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البوابة اإللكترونية
جامعة سوهاج

النشرة الشهرية ألخبار العالقات الثقافية أبريل 5112

كلية الطب بجامعة ناميبيا تطلب االستعانة بعدد من أساتذة الطب المصريين

منح المنبوكاجاكشو المقدمة من اليابان

تعلن أمانة المجلس األعلى للجامعات عن طلب كلية الطب بجامعة ناميبيا
االستعانة بعدد من أساتذة الطب المصريين للتدريس بها.
علما بأن جامعة ناميبيا سوف تقوم بتقديم حزمة مالية تشمل المرتب
األساسى مضافا اليه بدالت العالوة وبدل السكن و بدل االنتقال و الضمان

االجتماعى و البدل الطبى و بدل الوفاة.

علن االداره المركزية للبعثات عن فتح باب التقدم للمنح المقدمة من الحكومه اليابانية
.المنبوكاجاكشو) إلجراء ابحاث قد تؤدى للحصول على الدكتوراه لعام (6112
مدة المنحة :تتراوح بين عام ونصف الى عامين اعتبارا من ابريل أو اكتوبر 6112
كما تشمل المنحة مده ستة اشهر لدراسة اللغة على أن يتم المد لمن يقبل لدراسة
الدكتوراه وفقا لميزانيه المنبوكاجاكشو والتفوق الدراسى.
مطلوب خبراء للجنة االستشارية تابعة للجنة الحكومة الدولية لبرنامج
ادارة التحوالت االجتماعية

دعوة الى تسمية مرشحين من السادة الخبراء للجنة االستشارية العملية

التابعة للجنة الحكومية الدولية لبرنامج إدارة التحويالت االجتماعيةMOST
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النشرة الشهرية ألخبار العالقات الثقافية أبريل 5112
المجلس القومى للمرأة يعلن عن المنحة البحثية المقدمة من منظمة
المرأة العربية
يعلن المجلس القومى للمرأة عن المنحة البحثية المقدمة من منظمة
المرأة العربية فى دورتها الثامنة لطالب الدراسات العليا الذين يكتبون
أطروحاتهم ( ماجستير – دكتوراه ) فى موضوعات تتعلق بالمرأة العربية
فى مجالى العلوم اإلجتماعية و العلوم اإلنسانية .

اعالن عن جائزة اجفند لعام 5102
يعلن برنامج الخليج العربى للتنمية (أجفند) عن الترشيح للمشروعات الرائدة
لجائزة أجفند للعام  5102فى مجال ”الحد من البطالة فى أوساط الشباب “

اعالن عن عدد  51منحة دراسية بالمجلس االعلى
للجامعات
اعالن عن مسابقة اعالمية بموقع المجلس االعلى
للجامعات
يعلن المجلس القومى للمرأة عن فتح باب التقدم للمسابقة اإلعالمية التى
تقدمها منظمة المرأة العربية فى دورتها الرابعة و الممثلة فى جائزة
أفضل إنتاج اعالمى حول المرأة العربية لعام .5102

يعلن السيد /مساعد مدير العالقات الخارجية واعالم الجمهور باليونسكو عن
فتح باب التقدم للحصول على عدد  51منحة مدة كل منها  4اسابيع خالل
الفترة من  2الى  01اكتوبر  5102فى اطار برنامج المنح الدراسية
المشتركة بين اليونسكو و مركز تنمية الطاقة المستدامة لعام  5102و
الدعوة موجهة للدول األعضاء للتقدم بطلباتها  -بحد أقصى طلبين من كل
دولة.

جائزة الشباب العربى لعام 5102
اعالن عن جائزة كالينجا الدولية لعام 5102
تعلن منظمة اليونسكو بباريس عن دعوة الدول األعضاء بالمنظمة
لترشيح من تتوافر فيه الشروط المطلوبة للترشح لنيل جائزة اليونسكو
/كالينجا لنشر المعارف العلمية لعام .5102

علن المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم – معهد البحوث و الدراسات
العربية بالقاهرة عن جائزة البحوث و الدراسات العربية  ،و المخصصة
لشباب الباحثين العرب ( جائزة الشباب العربى لعام  ) 5102وذلك فى
موضوع ” التطرف و اإلرهاب و آليات مقاومتها الفكرية فى الوطن
العربى "

اعالن عن جائزة األلكسو للتطبيقات الجوالة
تعلن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو للتربية و العلوم و الثقافة عن
جائزة األلكسو للتطبيقات الجوالة التى تبلغ قيمة جوائزها السنوية
 21111دوالر أمريكى.
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