االسبوع الثانى
جائزة الشيخ خليفة بن سلمان العلمية التاسعة لعام4102م
التاريخ : 8/7/2014

تعلن حمعية رعاية الطفل واألمومة ومركز معلومات المرأة والطفل عن جائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد
آل خليفة العلمية التاسعة لعام 4102م والتى تهدف هذا العام إلى طرح موضوع :
"المخدرات وتاثيرها على المجتمع واألسرة "
برجاء التكرم بارسال الترشيحات المطلوبة مستوفاة طبقل للشروط وذلك فى موعد غايته  0أكتوبر 4102
..للحصول على المعلومات واستمارة الترشيح من خالل الموقع التالى/http://www.infocent.com.bh

مشاركة كلية الطب البيطري بمعسكر أعداد القادة بحلوان
التاريخ : 9/7/2014

تم تخصيص عدد  4فوج لكلية الطب البيطري بجامعة سوهاج ضمن أفواج معسكر أعداد القادة بحلوان حيث
يبدأ الفوج األول في الفترة من 01/8/4102م حتي 41/8/4102م وذلك بمشاركة الطالب

المؤتمر السنوى الثانى فى اللغة و االدب و الترجمة
التاريخ : 10/7/2014

تعلن وحدة اللغات والترجمة بكلية البنات لآلداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس عن المؤتمر السنوى
الثانى فى اللغة و االدب و الترجمة بعنوان " تأمالت فنية فى فكر الثورة " في الفترة من  0١ – 02فبراير (
 ) 410۵بفندق تريمف  ،علما بأن آخر موعد لتقديم الملخصات  41ديسمبر 4102م .

بدء تقديم األبحاث الخاصة بالمؤتمر الدولي للبحث واألبتكار لإلدارة
المستدامة للتربة
التاريخ : 11/7/2014

تعلن الهيئة القومية لألستشعار عن بعد بدء تقديم األبحاث الخاصة بالمؤتمر الدولي للبحث واألبتكار
لإلدارةالمستدامة للتربة الذي تقوم الهيئة بتنظيمه فى اطار أنشطة مشروع  SUDSOEالذى تنسقه الهيئة فى
اطار التعاون القائم مع برنامج االطار السابع لإلتحاد األوربي  FP7في الفترة من  42الى  29نوفمبر 4102
بمدينة الغردقة .

جائزة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع الشبابي
التاريخ : 12/7/2014

تعلن المؤسسة العامة للشباب والرياضة في ممكلة البحرين عن إطالق جائزة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع
الشبابي بمبادرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد أل خليفة رئيس المجلس األعلي للشباب والرياضة
ورئيس اللجنة األوليمبيه في ست مجاالت ( اإلبداع العلمي والرسم والتشكيل وإنتاج األفالم والتصوير
الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي والتصميم المعماري ).
وتتيج الجائزة فرصة المشاركة لألعمار ما بين  01-02سنة من جميع الجنسيات الي ( ) 00111دوالر
أمريكي في كل مجال .

ندوة بعنوان "تطوير قطاع المعلومات الصناعية في الدول العربية"
بالرباط
التاريخ : 13/7/2014

تعلن المنظمة العربية بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط وشركة مايكروسوفت بالمملكة المغربية عن تنظيم
ندوة بعنوان "تطوير قطاع المعلومات الصناعية في الدول العربية" بالرباط  ،وذلك خالل الفترة من  82أكتوبر
حتي  03اكتوبر 8302م  ،حيث تهدف هذه الندوة إلي -:
 -0التعرف علي وضع سياسات جديدة تساعد مختلف شرائح المجتمع علي أستخدام أدوات عصر المعلومات .
 -8االرتقاء بمراكز المعلومات الصناعيه باستخدام األساليب الحديثة في معالجة وتسويق المعلومات وإنشاء
مكتبات رقمية .
 -0التعاون الدولي بتقديم خبرات ووضع قواعد ومعايير وتبادل أفكار إلقامة برامج مشتركة لصناعة المعلومات
وتسويقها .

 -2مشاركة القطاعين العام والخاص لبدء البنية التحية لتكنولوجيا المعلومات.
* وعلي

من

يرغب

في

المشاركة يجب

استيفاء

االشتراك

إلكترونيا

علي

الموقع

اإللكتروني  /http://www.aidmo.org/iidمع إرسال ورقة العمل قبل 02/2/8302م وسيتنم إخطار
المقبول أوراقهم في 88/9/8302م..

المشاركة بفاعليات المؤتمر الدولى الخامس بكلية التربية الرياضية
التاريخ : 14/7/2014

تدعو كلية التربية الرياضية السادة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة بفاعليات المؤتمر الدولى الخامس وذلك خالل
الفترة من  8301/8/01:01وذلك بدبي – دولة االمارات الدولية المتحده .

وفد طالبي من جامعة تعز اليمنية يزور جامعة سوهاج
التاريخ : 15/7/2014

وصل اليوم ،إلى جامعة سوهاج ،وفد طالبي من جامعة تعز بجمهورية اليمن ،من كليات العلوم والحاسب اآللي،
كما سيصل وفد مماثل من جامعة أم درمان اإلسالمية وجامعة الخرطوم بالسودان خالل األيام المقبلة ،من كلية
الطب البشري ،وذلك لالستفادة من برنامج تدريبي متكامل تعده جامعة سوهاج ،للتدريب على شبكة المعلومات
وكلية العلوم ،والمستشفى الجامعي لمدة شهر.

توافر  8منح لجنسيات افريقية للدراسة بجامعة هاركروت النيجيرية
التاريخ : 16/7/2014

يعلن معهد الموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة بجامعة هاركروت النيجيرية عن توافر  2منح لجنسيات
افريقية للدراسة بالمعهد للحصول على درجة الماجستير في مجال الموارد الطبيعية وادارة البيئة بتمويل من
صندوق التعاون الفني التابع للخحارجية النيجيرية وتحت اشراف البنك االفريقي للتنمية .

المؤتمر الدولى الثامن بعنوان التكنولوجيا و أفاق التنمية المتواصلة فى
القرن ال 40
التاريخ 17/7/2014

فى إطار برتكول التعاون بين مؤسسة نيوبالت ومركز التعاون األوروبي العربي ومنظمة العواصم و المدن
االسالمية وجامعة سوهاج عن تنظيم المؤتمر الدولى الثامن بعنوان التكنولوجيا و أفاق التنمية المتواصلة فى
القرن ال  80وذلك خالل الفترة من  88:82نوفمبر  – 8302فندق شيراتون المنتزه  -االسكندرية .

