النشرات االخبارٌة الشهرٌة للعالقات الثقافٌة
عدد شهر أغسطس لعام 5102

منحة برمجة تطبٌقات الموباٌل بجامعة سوهاج

أطلق مركز المعلومات بجامعة سوهاج ،الٌوم ،حملة تعرٌفٌة عن
منحة ” برمجة تطبٌقات الموباٌل ”  “mobile appsوالتً تقدمها
وزارة االتصاالت و شركة  IBMو  ITIفً تمام الساعة الحادٌة عشر
صباحا بالقاعة الزجاجٌة  ،صرح بذلك د /محمود أبو العز المدٌر
التنفٌذي لمركز العلومات  ،وقال ان هدف المنحة تدرٌب الطالب و
الخرٌجٌن علً كٌفٌة تصمٌم وبرمجة تطبٌقات الموباٌل وإختٌار
أفضل مبرمجٌن فً الجامعة حٌث إقتصرت المنحة علً ثالث
جامعات فقط جامعة القاهرة ،جامعة أسٌوط ،جامعة سوهاج.

الٌوم التعرٌفً لبرنامج االتحاد األوربً للتعلٌم العالً بجامعة بنً سوٌف
تنظم جامعة بنى سوٌف الٌوم التعرٌفً بالمكتب الوطنً لبرنامج
االتحاد األوربً للتعلٌم العالً ) (ERASMUS+بجامعة بنً سوٌف
وعلى من ٌرغب فً الحضور برجاء تعبئة االستمارة فً الرابط
التالً مع العلم ان الشهادات ستصدر باللغة االنجلٌزٌة
https://docs.google.com/forms/d/

المؤتمر الدولً لبحوث  th 50على األعمال التجارٌة و االقتصادٌة واالجتماعٌة بدبً

تنظم االمارات العربٌة المتحدة المؤتمر الدولً لبحوث th 50على
األعمال التجارٌة ،واالقتصادٌة واالجتماعٌة العلوم  IRC-2015وذلك
ٌومى  01 – 52دٌسمبر  5102بدبً حٌث تدعو كافة اعضاء هٌئة
التدر ٌس بالجامعات المصرٌة المشاركة بتقدٌم وثائق و ابحاث كاملة.
إرسال المستخلص الخاص
بك: Conferencesdubai@gmail.com
لمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة موقع المؤتمر:
http://www.ircconferences.com/upcommings/dubaiconference.html
مدعوون األكادٌمٌٌن والباحثٌن لتقدٌم وثائق كاملة والبحوث قٌد
التنفٌذ ،ودراسات الحالة ،أطروحة الدكتوراه ،أو ملخصات لـ ” المؤتمر
الدولً لبحوث  th 50على األعمال واالقتصاد والعلوم االجتماعٌة،
 IRC-2015″الذي سٌعقد فً دبً اإلمارات العربٌة المتحدة ،فً - 52
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المؤتمر الدولً للزراعة و سالمة الغذاء بجامعة االسكندرٌة

مركز المعلومات يعلن عن منحة “ كيفية برمجة وتصميم تطبيقات الموبايل

ٌعلن مركز المعلومات بجامعة سوهاج عن منحة(كٌفٌة برمجة
تطبٌقات الموباٌل “ ” mobile appsوالتً تقدمها شركة
 IBMو  ITIووزارة االتصاالت  ،وجامعة سوهاج  ،وتهدف
المنحة الً الً كٌفٌة تصمٌم و برمجة الـ mobile
 appsواإلستفادة منها فً مختلف المجاالت  ،وعلً الراغبٌن
فً التقدم للمنحة ٌرجً الحضور ٌوم األربعاء الموافق 52
أغسطس الجاري بمقر مركز المعلومات بالجامعة .

جامعة سوهاج تنظم ندوة تحت عنوان “ قناة السوٌس الجدٌدة رؤٌة جغرافٌة ”
نظمت جامعة سوهاج محاضرة عامة تثقٌفٌة بمناسبة افتتاح قناة
السوٌس الجدٌدة بعنوان ” قناة السوٌس الجدٌدة… رؤٌة جغرافٌة
بقاعة المؤتمرات الزجاجٌة الٌوم الثالثاء  5102/8/4صرح بذلك د.
نبٌل نور الدٌن رئٌس الجامعة وقال فً كلمته ان قناة السوٌس هً
انجاز غٌر مسبوق تهدٌه مصر للعالم  ،وانه قد قام بزٌارة القناة
عندما كانت رمال وصحراء فً شهر اغسطس الماضً منذ اطلق
السٌد الرئٌس قرار حفر القناة  ،وانه قد زارها منذ شهرٌن والمٌاه
جارٌة فٌها والٌوم وقبل اتمام عام ستفتتح قناة السوٌس.
واشار الً ان الجامعة سٌمثلها فً افتتاح قناة السوٌس  21طالب
وطالبة وبعض من العاملٌن بالجامعة وبعض هٌئة التدرٌس

جامعة سوهاج تتقدم فً الترتٌب العالمى و االفرٌقى و العربى

صرح الدكتور نبٌل
نور الدٌن عبد
الاله رئٌس
الجامعة ان موقع
جامعة سوهاج حقق
ترتٌبا متقدما بٌن
الجامعات العالمٌة
والعربٌة حٌث احتل
المرتبة 5212
عالمٌا بعد ما كان
بالترتٌب  2018فً
إصدار ٌناٌر 5102
،و  25أفرٌقٌا
وعربٌا بعد ان كان
الترتٌب رقم  011فى
االصدار السابف52 ،
علً مستوي جامعات
شمال أفرٌقٌا،
والمركز  085ع لً
مستوي الشرق
األوسط وذلك وفقا
لمؤشر وٌب ماترٌكس
العالمً إصدار
أغسطس ، 5102
وأضاف أن هذا التقدم
بمثابة مؤشر جٌد
ٌعكس مستوي تقدم
الجامعة فً تقدٌم
خدمات للطالب
وأعضاء هٌئة
التدرٌس

