نشرات العدد رقم ( )3لشهر ديسمبر 4102

المؤتمر البيئى الدولى الخامس حول البيئة والتنمية المستدامة بجامعة
دمياط

تعلن كلية العلوم جامعة دمياط عن عقد المؤتمر البيئى الدولى الخامس حول البيئة والتنمية
المستدامة في الفترة من  30مارس حتي  4ابريل 4102م  ،وتدعو الجامعة السادة أعضاء هيئة التدريس
للمشاركة في المؤتمر  ،وسوف يحاضر المؤتمر نخبة من االساتذة العلماء بمختلف التخصصات من بعض
الجامعات المصرية واألجنبية وسوف يتم نشر االبحاث الخاصة بالمؤتمر بمجلد خاص بمجلة العلمية بالكلية.

مؤتمر شباب الباحثين بجامعة أسوان

تنظم جامعة اسوان مؤتمر شباب الباحثين الرابع في الفترة من  2-0فبراير  4102م وتدعو الجامعة طالب
جامعة سوهاج المشاركة في المؤتمر ........فمن يرغب في المشاركة ارسال االبحاث علي البريد االلكتروني
اآلتي :
AUCYR2015@yahoo.com

فتح باب الترشيح لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لعام 2014م

تعلن مؤسسة عبد الحميد شومان عن فتح باب الترشيح لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لدورة لعام
4102م في التخصصات العلمية الواردة في الصورة المرفقة بالخبر كما يمكنكم التقدم للترشح ومعرفة المزيد
من التفاصيل من خالل الموقع التالي -:
/http://www.shoman.org

فعاليات برتوكول التعاون بين جامعة سوهاج الجديدة و مجلس الوزراء

يصل اليوم ال مهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج يرافقه كل من اللواء عادل لبيب
وزير التنمية المحلية والدكتور مصطفى مدبولي وزير اإلسكان والمهندس هاني ضاحي وزير النقل والدكتور
السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والسيدة غادة والي وزير التضامن االجتماعي في زيارة تستغرق يومين
وذلك الفتتاح وتفقد عدد من المشروعات الهامة على أرض المحافظة.

ندوة " التغيرات المناخية و الحد من تأثيراتها على الصحة العامة"

تعقد جمعية تنمية و حماية البيئة بسوهاج بالتعاون مع وكالة كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة
اليوم ندوة بعنوان :
التغيرات المناخية و الحد من تاثيراتها على الصحة العامة
 .في تمام الساعة العاشرة صباحا ً بقاعة السيمنار بالدور الخامس بكلية العلوم

ورشة عمل للتعريف بمنح الهيئة األلمانية للتبادل العلمي بكلية اآلداب
جامعة سوهاج

نظمت كلية اآلداب جامعة سوهاج بالتعاون مع الهيئة األلمانية للتبادل العلمي(  ) DAADورشة عمل وندوة
علمية للتعريف ببرنامج الهيئة والمنح المقدمة منها للباحثين وذلك اليوم  3ديسمبر بقاعة مجلس الكلية .صرح
بذلك د .نبيل نور الدين عبد الاله رئيس الجامعة وأضاف أن تنظيم مثل هذه الندوات وورش العمل تأتي في
إطار حرص الجامعة واهتمامها بتقديم كافة المميزات والخدمات التي تساعد أبنائها من الباحثين الذين يرغبون
في استكمال دراستهم بالخارج مما يسهم في بناء باحثين أكفاء قادرين علي خدمة المجتمع.

وظائف قيادية شاغرة بالمنظمة االسالمية للتربية والعلوم و الثقافة

المنظمة االسالمية للتربية والعلوم " وظائف شاغرة بالمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو
" :والثقافة "ايسيسكو-1مدير الشئون المالية
الشروط والمؤهالت المطلوبة
·

اال يتجاوز سن المرشح  55سنة

·

دكتوراه فى المحاسبة او االدارة المالية

·

خبرة فى مجال الشئون المالية ال تقل عن عشر سنوات

·

اتقان لغتين من لغات عمل المنظمة الثالث على االقل

·

معرفة باستخدامات الحاسوب

طالب جامعة سوهاج يشاركون في مارثون الشيخ زايد

أعلن السيد األستاذ الدكتور  /نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج عن مشاركة وفد من جامعة سوهاج يضم 32
طالب وط البة يمثلون كليات الجامعة المختلفة بماراثون الشيخ زايد الخيرى السنوي ،والذي تنظمه وزارة
رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبى و برعاية من وزارة السياحة الشباب والرياضة تحت
و هيئة تنشيط السياحة وذلك تزامنا ً مع العيد الوطنى ال  23لدولة االمارات الشقيقة باستاد الدفاع الجوى يوم
 .الجمعة  2ديسمبر الحالي

منح مقدمة بين جمهوريه مصر العربية وفنلندا

فتح باب التقديم لمنح دراسية (لعدد  01منح) تقدمها حكومة فنلندا ( مركز ) CIMOفي إطار البرنامج
التنفيذي بين الدولتين وذلك إلجراء أبحاث ما قبل الدكتوراه ( جمع الماده العلمية الالزمة للدكتوراه) للعام
الدراسي 4102 /4102

المؤتمر السنوي للجمعية المصرية ألمراض وزراعة الكلى

ينظم قسم أمراض الباطنة بكلية طب سوهاج المؤتمر السنوي للجمعية المصرية ألمراض وزراعة الكلى والذي
يعقد للمرة الثالثة بسوهاج تحت عنوان"البرنامج الطبي التعليمي ألطباء الكلى بمحافظات الصعيد" .صرح بذلك
د .نبيل نور الدين رئيس الجامعة وأضاف أن فعاليات المؤتمر تستمر في الفترة من  2إلى  2ديسمبر الحالي
بفندق النيل السياحي بالمحافظة .

