌم والتوظٌف والتمكٌن
االجتماعى “ ٌومً السبت واألحد الموافق  01 - 9أبرٌل
5106م.

غدا ٌنظم قسم أمراض الباطنة بكلٌة طب سوهاج،
المؤتمر السنوي للجمعٌة المصرٌة ألمراض وزراعة
الكلى ،الذي ٌعقد للمرة الثا لثة بسوهاج تحت عنوان
“ الجدٌد فً أمراض الكلى” .وذكر د.نبٌل نور الدٌن
رئٌس جامعة سوهاج أن فعالٌات المؤتمر تستمر لٌومً
 4 ، 3دٌسمبر الحالً بالقاعة الزجاجٌة بمقر الجامعة.
كما أكد الدكتور علً طه القرٌاتً أستاذ أمراض الكلى
عضو ا من أساتذة
ورئٌس المؤتمر ،أن أكثر من 91
ً
أمراض الكلى بمختلف الجامعات المصرٌة ،سٌشاركون
فً المؤتمر ،كالقاهرة  ،وعٌن شمس ،والمنصورة،
والزقازٌق ،واإلسكندرٌة ،وطنطا ،والمنٌا ،وأسٌوط وقنا
بجانب أكثر من  311طبٌب متخصص فً أمراض الكلى
من مستشفٌات وزارة الصحة والباطنة بسوهاج
وأسٌوط وقنا.
وأشار رئٌس المؤتمر إلى أن المؤتمر سٌناقش ما
توصلت إلٌه األبحاث فً مجال أمراض الكلى وعملٌات
زراعة الكلى كما سوف ٌناقش االمراض المزمنة التً
تصٌب الكلى مثل السكر والضغط وكٌفٌة حماٌة الكلً
من هذة االمراض  .وسٌتم تنظٌم ورش عمل عن التقٌٌم
النسٌجً للكلى لقسم الباثولوجً  ،وبرنامج تثقٌفً
لهٌئة التمرٌض التً تعمل فً مجال الكلى.كما سوف
ٌقام الٌوم العالمً للكلً داخل الجامعة وبمٌدان العارف
بسوهاج وذلك لتوعٌة الطالب والمواطنٌن بأمراض
الكلى وكٌفٌة الوقاٌة منها.

اختتم امس د .نبٌل نور الدٌن رئٌس جامعة سوهاج فعالٌات
المؤتمر السنوي المراض الكلً الذي قام بتنظٌمة قسم أمراض
الباطنة بكلٌة طب سوهاج بالتعاون مع الجمعٌة المصرٌة
ألمراض وزراعة الكلى ،والذي ٌعقد للمرة الثالثة بسوهاج وذلك
تحت عنوان “ الجدٌد فً أمراض الكلى”.
وذكر د .علً طه القرٌاتً أستاذ أمراض الكلى ورئٌس
المؤتمر ،أن المؤتمر اوصً بتفعٌل برنامج زرع الكلى بسوهاج
ومخاطبة ادارة الجامعة من اجل التوسع فً مكان زرع الكلً،
واوصى باهمٌة المسح الطبً الشامل المراض الكلى والرعاٌة
الطبٌة الهالً سوهاج ،كما اوصى باالهتمام بالرعاٌة الطبٌة
بمرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكري من خالل توسٌع
نطاق عمل العٌادات الخارجٌة بالمستشفى الجامعً ومستشفٌات
وزارة الصحة بسوهاج.
وأشار رئٌس المؤتمر إلى أنه شارك بالمؤتمر أكثر من 91
عضو ا من أساتذة أمراض الكلى بمختلف الجامعات المصرٌة،
ً
بجانب أكثر من  311طبٌب متخصص فً أمراض الكلى من
مستشفٌات وزارة الصحة والباطنة بسوهاج وأسٌوط وقنا ،كما
انه تم تنظٌم ورش عمل عن التقٌٌم النسٌجً للكلى لقسم
الباثولوجً  ،وبرنامج تثقٌفً لهٌئة التمرٌض التً تعمل فً
مجال الكلى.كما تم تنظٌم الٌوم العالمً للكلً داخل الجامعة
وبمٌدان العارف بسوهاج وذلك لتوعٌة الطالب والمواطنٌن
بأمراض الكلى وكٌفٌة الوقاٌة منها.

افتتح د.نبٌل نور الدٌن رئٌس الجامعة الٌوم معرض القاهرة
الدولً للكتاب فً دورته السابعة والذى تنظمه اإلدارة
العامة لرعاٌة الشباب المركزٌة بالتعاون مع الهٌئة
المصرٌة العامة للكتاب فً الفترة من  5الً  06دٌسمبر
.5105
وقال رئٌس الجامعة ان إدارة الجامعة حرٌصة على تنظٌم
فعالٌات هذا المعرض سنوٌ ا ً حٌث ٌتم تنظمه للمرة السابعة
على التوالً وذلك المداد طلبة وطالبات الجامعة بوجبة
ثقافٌة متنوعة ، ،موضح ا ً اهمٌة الثقافة كأساس لتقدم
الوطن
وأضاف د.صفا محمود السٌد نائب رئٌس الجامعة لشئون
التعلٌم والطالب أن المعرض ٌحتوى على  51ألف كتاب فً
شتً المجاالت الثقافٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة والعلمٌة
والرٌاضٌة والطبٌة وكذلك كتب األطفال والمرأة حٌث شارك
فى المعرض  51دورا للنشر.
وقال إسماعٌل الظهرى مدٌر رعاٌة الشباب ان المعرض
ٌقدم تخفٌضات تصل إلى  %51للكتب التابعة لهٌئة الكتاب
و %01للكتب التابعة لدور النشر والكتب األجنبٌة ،وٌستمر
ٌومٌا من الساعة التاسعة صباح ا ً إلً الرابعة.

فً إطار دعم أكادٌمٌة البحث العلمى والتكنولوجٌا لألفكار
واإلبتكارات الجدٌدة لدي الشباب ،أطلقت مبادرة لدعم
مشروعات التخرج لطالب الجامعات المصرٌة فى مختلف
التخصصات للعام الدراسى  ،5106- 5105بهدف مساعدتهم
فً تمٌز مشروعات تخرجهم ،و تحوٌل تلك المشروعات إلى
شركات تكنولوجٌة ناشئة.
وتسعً اإلكادٌمٌة إلً تحقٌق هذا الهدف من خالل
عده آلٌات ،و منها  :الدعم المادى لتصنٌع وتطوٌر النماذج
األولٌة ،تقدٌم دورات تدرٌبٌة قصٌرة األجل فى مجال رٌادة
األعمال واالبتكار ،إتاحة الفرصة لبعض المشروعات ذات
القٌمة التنافسٌة العالٌة لحضور المؤتمرات المحلٌة والدولٌة،
اولوٌة اإلنضمام فى البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجٌة
المتخصصة التابع لألكادٌمٌة ،المساعدة فً التقدم لمكتب
براءات االختراع للحصول علً براءة أختراع اذا دعً االمر
إلً ذلك.

