منح تدريبية مقدمه من هيئة فولبرايت

أف ادت هيئة فولبرايت بالق اهرة بأنها تعلن عن برنامج دعم التعليم
المهنى  CCIللعام األكاديمي  5102/5102الذى يقدم حوالى  05منحه
للشباب المصري للدراسة بكليات التعليم فوق المتوسط بالواليات
المتحدة األمريكية  Colleges U.S. Communityبهدف تطوير
خبرتهم المهنية والنهوض بهذه الفئة الهامه من القوى العاملة المصرية.

منح دراسية مقدمه من جامعة Duksung Women's University
بكوريا الجنوبية ( ربيع )5102

أف ادت سف ارة جمهورية مصر العربية فى سول بأن جامعة Duksung
 Women's Universityتعلن عن المنح التي تقدمها الجامعة
بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة للمرأة  Women UNللحصول على
الماجستير أو للدراسة الجامعية بحد اقصى اربع سنوات وذلك للفتيات
فقط .
تعلن مؤسسة مصر الخير عن  21جائزة لنشر ابحاث علمية

اف ادت مؤسسه مصر الخير عن قيامها باإلعالن عن جوائز النشر
واهم ما نشره الباحثون المصريون خالل عام  ، 5105حيث يهدف الى
تشجيع البحث العلمى فى مصر من خالل نشر أعمال الباحثين فى
مجالت علميه مرموقة .
معرض القاهرة الدولي السادس للكتاب

تفتتح جامعة سوهاج برعاية السيد االستاذ الدكتور /نبيل نور الدين عبد
الاله رئيس الجامعة والسيد األستاذ الدكتور /صف ا محمود السيد نائب
رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والسيد االستاذ الدكتور /أحمد
مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الق اهرة الدولي
السادس للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة
من 0/05/5102م حتي 00/05/5102م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً
بصالة الدور األول بالمطعم المركزي بالجامعة .
الترويج لمشروعات اإلتحاد االوروبي بجامعة سوهاج

تقوم وحدة ادارة المشروعات بالجامعة بعقد ورشة عمل للترويج
لمشروعات االتحاد االوروبي وذلك يوم االحد الموافق  01/00/5102في
تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بحجرة السيمنار بكلية العلوم .
برتوكول تعاون بين جامعة سوهاج و مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي

تحت رعاية االستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة واألستاذ
الدكتور صف ا محمد السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
تنظم اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع صندوق مكافحة وعالج
اإلدمان والتعاطي ( ندوات ودورات تدريبية للطالب للتوعية بأخطار
واإلدمان والمخدرات )وذلك يومي  52-50نوفمبر  5102بالمدينة
الجامعية طلية -طالبات ) ويحاضر فيها نخبة من األساتذة المتخصصين
من صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي .

برتوكول تعاون بين وحدة إدارة الجودة و الطالب مديري مشروعات
المشاركة الطالبية

التقى السيد األستاذ الدكتور  /عبدالعال عابدين علي – مدير
مركز ضمان الجودة بالجامعة – مع الطالب مديري مشروعات المشاركة
الطالبية لدعم التميز (الدورة األولى) لكليتي الطب والتجارة وذلك يوم
األربعاء الموافق 5102/00/05م وذلك بمقر مركز ضمان الجودة بالجامعة،
حيث تمت مناقشة ما تم إنجازه من أنشطة في هذه المشروعات ،كما
أطلع سيادته على بعض النماذج من أعمال الطالب ومخرجات المشروعات
وإستعرض األنشطة المزمع تنفيذها خالل الفترة الق ادمة طبق ا للخطط

التنفيذية للمشروعات وذلك في إطار المتابعة الدورية واإلستعداد
إلعداد التق ارير الختامية لهذه المشروعات ،وقد أثنى سيادته على
الجهد الذى بذله الطالب وروح التعاون واإليجابية التي أظهروها خالل
مراحل تنفيذ هذه المشروعات .
مركز الشرق االوسط يعلن عن ورشة إدارة المواد الكيميائية المشعة في
المنافذ الجوية والبحرية والبرية

يعلن مركز الشرق األوسط اإلق ليمي للنظائر المشعة عن تنظيم ورشة
عمل فى مجال " إدارة المواد الكيميائية الخطرة المشعة في المنافذ
الجوية والبحرية والبرية " فى الفترة من 7/05/5102م حتي 00/05/5102م
.

دعوة  ...مؤتمر دولي بجامعة الزقازيق يناقش الجديد في أمراض الصدر

تدعو جامعة الزق ازيق السادة اعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج الى
حضور المؤتمر الدولي السنوي لقسم األمراض الصدرية بالتعاون مع
الجمعية المصرية ألمراض الصدر والتدرن في الفترة من 55 -01
نوفمبر  5102تحت رعاية د.أشرف الشيحي رئيس الجامعة ورئاسة شرف
المؤتمر د .محمد عوض تاج الدين وزير الصحة األسبق ورئيس الجمعية
المصرية ألمراض الصدر والتدرن بمشاركة الخبراء والمتخصصين من

الجامعات المصرية ومستشفيات الصدر والمركز القومي لمكافحة الدرن
والمستشفيات العسكرية ووزارة الصحة وذلك علي مدي أربعة أيام .

اإلعالن عن برنامج Bilateral Exchange of Academics

بدأ اإلعالن عن برنامج Bilateral Exchange of
)Academics(WAPوالخاص بتقديم مشاريع ابحاث بين العلماء
المصريين واأللمان  ،وهذا البرنامج يتيح للدارس زيارة المانيا لمده من
شهر الى  0شهور.

