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نشرة أخبار الجامعة

نشرة يومية تعني بأخبار الجامعة
تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم ـــ مكتب اإلعالم
األثنين  /7شعبان  1436ه ــ 2015 /5 / 25م

كلية الطب تشارك فى مؤتمر طب الطوارئ االول

شاركت كلية الطب ممثلة يف الدكتور حممد الزين نائب عميد الكلية يف فعاليات مؤمتر طب الطوارئ االول الذى نظمته
اجلمعية السودانية لطب الطوارئ والذى يهدف اىل ترقية خدمات طب الطوارئ بالبالد وجعل السودان قبلة لدول اجلوار
لتلقى خدمات طب الطوارئ
كلية الطب تشارك في اليوم العالمي الرتفاع ضغط
الدم

انطالق الدورة الرياضية لكلية التربية

كلية طب الفم واالسنان تسير قافلة صحية لمنطقة 24
القرشي بوالية الجزيرة

ضمن رسالة الجامعة نحو المجتمع واستجابة لدعوة الشباب الوطني السوداني بالمنطقة
سيرت كلية طب الفم واألسنان قافلة صحية لمنطقة ( 24القرشي) بوالية الجزيرة في الفترة
من  16 - 14مايو 2015م وضمت القافلة ( )52طالبا ً وطالبة من الدفعة الخامسة بالفصل
الدراسي العاشر ،باإلضافة لعدد ( )2من أطباء االمتياز من خريجي الكلية ،وعدد اثنين من
الممرضين المنتسبين لعيادة األسنان بالكلية وأشرف الدكتور /عبدالمجيد قاسم علي اليهاري
من قسم جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية
على القافلة وقد انجزت القافلة اآلتي:
تم إجراء ( )264عملية نظافة لثة
فحص ومقابلة عدد ( )264حالة مرضية
تم إجراء عدد ( )217عملية خلع ما بين خلع عادي وجراحي
تم تحويل بعض الحاالت المرضية المستعصية والتي تحتاج لمتابعة الستكمال العالج بعيادة
كلية طب الفم واألسنان ،وبالفعل حضر بعضا منهم لعيادة الكلية

األستاذ أبوبكر األمين محمد أحمد ينال
جائزة وزير التعليم العالي
شاركت كلية الطب يف فعاليات اليوم العاملي الرتفاع ضغط الدم الذي
نظمته اجلمعية السودانية إلرتفاع ضغط الدم يوم السبت املاضي
بالساحة اخلضراء وهذا ويهدف املنشط لتوعية املواطنني حول هذا
املرض القاتل الصامت وقد اشتمل اليوم علي عيادات جمانية للمرضي
وأدوية وفحوصات وبرنامج رياضي جبانب حماضرات توعوية اجلدير
بالذكر أن الربوفيسور ابتسام أمحد على أستاذة الطب الباطين والقلب
باجلامعة تشغل منصب رئيسة اجلمعية

انطلقت يوم اخلميس املاضي الدروة الرياضية لكلية الرتبية وكانت املباراة
االفتتاحية قد مجعت بني فريقي الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي
الثامن وإنتهت املباراة بفوز الفصل الدراسي الثاني بهدفني هلدف  .أحرز
أهداف الفصل الدراسي األول الالعب عبدالوهاب حييي  ،وأحرز اهلدف
الوحيد للفصل الدراسي الثامن الالعب ممصطفى حممود

اإلشراف العام  :أ .معتز مدني عبد هللا
رئيس التحرير  :أ .حسان علي طه
تصوير  :أ .البدري مصطفي

نال األستاذ ابو بكر حممد أمحد مساعد التدريس بكلية النفط واملعادن
جائزة وزير التعليم العالي والبحث العلمي للخرجيني املتميزين يف
العلوم األساسية وقد منح هذه اجلائزة لتميزه يف ختصص علوم األرض،
متمنني له مزيداً من النجاح والتقدم

إشراقة الصباح
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
(ليس الواصل باملكافئ ولكن الواصل الذي إذا
انقطعت
رمحه وصلها) حديث صحيح

