النشرات العالقات الثقافية
خالل شهر يناير العدد رقم ()2

طالب جامعة سوهاج يتنافسون علي جوائز بما يقرب
من 2مليون و 044ألف جنيه

وافق الدكت ور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج علي مشاركة الجامعة في مسابقة ابداع ”  ” 3جائزة الشارقة
الثقافية لشباب الجامعات والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات
الحكومية والمعاهد الخاصة و االكاديميات  ،و ذلك للعام الثالث علي التوالي في الفترة من  33يناير الي 51
ابريل  5351وذلك علي مرحلتين بإجمالي جوائز  5مليون و  393الف جنيه .

منح دراسية مقدمه من مؤسسه اليابان
افاد المكتب الثقافى المصرى بطوكيو بأن مؤسسه اليابان تقدم منحا دراسية فى التخصصات المختلفة The
 ، Nippon Foundation for Social Innovationعلما بأن المؤسسه تقوم بتمويل المنح للدراسة فى
اماكن مختلفة من دول العالم وليس شرطا ان يكون داخل اليابان .
وللساده الراغبين فى االطالع على مزيد من المعلومات وشروط التقدم والمستندات المطلوبة وطريقه التقديم
يمكن مراجعه المواقع اإللكترونية .

منح مقدمه من االتحاد االوروبى فى اطار برنامج
Erasmus Mundus
تقديم منح الدراسات العليا طبقا لبرنامج Erasmus Mundusمن خالل ثالث برامج على النحو التالى :ـ
·Action 1 : Joint Masters and Doctoral Programms
138 Masters and 43 Doctorates
·Action 2: Partnerships

·Action 3 : Promotional Projects
المزايا الماليه للمنحه  :المزايا الماليه تختلف حسب نوع البرنامج المرشح عليه ويمكن مراجعة الموقع
االلكترونى الموضح بعد لالطالع على مزايا كل برنامج وكذا التقدم واالطالع على المعلومات الخاصه بكل
برنامج:

برامج تدريبيه مقدمه من خالل برنامج التعاون
السنغافورى SCPTA
برنامج التعاون السنغافورى  )Singapore Cooperation Programe Award (SCPTAالذى
يتيح عدد من البرامج والدورات التدريبية فى عدد من المجاالت خالل عام .3102/3102
ولمعرفة انواع البرامج التدريبية المتاحة يمكن مراجعه الرابط التالى:ـ
http://www.scp.gov.sg/content/scp/courses_offered_applicationprocedure/trai
ning_calendar/view_all_courses.1.04.2013.03.2014.all.all.all..1.html

برنامج  Visiting Fellows Programالمقدم من
المعهد الكورى للسياسة الدوليه االقتصادية KIEP
يعلن المعهد الكورى للسياسة الدوليه االقتصادية  KIEPعن رغبته فى مشاركه الباحثين المهتمين بالدراسات
االقتصادية الدوليه من خالل برنامج .Fellows Program Visiting

منح دراسية للحصول على الماجستير والدكتوراه
مقدمه من مركز علوم االعصاب والوراثة القبرصي
يقدم مركز علوم االعصاب والوراثة القبرصي  Molecular Medicineمنحا للحصول على الماجستير
والدكتوراه في مجال علوم االعصاب والوراثة حيث يعد المركز معتمدا أوربيا ومن اكبر المراكز المتطورة في
هذا المجال .

برامج المنح الدراسية قصيرة األجل المقدمة من هيئة
الداد األلمانيةDAAD
تم اإلعالن عن برنامج المنح الدراسية قصيرة األجل للعام الدراسي  3102/3102والممولة من وزارة
الخارجية األلمانية بالتعاون مع بعض الجامعات األلمانية والعربية والتى تشمل ثالث برامج  :ـ
التنسيق بين الجامعات األلمانية والعربية فى مجال تطوير المناهج الدراسية ودفع اإلعتراف األكاديمي
بالشهادات الدراسية.
التعاون قصير المدى عن طريق اللقاءات والندوات وورش العمل بين الجامعات من الطرفين.
الشراكة البحثية بين الجامعات العربة واأللمانية بغرض تكثيف البحوث والمشروعات.

منح مقدمه من الحكومة النمساوية للعام الدراسي
5402/5402
أفادت سفارة النمسا بالقاهرة بأنواع المنح الدراسية المقدمة للعام الدراسي  3102/3102ويمكن االطالع عليها
والتقدم لها من خالل الموقع اإللكترونى الموضح بعد  :ـ
www.scholarships.at
www.grants.at

الجامعة في الملتقي القمي الثالث في علم النانو
تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم المختلفة
تشارك جامعة سوهاج في الملتقي القمي الثالث في علم النانو تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم المختلفة
والذي تنظمه جامعة طنط في الفترة ما بين  5402/0/52-52بالمدن الجامعية بسبرباي (طلبه وطالبات ).

منح مقدمه من الحكومة النرويجية للحصول على
الماجستير
أفاد المكتب الثقافي المصري ببرلين بأنه بإمكان الدارسين المصريين الذين يرغبون فى الدراسة بالنرويج
للحصول على درجات علميه ( بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه ) يمكنهم البحث عن فرص منح دراسية
بالنرويج التي تقدمها الحكومة النرويجية .

الملتقى السنوي  00بعنوان الصحة والمجتمع قضايا
معاصرة بجامعة الكويت
ورد لنائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أ.د علي عبد العزيز كتاب اإلدارة العامة للعالقات
الثقافية بوزارة التعليم العالي بشان الكتاب الوارد من سفارتنا بالكويت مع عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة
الكويت بشأن التنظيم للملتقى السنوي الحادي عشر لها تحت عنوان (الصحة والمجتمع قضايا معاصرة ) خالل
الفترة من  52الى  53مارس بهدف التركيز على القضايا المتعلقة بصحة المرأة والطفل والرجل.

