برنامج تدريبى للعام الدراسى  4102/4102باليابان فى مجال
Practical Technology for Mechatronics and Robots

االعالن عن البرنامج التدريبي للعام الدراسي  4102/ 4102و
الذي سيعقد خالل الفترة من  4102/0/42حتى 4102/2/42
باليابان .
على المتقدمين لنيل البرنامج ان تتوفر لديه كافة الشروط الواردة
باإلعالن .
لالستفسار واالستعالم يرجى التوجه الى االدارة العامة للعالقات
العلمية و الثقافية بجامعة سوهاج
دعوة  ...جامعة الزقازيق الى عقد المؤتمر القومى األول إلستراتيجيات
مواجهة تحديات التعليم و البحث العلمى فى الجامعات المصرية

تدعو جامعة الزقازيق السادة اعضاء هيئة التدريس بجامعة
سوهاج الى حضور المؤتمر القومى األول إلستراتيجيات مواجهة
تحديات التعليم و البحث العلمى فى الجامعات المصرية تحت
رعاية االستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي

و األستاذ الدكتور أشرف محمد الشيحي رئيس الجامعة و ذلك
خالل الفترة  04-00نوفمبر . 4102

المؤتمر الدولي الثامن عشر " البترول والثروة المعدنية والتنمية "
بمعهد بحوث البترول

تحت رعاية السيد المهندس  /شريف إسماعيل وزير البترول
والثروة المعدنية والسيد األستاذ الدكتور  /شريف حماد وزير
البحث العلمي والتكنولجيا يعلن معهد بحوث البترول عن عقد
المؤتمر الدولي الثامن عشر عن البترول والثروة المعدنية
والتنمية في الفترة من 01 -8فبراير 5102م  ،فمن يرغب في
المشاركة ارسال ملخصات األبحاث مع تحديد المسئول عن إلقاء
البحث في موعد اقصاه 2014/12/10علي الرابط
االليكتروني  ، www.epri.sci.egعلما بأن موعد إعالن
قبول ملخصات االبحاث 9/0/5102م
فعاليات زيارة الخبير األجنبي البروفسير /جوزيف جليسون بمستشفى
سوهاج الجامعي

قام البروفسير /جوزيف جليسون  -أستاذ أعصاب األطفال
والوراثة  -جامعة ديكفيللر  -نيويورك -أمريكا بزيارة
لمستشفيات سوهاج الجامعية وذلك يومي الخميس والجمعة
الموافق 6و 7سبتمبر  4100وخالل الزياره قام بالكشف على
عدد من األطفال الموجودين بالمستشفى وذلك على مدار 04
ساعة كان ذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم
طب األطفال بمستشفيات سوهاج الجامعية وعدد من األطباء
المقيمين بالقسم .
مؤتمر أمراض الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي

تتشرف وحدة أمراض الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي بالتعاون
مع الجمعية المصرية ألمراض وزراعة الكلى بأن تعلن عن
انعقاد مؤتمرها العلمي السنويوذلك بحضور نخبة من أساتذة
أمراض الباطنة بمستشفى سوهاج الجامعي وذلك يومي الرابع
والخامس من ديسمبر  5102م بالقاعة الزجاجية بمقر جامعة
سوهاج.
لقاء النقيب العام للتمريض بكلية التمريض بجامعة سوهاج

نظم قسم ادارة التمريض بكلية التمريض بجامعة سوهاج تحت
رعاية االستاذ الدكتور  /ايمان ابوضيف -عميد الكلية  -وتحت
اشراف د/نادية محمد علي  -المشرف علي القسم -لقاء مع
د/كوثر محمود  -النقيب العام للتمريض -في حضور وفد مرافق
لسيادتها من النقابة العامة والفرعية للتمريض وذلك في حضور
طالب امتياز كلية التمريض وطالب الفرقة الرابعة بالكلية ب-
قاعة - 011بمبني المدرجات بالجامعة وذلك يوم السبت الموافق

 5102/00/8الساعة 00ص واشتمل اللقاء علي مناقشة نقاط
اساسية وهي -0 :التوصيف الوظيفي الخاص بخريجي كلية
التمريض-5 .أهمية نقابة التمريض بالنسبة للخريجين-3 .الدور
االعالمي لتصحي المفهوم الخاص بالتمريض -2 .التشجيع علي
االلتحاق بكلية التمريض نظرا الهميتها.
فتح باب التقدم لمشروعات المشاركة الطالبية لدعم التميز -الدورة الثانية

تعلن وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي عن فتح باب
التقدم لمشروعات المشاركة الطالبية لدعم التميز في دورته الثانية
 ،علي من يرغب في المشاركة استيفاء استمارة التقدم علي الموقع
األلكتروني  ، /http://www.heep.edu.egعلما ً بأنه أخر
موعد لتسليم المقترحات يوم الثالثاء الموافق 42/00/4102م ،
كما سيتم عقد مؤتمر مرئي  Conference Videoمع
الجامعات لتوضيح كيفية استيفاء االستمارة.
منح دراسية مقدمة من االتحاد االوروبي لطالب مرحلة البكالوريوس
وأعضاء هيئة التدريس والعاملين

فتح باب التقدم بالمنح الدراسية لطالب مرحلة البكالوريوس
وأعضاء هيئة التدريس والعاملين (فيما عدا منح الماجستير –
والدكتوراه – أبحاث ما بعد الدكتوراه ) المقدمة من االتحاد
االوروبي من خالل مشروع:
Erasmus Mundus Action2 - EU METLIC II – Second Call

منح االتحاد األوروبي للتعليم العالي من خالل مشروعات تعاونية مع
جامعات االتحاد األوروبي

منح االتحاد األوروبي للتعليم العالي والخاصة بمشروعات لدعم
أنشطة التعليم في كافة المجاالت مثل بناء القدرات والدرجات
المشتركة ومنح السفر والدراسة من خالل مشروعات تعاونية مع
جامعات االتحاد األوروبي المقدمة من االتحاد االوروبي من خالل
مشروع:
Erasmus Mundus + call for proposal 2015
)(Former know as Tempus, Erasmus Mundus

بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة وبين (جمعية سنابل الخير)

قام السيد األستاذ الدكتور  /خالد الشيخ عميد كلية الزراعة –
جامعة سوهاج ،في حضور أ.د  /أحمد سالم وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،أ.د  /طلعت الشيخ أستاذ ورئيس قسم
الدواجن ،د  /منصور حفني أستاذ مساعد بقسم اإلرشاد الزراعي
والمجتمع الريفي .بتوقيع بروتوكول تعاون بين الكلية وبين (جمعية
سنابل الخير) لتنمية المجتمع بسوهاج والمشهرة تحت رقم (0021
 )4100 /وتمثلها السيدة  /زينب أحمد إسماعيل رئيس مجلس
إدارة الجمعية ،واتفق الطرفان على قيام الكلية بتدريب بعض
الشباب الحاصلين على مؤهالت متوسطة من أبناء سوهاج على
صناعة الدواجن وإنشاء المناحل ،وهي من المشروعات الهامة التي
تدر ربح ًا على الشباب وتوفر فرص عمل والمساهمة في إيجاد حل
لمشكلة البطالة.

