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انمؤرمر انعهمً انراثع فً أعصبة األطفبل

تنظٌم كلٌة الطب البشري جامعة سوهاج بالتعاون مع وحدة أعصاب األطفال بجامعة أسٌوط وجامعة الماهرة
ووحدة األمراض النفسٌة بجامعة عٌن شمس والمركز المومً للبحوث والجمعٌة المصرٌة لألمراض العصبٌة
والنفسٌة لألطفال المؤتمر العلمً الرابع فً أعصاب األطفال ٌوم  10/04/4104م بممر الجامعة .

فزح قىبح عهمٍخ ثٍه جبمعخ صوهبط وجبمعخ أوصبكب ثبنٍبثبن

إٌماءا ً إلى موافمة لجنة العاللات الثمافٌة بتارٌخ  00/00/4104وافك مجلس كلٌة الطب البشري بالمرار رلم
" "0001بجلستة رلم " "464والمنعمدة بتارٌخ  01/00/4104على فتح لناة علمٌة للسٌدة الطبٌبة /سحر دمحم
جبرٌل – المدرس المساعد بمسم الهستولوجً بٌن كلٌة طب جامعة سوهاج وجامعة أوساكا مٌدكال كولٌج–
أوساكا بالٌابان لتنفٌذ بعثة اإلشراف المشترن

فزح قىبح عهمٍخ ثٍه جبمعخ صوهبط وجبمعخ ركضبس

إٌماءا ً إلى موافمة لجنة العاللات الثمافٌة بتارٌخ  00/00/4104وافك مجلس كلٌة الطب البشري بالمرار رلم
" "0006بجلستة رلم " "464والمنعمدة بتارٌخ  01/00/4104على فتح لناة علمٌة للسٌدة الطبٌبة /هناء
عبدالستار عبدالنعٌم دمحم -المدرس المساعد بمسم التشرٌح بٌن كلٌة الطب جامعة سوهاج وجامعة تكساس مركز
العلوم الصحٌة – بوالٌة تكساس – هٌوستن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لتنفٌذ بعثة اإلشراف المشترن المرشحة
لها من البعثات وذلن طبما ً إلعالن البعثات  4104/4101عن العام الثانً للخطة الخمسٌة الحالٌة
4104/4101م .

انمؤرمر انجٍئى انذونى انخبمش حول انجٍئخ وانزىمٍخ انمضزذامخ ثجبمعخ
دمٍبط

تعلن كلٌة العلوم جامعة دمٌاط عن عمد المؤتمر البٌئى الدولى الخامس حول البٌئة والتنمٌة
المستدامة فً الفترة من  10مارس حتً  4ابرٌل 4102م  ،وتدعو الجامعة السادة أعضاء هٌئة التدرٌس
للمشاركة فً المؤتمر  ،وسوف ٌحاضر المؤتمر نخبة من االساتذة العلماء بمختلف التخصصات من بعض
الجامعات المصرٌة واألجنبٌة وسوف ٌتم نشر االبحاث الخاصة بالمؤتمر بمجلد خاص بمجلة العلمٌة بالكلٌة.

انذورح انضبنضه َثطبل انجبمعبد فى كرح انضهه ( طبنجبد)

تنظم االدارة العامه لرعاٌه الشباب المركزٌه بالتعاون مع االتحاد الرٌاضى المصري للجامعات الدورة الثالثه
ﻵبطال الجامعات فى كرة السله ( طالبات) الٌوم االحد الموافك 4104/ 1/04م حتً السبت
الموافك  01/04/4104م اعتبارا ُ من الساعة الواحدة ظهرا ً بمالعب المدٌنه الجامعه طالبات وذلن علً
النحو التالً -:
 -0المجموعه االولى تضم كلٌات ( التجارة _ العلوم _ التربٌه الرٌاضٌه _ التعلٌم الصناعى ) .
 -4المجموعه الثانٌه تضم كلٌات ( الطب البشرى _ الزراعه _ الصٌدله _ اﻵداب _ التربٌه ) .
االدارة العامة لرعاٌة الشباب

انمعرض انضىوي نجمعٍخ أثً حبمذ انغزانً ثجبمعخ صوهبط

تعلن جمعٌة أبً حامد الغزالً عن إلامة معرضها السنوي الخٌري بالماعة الزجاجٌة بمبنً كلٌة اﻵداب جامعة
سوهاج غدا االثنٌن الموافك 8/04/4104م حتً ٌوم الثالثاء الموافك 06/04/4104م بدءاً من الساعة
8صباحا ً حتً الساة  6مساءا ً .

انمؤرمر انذونى انضبنش نزطجٍقبد انعالط انضوئى انذٌىبمٍكى وطت انىبوو
فى انعهوو انطجٍخ

تعلن الجامعة األلمانٌة عن تنظٌم "المؤتمر الدولى الثالث لتطبٌمات العالج الضوئى الدٌنامٌكى وطب النانو فى
العلوم الطبٌة " خالل الفترة من ٌ 1-4ناٌر  4102فى األلصر والماهرة وتدعو السادة أعضاء هٌئة التدرٌس
بالجامعة المشاركة فً المؤتمر ولمزٌد من التفاصٌل ٌمكنكم زٌارة المولع التالً -:
www.icpnegypt.com

ورشخ عمم عه فطرٌبد انخمٍرح ثجبمعخ أصٍوط

ٌنظم مركز الفطرٌات بجامعة اسٌوط ورشة عمل الثامنة عشر تحت عنوان-:
فطرٌات الخمٌرة :تنوعها البٌولوجً ودورها فً التمنٌة وفً امراض االنسان والحٌوان والنبات
فً الفترة من  08 -06مارس  4102م وتدعو الجامعة للمشاركة فً الورشة .

جوانً جبمعخ صوهبط ٌزىبفضون عهً درع انذورح انقمٍخ انكشفٍخ
ثبالصكىذرٌخ

ٌشارن جوالً جامعة سوهاج بداٌة من الٌوم  01دٌسمبر ولمدة  01اٌام فً الدورة الكشفٌة الممٌة السابعة
والعشرٌن لجوالً الجامعات المصرٌة ،والتً تمام فً رحاب جامعة االسكندرٌة تحت شعار مصر الكنانة،
صرح بذلن د .نبٌل نور الدٌن رئٌس الجامعة ولال ان هذه المشاركة تاتً حرصا من الجامعة علً توعٌة
الشباب بما لهم وما علٌهم تجاه الوطن ،وتنمٌة روح االبتكار واالفكار وروح التعاون واالخاء بٌن طلبة
وطالبات الجامعات المصرٌة.
واضاف د .صفا محمود نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب ان الوفد المشارن فً الدورة الكشفٌة ٌضم
 04جوال ٌمثلون جامعة سوهاج فً االنشطة الكشفٌة المتنافس علٌها.
وأشار صبري ابراهٌم مدٌر ادارة الجوالة باالدارة العامة لرعاٌة الشباب المركزٌة الً ان انشطة تلن الدورة
تشمل" الخدمة العامة ،النشاط الدٌنً ،النشاط الكشفً ،النشاط الثمافً ،النشاط الفنً ،النشاط الرٌاضً ،اضافة
للروح والمظهر ،البحث الدٌنً ،واخٌر الكرنفال .

انمؤرمر انذونً انضبنش نهذراصبد وانجحوس انجٍئٍخ

ٌموم معهد الدراسات والبحوث  -جامعة مدٌنة السادات بتنظٌم المؤتمر الدولً الثالث للدراسات والبحوث البٌئٌة
والذي سٌعمد بفندق الجامعة بمدٌنة السادات فً الفترة من  42-41فبراٌر  4102وٌدور حول "الموارد الطبٌعٌة
والتحدٌات المستمبلٌة" ،وٌدعو المعهد السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن بمختلف االلسام العلمٌة والمعامل
البحثٌة للمشاركة فً فاعلٌات المؤتمر .

رحذ شعبر(شجبة مه أجم مصر) مبراصون ثجبمعخ صوهبط

نظمت إدارة رعاٌة الشباب المركزٌة بجامعة سوهاج بالتعاون مع االتحاد الرٌاضً المصري للجامعات
مهرجان سباق الطرٌك تحت شعار شباب من أجل مصر بمسافة  2كٌلو للطلبة و 1كٌلو للطالبات والذي شارن
فٌه  441طالب وطالبة من مختلف الكلٌات بوالع  041طالب و 041طالبة الفائزٌن فً المرحلة األولى على
مستوى الكلٌات ،صرح بذلن د .نبٌل نور الدٌن رئٌس الجامعة.

