النشرات االخبارية للعالقات الثقافية
العدد الثانى

وصول الفوج األول من بعثة جامعة سوهاج المشاركة
في اسبوع فتيات الجامعات الثالث بجامعة المنصورة

وصل منذ قليل بسﻻ مة هللا ارض جامعة المنصورة الفوج األول من بعثة جامعة سوهاج للمشاركة في اسبوع
فتيات الجامعات الثالث والمقام على ارض جامعة المنصورة ضمن  02جامعة مشاركة.
وكانت جامعة سوهاج برئاسة د .نبيل نور الدين عبدالاله رئيس الجامعة قد دفعت ب  44طالبة للمشاركة في
هذا اﻻسبوع الرياضي الكبير والذي تتنافس فيه معظم الجامعات المصرية في العديد من اﻻنشطة الطﻻبية
المختلفة ويأتي ذلك حرصا من ادارة الجامعة على تشجيع األنشطة الطﻻبية في كافة المجاﻻت الفنية والثقافية
والرياضية والعلمية واﻻجتماعية.

رئيس بعثة جامعة سوهاج تتابع األنشطة الطﻻبية
بالمنصورة

لليوم الثاني على التوالي ،تتابع رئيس بعثة جامعة سوهاج الدكتورة صباح صابر ،العديد من األنشطة الطﻻبية
المختلفة المشاركة بها جامعة سوهاج ،ضمن فعاليات اسبوع فتيات الجامعات المصرية الثالث الذي تنظمه
جامعة المنصورة في الفترة من  00/0/0202 -7م.
وقالت رئيس البعثة ان طﻻ ب جامعة سوهاج ملتزمون بكل المعايير والشروط المنصوص عليها في كافة
المسابقات الرياضية والفنية والعلمية ،مشيرة الى انهم يتحلون بروح الفريق الواحد وانهم يمثلون الجامعة
خير تمثيل.

المؤتمر الدولى التاسع حول طرق التحليل واحدث
اﻻتجاهات والتطبيقات باليونان

يعلن المعهد العلمى التكنولوجى باليونان والجامعة الوطنية التكنولوجية بأثينا عن تنظيم المؤتمر الدولى التاسع
حول طرق التحليل واحدث اﻻتجاهات والتطبيقات وذلك خالل الفترة من  04-02سبتمبر  0202بمدينة
كاﻻماتا باليونان ،يغطى المؤتمر تطبيقات علمية منها تحليل األغذية  ،البيئة  ..وغيرها.

دعم عالقات التعاون التعليمي والعلمي مع الوﻻيات
المتحدة األمريكية

أكد اﻻستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي على حرص مصر على دعم عالقات التعاون
التعليمي والعلمي مع الوﻻيات المتحدة األمريكية ،وتدعيم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية
واألمريكية ..جاء ذلك خالل استقباله صباح أمس الثالثاء للسيد /روبرت ستيفن بيكروفت السفير األمريكى
بالقاهرة والسيدة /ماري أوت مديرة بعثة المعونة األمريكية فى مصر والسيد /عدنان صديق المستشار الثقافى
واإلعالمى للسفارة األمريكية بالقاهرة ،وذلك بمقر الوزارة.

برنامج هيئة التبادل العلمى اﻻلمانيةDAAD

أفادت هيئة التبادل العلمى اﻻلمانية  DAADبأنها تعلن عن برنامج دراسي تحت مسمى :
The German – Arab Transformation Partnership, Programme line 2
يهدف هذا البرنامج الى خلق فرص اضافيه لجهود الجامعات العربية لتنفيذ اﻻصالحات الجامعية بالتعاون مع
الشريك األ لمانى وذلك من خالل تعاون قصير ومتوسط المد مثل ور العمل والمدار الصيفية والمؤتمرات
والندوات  ..الخ  ،ويجب أن يتم تقديم الطلبات للمشاريع فى معهد أو كليه من قبل أستاذ فى إحد الجامعات
األلمانية أو معهد لألبحاث األلمانية فى المانيا .

منح دراسية مقدمه من األكاديمية الدبلوماسية
بأذربيجانADA

أفاد المكتب الثقافي المصري بأذربيجان بأن األكاديمية الدبلوماسية  ADAتقدم عدداً من المنح للحصول على
درجة الماجستير فى التخصصات اﻻّتيه :ـ

o

العالقات الدبلوماسية والدولية

o

السياسة اإلجتماعيه

o

إدارة اﻻعمال

المزايا المادية للمنحة  :تغطى المنحة مصاريف الدراسة ومصاريف الكتب واإلقامة بأماكن فاخره ( تتراوح
قيمه هذه المصروفات سنويا للطالب الواحد ما بين  00222ـ  00222دوﻻر .

رئيس جامعة المنصورة لبعثة جامعة سوهاج :نحن
مبسوطين من إدارة جامعة سوهاج

قال الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة ،لممثل المركز اﻻعﻻمي لجامعة سوهاج ،على
هامش زيارته التفقدية لمعرض النشاط العلمي الذي تشارك به جامعة سوهاج ،خﻻل اسبوع فتيات الجامعات
المصرية الثالث بالمنصورة ،ان جامعة سوهاج منورنا ومشرفانا ،موجها شكره للدكتور نبيل نور الدين
عبدالاله رئيس جامعة سوهاج ،لحرصه على ارسال وفد عن الجامعة ،ليشارك في اسبوع فتيات الجامعات
المصرية الثالث بالمنصورة ،في الوقت الذي تستضيف فيه جامعة سوهاج  04جامعة مصرية في اسبوع
شباب المدن الجامعية في الفترة من 7-01/0/0202

مؤتمر ابن سيناء الدولي الثالث للكيمياء بجامعة
سوهاج

تحت رعاية د .نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج يعقد قسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة مؤتمر ابن سيناء
الدولي الثالث عشر تحت عنوان ” الكيمياء الحلقية الغير متجانسة ومستقبل التنمية “ ،وذلك في الفترة من
 01حتي  01فبراير الجاري بمدينة الغردقة.
وأكد رئيس الجامعة علي أن هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الجامعة علي اﻻهتمام بكافة األنشطة والمحافل
العلمية الت ي من شأنها إضافة المزيد من المهارات مضيفا ً أن المؤتمر يعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات العلمية
والمعرفية وأهم المستجدات البحثية والتكنولوجية بين أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء وجميع الحضور.
ومن جانبه أوضح د .أحمد سليمان عميد كلية العلوم بالجامعة أن هذا المؤ تمر يعقد سنويا ً في جامعات مختلفة
من خالل الجمعية المصرية لكيمياء المركبات الحلقية الغير متجانسة وأن هذه المرة هي األولي التي يتم فيها
اختيار قسم الكيمياء بالكلية لتنظيمه مشيرا ً إلي أهمية هذا المؤتمر الذي من المقرر أن يحضره ما يقرب من
 022عالم أجنبي وعربي وحوالي  022عالم مصري.

 02الفوج األول من بعثة جامعة سوهاج يغادر
المنصورة الى سوهاج

غادر مدينة المنصورة متجها الى سوهاج الفوج األول من بعثة جامعة سوهاج والمشاركة في اسبوع فتيات
الجامعات المصرية الثالث بالمنصورة.
وكانت بعثة جامعة سوهاج المكونة من  44طالبة و 02مشرفين وعامل واحد ،قد غادر منها في التاسعة
والنصف من صباح اليوم اﻻربعاء متجها الى محافظة سوهاج  10طالبة و  4مشرفين ،بعد ان انتهوا من
المشاركة في جميع الفعاليات المقامة هناك.
ج دير بالذكر ان الفوج الثاني واألخير من بعثة الجامعة سيغادر الى سوهاج مساء غدا الخميس  00فبراير
الجاري ،عقب الحفل الختامي الذي ستقيمه جامعة المتصورة ويشارك فيه الدكتور محمد حسن القناوي رئيس
جامعة المنصورة ليسلم الدروع والجوائز للجامعات الفائزة والمشاركة.

مؤتمر مناظير الجهاز الهضمى و القنوات المرارية

تعلن كلية طب جامعة سوهاج عن عقد مؤتمر مناظير الجهاز الهضمى و القنوات المرارية برئاسة اﻻستاذ
الدكتور عالء أحمد رضوان أستاذ الجراحة والمناظير و الدكتور محمد أحمد عمر رئيس اللجنة المنظمة و
مدر الجراحة والمناظير و الدكتور عمرو محمد زغلول مقرر ورشة العمل ومدر األمراض المتوطنة و
ذلك يوم الخميس الموافق 0202/0/01

