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 معرض التعليم العالي، الرياض، السعودية 
 

 

ورد للجامعة كتاب وزارة التعليم العالي بشأن الكتاب الوارد من المكتب الثقافي المصري بالرياض، 

في معرض التعليم العالي خالل السعودية، والمتضمن دعوة الجامعات المصرية الحكومية للمشاركة 

 . 5102شهرأبريل

 .الثقافي المصري بالرياضعلًما بأن حلقة الوصل لتيسير اشتراك الجامعات بالمعرض هو المكتب 

   

   

 مصر تستطيع في مؤتمر بجامعه المنوفية .... بالعلم 

 

 
 

 

 

 

 

تحت رعاية ( بالجامعة جمعية خدمه المجتمع )نظمت جامعه المنوفية   

عاطف ابو /الدكتور  معوض الخولى رئيس الجامعة وإشراف /الدكتور

البيئة ورئيس مجلس   العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه

" مؤتمراً تحت عنوان  بالتعاون مع جمعية أصدقاء مدينة زويل . إدارة الجمعية

من يناير الحالي  52الى  52وذلك بقاعة االحتفاالت الكبرى بكلية الحقوق بشبين الكوم في الفترة من " مصر تستطيع .... بالعلم 

. 

ق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المؤتمر يهدف إلى مجموعة من عبدالرحمن قرمان وكيل كلية الحقو/ وأشار الدكتور

مؤكداً أن الجامعة تفتح " . العلوم الحديثة ورياده األعمال , تنميه المهارات البشرية , نشر ثقافة البحث العلمي " المحاور أهمها 

الطالب و تسليط الضوء عليهم وعمل المسابقات  ذراعيها لدعم العلم والعلماء والموهوبين والمخترعين وذلك عن طريق تدريب

 .العلمية باإلضافة إلى الدعم المادي 

أن محمود عبد الحى رئيس اتحاد طالب جامعة "وأضاف مصطفى عفيفي المنسق العام ورئيس جمعية أصدقاء زويل بالمنوفية 

 وم الحديثة بمدينه زويل والذى ألقيا الضوء على ابراهيم الشربيني أستاذ مساعد في العل/ زويل للعلوم والتكنولوجيا والدكتور
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 .النانو تكنولوجي وأهمية البحث العلمي 

 

/ إبراهيم إسماعيل أستاذ بجامعة زويل واألستاذ/طه سليم األستاذ بالجامعة األمريكية والدكتور/ الدكتور: وفى اليوم الثاني يتناول

 .التفكير اإلبداعي والنقدي واألبحاث العلمية وكورسات تعلم اللغات ذاتياً على اإلنترنت "  SYS" مصطفى حبيب رئيس 

أيمن الشبينى بجامعة زويل / سوزي فايز مدرس مساعد بطب المنوفية والدكتور/ الدكتورة : واليوم الثالث سيتحدث كل من 

عة األمريكية عن الطب الحيوي وأساليب المذاكرة أحمد الغندور بالجام/والطالب EYOUTHعالء عبيده مؤسس / والدكتور

 .وريادةاألعمال 

هيثم / الدكاترة .: يتناول بالشرح والتحليل قضية الخاليا الجذعية وتطوير اللغة والطاقة الشمسية.... وفى اليوم الرابع والختامي

 .ويوسف صالحين , محمود شديد , أحمد بهجت , على 

  

 

 لوالدة في ندوة بطب المنوفية العناية باألطفال وحديثي ا
 

 

نظم قسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة 

ندوة لتعريف األطباء بأهمية الشبكة المصرية لألطفال المبتسرين وحديثى الوالدة   وعميد كلية الطب

ت األطفال بالحضانات المختلفة وأسباب المضاعفات والوفيات بين األطفال وكيفية إدخال المعلومات بها وعمل إحصاءات لحاال

بها وأشار الدكتور فادى الجندي رئيس قسم األطفال أن الندوة تهدف إلى تعريف أطباء األطفال بما توفره الشبكة من خدمات 

االت المحجوزة بوحدات الحضانات لالرتقاء بصحة حديثي الوالدة والحفاظ على حياتهم وتزويدهم بكل جديد في عالج الح

والعناية المركزة وأنواع التسمم البكتيري مع توفير خدمة معرفة األماكن الخالية بالحضانات بالمراكز المختلفة على مستوى 

الجمهورية مما يتيح أخذ المشورة الطبية وتبادل الخبرات بين أطباء األطفال بكل المراكز،كما يمكن عمل ندوات بالفيديو 

 .ونفرانس لمناقشة الحاالت بالمراكز والصعوبات التي تعترض األطباء المعالجينك

وأشار الدكتور على الشافعي رئيس الندوة أن فكرة إنشاء هذه الشبكة بدأت بجامعة المنصورة ثم طنطا وقناة السويس الى أن تم 

بالمستشفيات الحكومية والخاصة حرصاً على حياة ربط كل الجامعات بشبكة معلوماتية واحدة لتصبح المراكز كلها وحدة واحدة 

 .األطفال والمبتسرين وتيسير سبل الحصول على الخدمة الطبية
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 استخدام الليزر فى تفتيت حصوات الكلى .. فى ندوة بطب المنوفية
 

 

 

الجامعة نظم قسم جراحة المسالك بكلية الطب جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس 

وعميد الكلية ندوة علمية عن أحدث طرق عالج الحصوات وخاصة التفتيت بالليزر عن طريق جهاز الهوليم ليزر والموجات 

 .التصادمية والموجات الباليسية

أشار الدكتور أسامه عبد الجواد رئيس القسم أنه تم خالل الندوة مناقشة مميزات وعيوب هذا األسلوب فى عالج حصوات 

حاالت مختلفة لتفتيت الحصوات بالليزر عن طريق  2لبول والحالب والمثانة وتدريب األطباء عليه، كما تم عرض مجرى ا

 .طبيب وأستاذ 011وأوضح أنه تم مشاركة نحو .. الفيديوكونفرانس تم عالجها بقسم جراحة المسالك بمستشفيات جامعة المنوفية

  

   

   

 تحقيق التنمية اإلقتصادية دور الجامعة فى " الجامعة والصناعة "

 

 

 

 .وزير التعليم العالى /د.رئيس مجلس الوزراء ومعالى السيد ا/يأتى هذا المؤتمر برعاية معالى السيد 

والذى يهدف إلى تعظيم االستفادة المستقبلية من تكنولوجيا إنتاج البحوث واألفكار والتجارب 

 .المعنية بمجاالت الصناعة والتجارة واالختراعات وإيجاد فرص لتطبيقها فى المنظمات 

وانطالقا من رغبة جامعة المنصورة فى مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة الباحثين فى المؤتمر بما يسهم فى تبادل 

ات ونقل الخبرات والمعارف بين الباحثين والمنظمات المعنية بالصناعة والتجارة ، علما بأن المشاركة للجامعات والمؤسس

 .والمراكز البحثية بالحضور أو النشر مجانا 

  رابط المؤتمر

http://scc.mans.edu.eg/unindustry/ 
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أمام القضاء المدني والجنائي واإلداري )أصول ومهارات المرافعة القضائية : ورشة عمل

 .ت العربيةبالشارقة، اإلمارا( والمتخصص

 
 

 

اإلعالن عن ( جامعة الدول العربية) ورد للجامعة من المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 : ورشة العمل

 أصول ومهارات المرافعة القضائية 

 أمام القضاء المدني والجنائي واإلداري والمتخصص

 م5102شباط /فبراير 01 – 02وذلك خالل الفترة من 

 .ت العربية المتحدةاإلمارا -بإمارة الشارقة

 :وتناقش الورشة عّدة محاور

 . المرافعة علم وفنّ : المحور األّول 

 . المرافعة حق وواجب: المحور الثاني

 . المرافعة أمانة ومسئولية: المحور الثالث

 .المشكالت العملية في المرافعة أمام المحاكم: المحور الرابع

 .للمرافعة أمام القضاء بأنواعهتطبيقات عملية وسيناريوهات : المحور الخامس

 سبعمائة دوالر فقط ال غير، $ 011علًما بأن رسم االشتراك للمشارك الواحد هو 

 

  11510122212220: جوال: سامح صالح. لمزيد من التفاصيل، يُرجى التواصل مع السكرتير التنفيذي أ

  ssaleh@arado.org.eg: والبريد اإللكتروني

 

 : أو مراجعة الموقع اإللكتروني للمنظمة على الرابط التالي

http://www.arado.org.eg/homepage/ActDetail.aspx?actid=21751 

 


