نشرات العدد رقم ( )1لشهر ديسمبر 4112
برتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى و الصندوق الدولى

فى إطار برتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى و الصندوق الدولى استقبل االستاذ الدكتور السيد أحمد عبد
الخالق وزير التعليم العالي وفد من صندوق النقد الدولى برئاسة السيد ديميتار راديف وذلك فى اطار زيارة
الوفد للقاهرة لبحث برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي الذي بدأت الحكومة المصرية تنفيذه وما يمكن أن
يقدمه الصندوق الدولي لمصر من مساعدات فنية لدعم هذا البرنامج.
وخالل اللقاء تم مناقشة الخطة االستراتيجية للنهوض بالتعليم العالى ( )4144/4112ومالمح المشاريع الجديدة
لتطوير التعليم العالى فى إطار أهداف الخطة التى تتضمن مرحلتين  :األولى ( ، )4112/4112والثانية
(.)4144/4112

افتتح وزير التعليم العالي الدورة التثقيفية لشباب المبعوثين الذين تم
اختيارهم للسفر إلى الخارج

افتتح السيد األستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق ـ وزير التعليم العالي واألستاذ الدكتور/الهاللي الشربينى ـ
رئيس قطاع الشئون الدورة التثقيفية لشباب المبعوثين الذين تم اختيارهم للسفر إلى الخارج على خطة البعثات

العام  4112 / 4112من الخطة الخمسية السابعة  4112-4114للدراسة فى مجاالت العلوم المختلقة وذلك
بمعهد إعداد القادة بحلوان.

دعوة  :الملتقى الثامن لتوظيف خريجي الجامعة وخريجي الجامعات
المصرية

تدعو جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب) (MSAخريجى جامعة سوهاج للمشاركة فى اإلعداد للملتقى الثامن
لتوظيف خريجي الجامعة وخريجي الجامعات المصرية المختلفة حيث تسابقت الشركات الكبرى لالشتراك في
الملتقى وعددها  111شركة والمزمع اقامته بالجامعة خالل يومي  2،7ديسمبر المقبل  .حيث يعد هذا الحدث
أحد المساهمات الفعالة للجامعة تجاه خريجيها والمجتمع المصري لتوفير فرص عمل مناسبة تلبى طموحاتهم
وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل و هذا يرجع استكماال لرسالة الجامعة االساسية لبناء مجتمع قوى و فعال من
خالل تعليم حديث ومتطور.

جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى لعام 4102م

تعلن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن جائزة الكويت لعام 4112م في مجاالت العلوم بفرعيها األساسي و
التطبيقي والدراسات االقتصادية واالجتماعية والفنون واآلداب والتراث العلمي واإلسالمي وذلك وتحقيقا ً
ألغراضها في تدعيم اإلنتاج العلمي وتشجيع العلماء والباحثين يمكنكم الحصول على طلب الترشيح من خالل
الموقع اإللكتروني للمؤسسة  ، www.kfas.orgو ترسل الطلبات باسم السيد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي .علي أن تقبل الترشيحات لغاية األول من شهرسبتمبر  ..ولمزيد من االستفسار بشأن الجائزة يرجى
االتصال بالرقم اآلتي 44421272 :فاكس44421274 :

جائزة مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز الدولى للغة العربية

تعلن وزارة التعليم العالى و المجلس االعلى للجامعات عن اطالق جائزة مركز الملك عبد هللا بن عيد العزيز
الدولى لخدمة اللغة العربية

ورشة العمل الخامسة متعددة التخصصات لعالج الشفة األرنبية وشق
الحلق بالمستشفي الجامعي

تنظم جامعة سوهاج – وحدة جراحة الوجه والرأس عيادة الشفة األرنبية وشق سقف الحلق بالتعاون مع مركز
ش مال التايم لجراحات الشفة األرنبية وشق الحلق ورشة العمل الخامسة متعددة التخصصات لعالج الشفة
األرنبية وشق الحلق في الفترة من  42نوفمبر  4112حتى  2ديسمبر 4112م بالمستشفي الجامعي .

منح جامعة duksung women's university

فى إطار برتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى و سفارة االمم المتحدة تقدم جامعة duksung
 women's universityعدد من المنح الخاصة بالتعاون مع برامج االمم المتحدة للمرأة UN WOMEN
وتغطي المنحة تكلفة اإلقامة والدراسة بدون تذاكر طيران طوال فترة الدراسة للحصول علي الماجستير او

للدرا سة الجامعية بحد أقصي أربع سنوات وذلك للسيدات فقط علي ان يتمتعن بمستوي عال من إتقان اللغة
الكوريةTOPIC3

البرنامج التدريبي السابع في مكافحة مرضي االيدز والدرن لدول حوض
نهر النيل وجيبوتى

تنظم جامعة قناة السويس البرنامج التدريبي السابع تحت عنوان " ادارة الجودة لمكافحة مرض االيدز والدرن
لدول حوض نهر النيل وجيبوتى" لمدة اربعة اسابيع في الفترة من  17ديسمبر الى  12يناير  4112بكلية الطب
 جامعة قناة السويس االسماعيلية فعلى من يرغب في المشاركة من السادة أعضاء هيئة التدريس بكليةالطب تقديم الطلب لمكتب السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية علماً بأن المشاركة تشترط التفرغ واالقامة الدائمة
طوال فترة الدورة .

برتوكول تعاون بين جامعة سوهاج وشركة ماست لحضور المؤتمر
الدولى للنباتات الطبية و الزينة

تدعو جامعة القاهرة و شركة ماست للمؤتمرات جامعة سوهاج لحضور فعاليات المؤتمر الدولى لبحوث النباتات
الطبية و العطرية ونباتات الزينة و تنسيق الحدائق و الصناعات الصيدلية .وذلك خالل الفترة من  17إلى 12
فبراير  4112قاعة المؤتمرات – كلية الزراعة – جامعة القاهرة – باإلضافة إلى رحلة اجتماعية لمدة 2
ليالي على هامش المؤتمر إلى مدينة أسوان للمزيد من التفاصيل إضغط هنا

جامعة سوهاج تشارك في فعاليات المؤتمر السنوي للتعريف ببرنامج
االتحاد األوروبي للتعليم العالي

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات المؤتمر السنوي للتعريف ببرنامج االتحاد األوروبي للتعليم العالي
والذي عقد يوم الثالثاء الموافق  42نوفمبر  4112بمقر كلية الهندسة بجامعة القاهرة وذلك فى إطار التعريف
بالبرنامج الجديد لالتحاد األوروبى لتطوير التعليم العالى ( )Erasmus +للفترة من  .4141 – 4112أفتتح
المؤتمر السيد األستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق – وزير التعليم العالي وذلك بحضور السيد جيمس موران
 -رئيس وفد االتحاد األوروبي بالقاهرة.

