النشرات العالقات الثقافية
خالل شهر يناير العدد رقم ()1

فتح باب التقدم لمقترحات اإلستراتيجية القومية
للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية
باإلشارة الى سابق إلعالن اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن مبادرة مشروعات لتطوير منتجات حيوية
(المرحلة الثانية لبرنامج  )4102وذلك فى اطار برامج االستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة
الوراثية والذى كان مقررا له فتح باب التقدم بالمقترحات البحثية خالل الفترة من 7/12/2014الى 4102/0/6

المؤتمر الدولي األول ألخالقيات البيولوجيا بجامعة
السلطان قابوس
تدعو جامعة القاهرة طالب جامعة سوهاج الى مجموعة من الدورات التدريبية والورش البحثية لعام 4102
وذلك بمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة وذلك خالل الفترة من 4102/0/6-0

الوزير الصومالي يشكر وزارة التعليم العالى على المنح
المقدمة للطالب الصوماليين

فى إطار برتوكول التعاون بين الجامعات المصرية والصومالية أكد السيد الدكتور أحمد عبد الخالق وزير التعليم
العالي و الدكتور محمد الفاتح مستشار الوزير للتعليم الفني خالل استقبالهم للدكتور دعالة آدم محمد وزير التعليم
العالي بدولة الصومال  ،و السيد  /عبد هللا حسن محمود سفير الصومال بالقاهرة  ،و السيد  /وليد محمد إسماعيل
سفير مصر بالصومال والوفد المرافق لهم  ،على عمق العالقات التى تربط بين مصر والصومال فى كافة
المجاالت وخاصة المجاالت التعليمية والعلمية .

منح الحكومة الهندية لطالب الجامعة و الدراسات العليا
تعلن الحكومة الهندية عن  01منحة دراسية ( 1منح لطالب الجامعة و 01منح لدراسة الدكتوراه )  ،عل ًما بأن
آخر موعد للتقدم  02يناير 4102

المؤتمر الدولي البيئي الخامس ″البيئة والتنمية
المستدامة ” بجامعة دمياط
تعلن كلية العلوم جامعة دمياط عن المؤتمر الدولي البيئي الخامس” البيئة والتنمية المستدامة ” في الفترة من
 13مارس حتي  2إبريل  2132برأس البر – دمياط الجديدة – قاعة المؤتمرات .

منح طبية فرنسيه لألطباء الشبابDFM-DFMA
تعلن الجمعية العلمية الطبية المصرية الفرنسية عن فرصه مشاركة األطباء الشبان المصريين في تدريب طبي
بفرنسا لمدة  6أشهر إلى عام دراسي  ،وذلك حسب الشروط واللوائح المتبعة لتلك المنح والتى تطرح على ستوى
كافة دول العالم ليتم إختيار حوالى  271طبيب شاب فقط لعام  4102ليغتنموا فرصة التدريب في مجال
إختصاصهم ولمدة ستة اشهر حسب تخصص كل واحد منهم.
مع العلم بأن أخر موعد لتقديم الطلبات 02/10/4102

جامعة سوهاج تشارك في ثالث ملتقيات تثقيفية
باألقصر وأسوان

تشارك جامعة سوهاج خالل شهري يناير وفبراير في  1ملتقيات تثقيفية ينظمها معهد اعداد القادة في مدينتي
االقصر وأسوان  ،صرح بذلك د .نبيل نور الدين رئيس الجامعة  ،وقال ان الهدف االساسي من و اراء تلك
المشاركات  ،تنمية وتثقيف الطالب  ،وتوطين المعرفة فيما بينهم  ،و اتاحة الفرصة لتطوير واستثمار طاقتهم .

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التربية النوعية
بجامعة المنوفية
تدعو ،جامعة المنوفية السادة أعضاء هيئة التدريس الى عقد ” المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التربية
النوعية ” وذلك بعنوان ( قضايا ُ التعليم في ظل األلفية الثالثة الواقع والمأمول) خالل الفترة من  22ـ 22
مارس  2132في رحاب كلية التربية النوعية بأشمون.

ورشة عمل في مجال ” انتاج النظائر المشعة
وتطبيقاتها الصناعية والبيئية”
يعلن مركز الشرق االوسط االقليمى للنظائر المشعة للدول العربية عن تنظيم ورشة عمل فى مجال ” انتاج
النظائر المشعة وتطبيقاتها الصناعية والبيئية ” .

جامعة سوهاج تشارك ب2٥طالب وطالبة في مسابقة”
ابداع″الثقافية
اعلن الدكتور  /نبيل نور الدين ،رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة تواصل استعداداتها للمشاركة في مسابقة ابداع
 1جائزة الشارقة االماراتية الثقافية لشباب الجامعات والمعاهد العليا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وذلك
في الفترة من 10يناير وحتي  04فبراير القادم بالمدينة الشبابية بأبي قير _ االسكندرية.

فتح باب التقدم لخطة البعثات للعام الثالث 2015/2014
م بالنظام التنافسي
يعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (اإلدارة المركزية للبعثات) عن فتح باب التقدم لخطة البعثات للعام
الثالث  4102/4102من الخطة الخمسية السابعة  4102-4104بالنظام التنافسي على أن يتم التقدم
إلكترونيا ً على موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات

منح دراسية لما بعد الدكتوراه مقدمة مؤسسة الكسندر
اليونانية
تعلن مؤسس ة الكسندر أوناسيس اليونانية عن مجموعة من المنح الدراسية لغير اليونانيين فى تخصصات
مختلفة لعام  2132/2132م  ،إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه ألساتذة الجامعات و الحاصلين على درجة
الدكتوراه (تتراوح من  2 : 1شهور  ) ,ومنح للطالب المسجلين لدرجة الدكتوراه (تتراوح من 31 : 2
شهور) .

