مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ينظم عدد من البرامج التدريبية

يعلن مركز تمنية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات ابجلامعة عن تنفيذ عدد من الربامج التدريبية املوحضة ابلصورة االتية وذكل قاعة املركز
أسفل مبىن املدرجات املركزية علام ابن التسجيل للحضور يمت ىف املراكز يوميا وذكل من الساعة التاسعة صباحا حىت الساعة الواحدة والنصف
ظهرا .

جائزة سلطان بن عويس الثقافية

تعلن مؤسسة سلطان بن عيل العويس الثقافية عن اطالق جائزة سلطان بن عيل العويس الثقافية ذلا نرجو تعاونمك معنا يف ترش يح عدد من النقاد
اخملتصني يف حقول الثقافة والآداب اخملتلفة لالس تفادة من خرباهتم يف اللجان الاستشارية والتحكمي ادلورة الرابعة عرش 4102-4102
1حقل الشعر2حقل القصة والرواية واملرسحية3حقل ادلراسات الادبية والنقدية4-حقل ادلراسات الانسانية واملس تقبلية

بدء الحجز في دورة  Advanced PowerPointبكلية االداب

بدء احلجز يف دورة  advanced PowerPointوعيل من يرغب يف التسجيل يرىج التوجة ايل وحدة اخلدمات الالكرتونية ببدروم لكية
الاداب

سفر د  /محمد يوسف عبد الفتاح المدرس بكلية الزراعة إلي مهمة علمية بأسبانيا

موافقة جملس لكية الزراعة عىل التوصية الواردة من جلنة العالقات الثقافية جبلس هتا رمق ( )10بتارخي  02/9/4102م خبصوص اخلطاب الوارد من
قسم االإنتاج احليواين بشأن املوافقة عيل سفر الس يد ادلكتور  /محمد يوسف عبد الفتاح صاحل العارف – املدرس ابلقسم اإىل اس بانيا حيث انه مت
ترش يحه من قبل اللجنة التنفيذية للبعثات ملهمة علمية قصرية الجل ما بعد ادلكتوراه ( 6أشهر) .

منح مقدمه من معهد كومساتس بباكستان لعام 5102/5102

أفاد معهد كومساتس بباكس تان Comsats Institute of Information Technologyابالإعالن عن منح دراس ية للحصول عىل درجة
املاجس تري ىف ختصصات الهندسة الكهرابئية  ،الرايضيات  ،الفزيايء  ،علوم احلاسب الىل  ،الكميياء  ،والرصاد اجلويه اىل جانب العلوم االإدارية
وإادارة املرشوعات ،وعلوم الحياء  ،وذكل للفصل ادلراىس ربيع  . 4102علام بأن اّخر موعد للتقدم لهذه املنح  02نومفرب . 4102

مشاركة فريق إيزك سوهاج بالمؤتمر الدولي"  " ACTIVATE2014بالقاهرة

شارك فريق اإيزك " "aiesecجبامعة سوهاج يف املؤمتر ادلويل "  " ACTIVATE2014اذلي نظمته مؤسسة "  " aiesec egyptبفندق الواحة
ابجلزية وذكل ابتداء من يوم امخليس املوافق 19/01/4102م حين يوم الثنني املوافق 01/01/4102م وقد رافق الفريق الس يد الاس تاذ
ادلكتور محمود ابو العز املدير التنفيذي للمعلومات ابجلامعة واملرشف عيل الفريق .
وقد قام الفريق ابملشاركة يف الانشطة وورش العمل املقامة ابملؤمتر من خالل املشاركة بعرض تقدميي عن جامعة سوهاج ومدي احتياج الش باب
للمشاركة يف مثل هذه النشطة واالإطالع عيل ثقافات جديدة وتبادل اخلربات يف شتس اجملاالت .

منح الفائزين من اعضاء هيئة التدريس بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية

كرم جملس جامعة سوهاج يف جلس ته الخرية برئاسة ادلكتور نبيل نور ادلين رئيس اجلامعة  8من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة الفائزين جبوائزها
التقديرية والتشجيعية للعام اجلامعي  .4102 / 4101حيث حصل ادلكتور فايز احلرصي عيل جائزة اجلامعة التقديرية يف جمال العلوم الساس ية،
وادلكتور زكراي عطية عيل جائزة اجلامعة يف التفوق العلمي يف النبات ،وادلكتور اسالم محمد ابراهمي الفائز جبائزة اجلامعة يف التفوق العلمي يف
الفزيايء ،وكذكل ادلكتور محمود سامل أمحد احلاصل عيل جائزة اجلامعة يف العلوم التشجيعية يف جمال العلوم الهندس ية ،وادلكتور نومريي محمد عباس
احلائز عيل جائزة اجلامعة التشجيعية يف فزيايء النانو ،ادلكتور أرشف عاكشة عبد اللطيف ،الفائز جبائزة اجلامعة التشجيعية يف جمال العلوم الزراعية

والبيطرية ،وادلكتور صربي توفيق هامم جبائزة اجلامعة التشجيعية يف العلوم الدبية ،وأخري ًا ادلكتور أمحد عيل اخلطيب الفائزة جبائزة اجلامعة يف جمال
ضامن اجلودة .جاء ذكل خالل انعقاد جملس جامعة سوهاج ،مبقر لكية العلوم لول مرة يف اترخي جامعة سوهاج ،حيث قال رئيس اجلامعة أنه يؤيد
فكرة اإقامة جملس اجلامعة يف لكيات اجلامعة ابلتناوب ،ملا فيه من اس تفادة مجليع السادة معداء اللكيات يف التعرف عىل ما يدور ابللكيات الخرى
للجامعة .وأضاف نور ادلين أن لكية العلوم قادرة ابلقيام بأي معل يطلب مهنا ،مشري ًا اإىل كوهنا أحدى اللكيات القدمية ابجلامعة ،والوىل يف احلصول
عىل جودة الاعامتد .جدير ابذلكر أنه خالل انعقاد جملس اجلامعة لول مرة بلكية العلوم .
االعتماد الدولي للمعامل بمؤسسات التعليم العالي

تعلن وحدة اإدارة املرشوعات عن رفع النسخة الهنائية من اس امترة التقدم ملرشوعات الاعامتد ادلويل للمعامل مبؤسسات التعلمي العايل  -LIAPادلورة
التاسعة عىل املوقع الالكرتوين اخلاص ابلوحدة عىل صفحة/http://www.heep.edu.eg/qam
ويسعد الوحدة أن تعلن عن فتح ابب التقدم مبقرتحات املرشوعات عىل أن يكون اخر موعد للتسلمي يوم امخليس املوافق  4102/00/41وطبق ًا
للقواعد املعمول هبا ابلوحدة عىل النحو التايل:

) تقترص جماالت املقرتحات املقدمة للمتويل عىل معامل خدمية (صناعية -زراعة -بيئة -طب -أآاثر ......اإخل).
برتوكول تعاون بين وحدة إدارة المشروعات و مشروعات التمبس و الحراك الفردى

سوف تعقد وحدة اإدارة املرشوعات غدا ورشة معل للرتوجي ملرشوعات المتبس ) (TEMPUSو احلراك الفردي املمول من برانمج الاحتاد
الاورويب للتعلمي العايل وذكل يوم الاربعاء املوافق  4102/01/49كام س يحارض يف ورشة العمل الاس تاذ ادلكتور  /ايرس الشايب املنسق
الوطين للحتاد الاورويب ذلا يرىج عىل السادة أعضاء هيئة التدريس الاهامتم واحلضور ابلورشة .

برنامج المنح الفرانكفونية لعام 5102

تقدم احلكومة الكندية ملرص برانمج املنح الفرانكفونية لعام  ، 4102واذلي يشمل عيل:
ادلكتوراة  :مدة ادلراسة  2س نوات باكمل الوقت,
املاجيس تري  :مدة س نتني باكمل الوقت,
مابعد ادلكتوراة ( منحة الزماةل ) :مدة ادلراسة التتجاوز عرشة أشهر,
التدريب الفين واملهين  :مدة التدريب س نتني باكمل الوقت,
دورة تدريبية قصرية الجل  :من  2اإيل  04شهر.
تقدم املنحة ملدة س نة يف لك املراحل ادلراس ية قابةل التجديد مرشوطة ابلتفوق ادلرايس س نواي,
علام بأن االإدارة العامة التتحمل أية نفقات عيل هذه املنح.
أخر موعد الإرسال الرتش يحات لوزارة التعاون ادلويل هو  4102/00/02م

