االسبوع الثانى

 /1منحه لدراسة الماجستير أو الدكتوراه مقدمه من الحكومة الصربية
تحت مسمى مشروع )"( The World in Serbia "Project
5/8/2014

أفادت سفاره صربيا بالقاهرة بأن وزاره التعليم والعلوم والتطوير التكنولوجى بالجمهورية الصربية تقدم منحه واحدة
لمصر للحصول على الماجستير او الدكتوراه للعام الدراسي . 4102/4102
الشروط المطلوبة :ـ
 0ـ السن  42 :عاما بحد اقصى لدراسة الماجستير
 52عاما بحد اقصى لدراسة الدكتوراه
 .4يقوم المرشح بتقديم شهاده طبيه تؤك د خلوه من االمراض المعدية  ،على أال يتعدى تاريخ صدورها عن  6شهور كحد
اقصى.
 . 5إجاده اللغة اإلنجليزية ( شهاده تويفل دولى  211درجه او ايلتس  2.2درجه)

 . 2أن يرشح المتقدم من الجهه الحكومية التابع لها.
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/6584.aspx

/ 2الموافقه على اعطاء مهله العضاء البعثات الخارجيه
9/8/2014

تمت الموافقه على اعطاء مهله حتى  1132/31/13العضاء البعثات الخارجيه للدكتوراه والمهمات العلميه من
خطة  1131/1131وكذلك البعثات قصيرة االجل ستة شهور خطة اغسطس  1131وذلك لتنفيذ مهماتهم العلميه
وتعتبر بعد ذلك الغيه
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/88888884.aspx

 /3منح لتعلم العربية بالمركز التعليمي للغة العربية للطالب الوافدين
بوزارة التعليم العالي
12/8/2014

نظرً ا لإلقبال الشديد على تعلم اللغة العربية بالمركز التعليمي للغة العربية للطالب الوافدين  ،واستمرارًا لما حققه المركز
من نجاحات في اآلونة األخيرة ،يسر قطاع الشئون الثقافية والبعثات اإلعالن عن منح دراسية للوافدين من مختلف
الجنسيات ،الراغبين في التعرف على اللغة العربية وثقافتها ،وذلك استكماالً لما بدأه المركز التعليمي من نشاط واسع
في ميدان تعليم العربية لغير الناطقين بها.
للحصول على المزيد من التفاصيل يرجى التوجه لمقر المركز التعليمي للغة العربية للطالب الوافدين بمبنى وزارة
التعليم العالي بحي السفارات بمدينة نصر .
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/21512.aspx

 /4برتكول تعاون بين وزارة التعليم العالى ونيجيريا لتقديم كافة أوجه
الدعم للمؤسسات التعليمية النيجيرية
12/8/2014

أكد د .السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى على عمق العالقات بين مصر ونيجيريا في كافة المجاالت
وخاصة المجاالت التعليمية والعلمية  ..جاء ذلك خالل استقباله السيد ربيعو موسى كونكوسو حاكم والية كانو
النيجيرية والوفد المرافق له ظهر أمس بمقر الوزارة بحضور السفير النيجيرى بالقاهرة.
وأشار الوزير إلى استعدا د مصر لتقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات التعليمية النيجيرية من خالل إرسال األساتذة
المصريين للتدريس في الجامعات النيجيرية  .كما تم خالل اللقاء بحث زيادة أعداد الطالب النيجيريين الدارسين
في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم وكذلك تلبية االحتياجات
النيجيرية في مختلف التخصصات.
ومن جانبه طالب حاكم والية كانو بمساعدة مصر لنيجيريا في استكمال بناء المؤسسات التعليمية بها من خالل
اإلستفادة بخبرات األساتذة المصريين وكفاءتهم العالية للتدريس بهذه المؤسسات.
ووعد الوزير بدراسة الطلبات النيج يرية من خالل لجنة مشتركة بين الجانبين المصري والنيجيرى لتحديد نوعية
التخصصات المطلوبة وعدد المنح المطلوب زيادتها للطالب النيجيريين الدارسين في مصر وتلبيتها.
وفى ختام اللقاء أشاد السيد ربيعو موسى بدور مصر الرائد في إفريقيا وما تقدمه من دعم متواصل ألشقائها
األفارقة في مختلف المجاالت.
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/211f.aspx

 /5برنامج Ronpakuللمنح الدراسية المقدم من الجمعية اليابانية لتطوير
العلومJSPS
14/8/2014

افاد المكتب الثقافى المصرى بطوكيو بأنه ورد خطاب من الجمعية اليابانية لتطوير العلوم  JSPSيشير الى
فتح باب التقدم لبرنامجRonpakuلعام  5102وتخصص هذه المنح المقدمة من خالل البرنامج لمعاونى
هيئه التدريس والبحوث فى الجامعات والمعاهد الحكومية والمراكز البحثية الذين يرغبون فى الحصول على
الدكتوراه من الجامعات اليابانية فى أى فرع من فروع العلوم المختلفة.
يتم االطالع على الشروط والمستندات المطلوبة وتفاصيل البرنامج من خالل الروابط التالية:ـ
http://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku

http://www.jsps.go.jp/english/eronpaku/data/appli_forms/fy2014/H26_Application_guidelines.pdf

http://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/applicationforms.html

مده المنحة  3( :سنوات ) إعتبارا من  0أبريل 5102
اّخر موعد للتقدم مباشرة من خالل الموقع اإللكتروني الموضح عالية هو 5102/8/50 :
االداره المركزية للبعثات ال تتحمل أيه نفقات عن هذا البرنامج

http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/547.aspx

 /6طب سوهاج" ينظم المؤتمر الثامن لقسم التوليد وأمراض النساء
بمشاركة  15جامعة
17/8/2014

إهتمت جريدة صوت االمة االلكترونية بنشر خبر المؤتمر الثامن المراض النسا والتوليد "
ينظم قسم التوليد وأمراض النساء بطب جامعة سوهاج ،المؤتمر الثامن ألمراض النساء والتوليد ،تحت عنوان صحة
المرأة في صعيد مصر :الحاضر والمستقبل.
صرح بذلك الدكتور عبده سعيد عبد الحافظ ،رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بجامعة سوهاج ،وقال أن
المؤتمر سيقام تحت رعاية الدكتور نبيل نور الدين عبد الاله ،رئيس الجامعة ،وسيشارك فيه  02جامعة مصرية
باإلضافة إلى مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية ،وبعض من األساتذة المصريين الذين يعملون في
الدول األوربية ،وعدد من المحاضرين من أعضاء هيئة التدريس من جامعات مصر المختلفة يصل إلى  021عضو
هيئة تدريس .وأضاف أن المؤتمر سيعرض ما يقرب من  25ورقة بحثية في مجال أمراض النساء والتوليد ،يناقش
فيها موضوعات هامة في التقنيات الحديثة في مجال أطفال األنابيب والحقن المجهري ،وعالج األورام السرطانية
بالجهاز التناسلي للمرأة ،واألمراض المختلفة المصاحبة للحمل ،وتشخيص أمراض الجنين قبل الوالدة.
جدير بالذكر أن الجلسة االفتتاحية للمؤتمر ستنطلق من القاعة الزجاجية بجامعة سوهاج يوم الثالثاء المقبل
 ،5102/8/05في تمام الساعة  5صباحا ً وتستمر حتى الواحدة من بعد الظهر ،بحضور الدكتور عبد المنعم أبوزيد
عميد كلية الطب ،والدكتور أنيس شيحة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور محمد علم
الدين وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ،ثم يستكمل المؤتمر فعالياته بمدينة الغردقة في الفترة من 51
حتى  53أغسطس الجاري".
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/54522513.aspx

" /7غداً ..مؤتمر بجامعة سوهاج يناقش "صحة المرأة في صعيد مصر

18/8/2014

تبدأ غداً الثالثاء الموافق  91أغسطس فعاليات مؤتمر "صحة المرأة في صعيد مصر بين الحاضر
والمستقبل" والذي ينظمه قسم النسا والتوليد بكلية الطب بجامعة سوهاج بالقاعة الزجاجية
بالحرم الجامعي ،صرح بذلك د .نبيل نور الدين رئيس الجامعة ،وأضاف انه سوف يشارك بالمؤتمر أكثر
من  951عضو هيئه تدريس وأساتذة في مجال النسا والتوليد من  91جامعة داخل جمهورية مصر
العربية كجامعة أسوان  ،المنيا ،القاهرة ،المنصورة ،الزقازيق باالضافه إلى أطباء مستشفيات وزارة
الصحة من محافظات مصر.
وذكر د .عبده سعيد عبد الحافظ رئيس قسم النسا والتوليد بجامعة سوهاج ورئيس المؤتمر انه قد
تقدم للمؤتمر  51ورقه بحثية في مجال صحة المرأة حيث يتم مناقشه عدة موضوعات في هذا
المجال منها ،التقنيات الحديثة ألطفال األنابيب والحقن المهجري ،األورام السرطانية في الجهاز
التناسلي المرأة ،األمراض المختلفة المصاحبة للحمل كما سوف يتم مناقشة التقنيات الحديثة
لتشخيص أمراض الجنين قبل الوالدة .
وسوف تبدأ الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الساعة  1صباحاً وتستمر حتى الواحدة ظهراً ،ثم يستكمل
المؤتمر فعالياته بمدينة الغردقة فى الفترة من  01حتى  00أغسطس الحالي

http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/thursday.aspx

 /8دعوة  :جامعة اسيوط بصدد عقد مؤتمرالصحة والرياضة بالتعاون مع
الشبكة الدولية لعلوم الرياضة والصحة
19/8/2014

تقدم جامعة أسيوط دعوة الى السادة أعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمر الدولي للرياضة
والصحة وعلوم الحركة الذي سيعقد في اإلسكندرية بالتعاون بين كلية البدنية التربية ،جامعة
أسيوط ،مصر ،والشبكة الدولية للرياضة والعلوم الصحية  "(INSHS).علما بأن سيشارك في
المؤتمر علماء الرياضة في جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة واألفكار في ضوء التطورات الجديدة
في علوم الرياضة .
و الذي سوف يعقد بمشيئة هللا في الغردقة في الفترة من 02مارس  4102الى  02مارس 4102
.
للمزيد من التفاصيل يرجى الدخول على الصفحة الرئيسية إضغط هنا

http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/53541.aspx

 /9بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج واالتحاد المصرى للكاراتيه
20/8/2014

و ْقعَ الدكتور محروس محمود محروس عميد كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج ،ممثالً عن الجامعة ،اليوم،
بروتوكول تعاون مع االتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى ،الذى مثله إبراهيم المرحومى ،رئيس االتحاد المصرى
والعربى واألفريقى للكاراتيه التقليدى ،تحت رعاية اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ،وأحمد الديب وكيل وزارة
الشباب والرياضية .
صرح بذلك الدكتور محروس عميد كلية التربية الرياضية ،وقال فى كلمته التى أشاد فيها برئيس جامعة سوهاج الدكتور
نبيل نور الدين عبد الاله ،موضحًا أن عطاءه المتواصل ودعمه المادى والمعنوى مستمر لجامعة سوهاج ،وكلية التربية
الرياضية خاصة .
وأضاف محروس أن البروتوكول يهدف إلى عقد دورات تدريبية فى لعبة الكاراتيه التقليدى لطالب جامعة سوهاج من
الجنسين ،إلعدادهم للعمل فى مراكز الشباب واألندية الرياضية بمحافظة سوهاج ،وأشار إلى أن البروتوكول مدعوم
بالمدرسين والمحاضرين من االتحاد العام للعبة ،وأساتذة متخصصين من كلية التربية الرياضية بجامعة بسوهاج،
وأشار إلى أنه سيبدأ تفعيل البروتوكول مع بداية العام الدراسى الجديد . 5102/5102كما ناشد فى كلمته رئيس
االتحاد إبراهيم المرحومي ،ووكيل وزارة الشباب والرياضية أحمد الديب أن تكون لعبة الكاراتيه التقليدى هى اللعبة
األولى فى محافظة سوهاج .ومن جانبه أعرب المرحومى  ،عن سعادته البالغة لتوقيع هذا البروتوكول مع جامعة
سوهاج،
موضحً ا أنه ال توجد رياضة بدون علم ،كما تنبأ لسوهاج بأنها ستكون فى المقدمة فى كثير من المجاالت ألن الصعيد هو
أصل مصر وهو مقصد السياحة والتاريخ ،وأشار إلى أن رياضة الكاراتيه التقليدى هى رياضة الفقراء ألنها يمكن أن
تمارس بأقل اإلمكانات كما أنها تعلم األبناء التربية السليمة وتساعد فى بناء المجتمع بطريقة منظمة ،واختتم كلمته
بتوجيه دعوة لقيادات جامعة سوهاج والشباب والرياضية لحضور بطولة العالم فى الكاراتيه التقليدى التى ستقام فى
مصر فى الفترة من  55-53نوفمبر المقبل.

http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/gt68.aspx

 /11سفر أ.د /أحمد محمد عبد المطلب لحصوله على منحه من األتحاد
األوروبى
20/8/2014

أوصى المجلس بالموافقة بشأن الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا والبحوث والخاص بتوصية مجلس قسم النبات بالكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ  2114/7/5وتوصية
لجنة العالقات العلمية والثقافية الخارجية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2114/7/12علي سفر السيد األستاذ
الدكتور /أحمد محمد عبدالمطلب مازن األستاذ بالقسم إلى النمسا جامعة جراتس لحصول سيادته على منحة من
االتحاد األوروبي فى األسبوع الثاني من شهر سبتمبر ولمدة شهرين – طبقا ً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

http://www.sohaguniv.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/73.aspx

