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  المؤتمرات

  التاريخ  مؤتمرات

  ١٩/٤/٢٠١٧االربعاء   المؤتمر السنوى الثانى لكلية العلوم

  ٢٠/٤/٢٠١٦االربعاء   المؤتمر السنوى االول لكلية العلوم 

  ٢/١٠/٢٠١٢الثالثاء   مؤتمر افاق التنمية فى محافظة سوهاج

  ١٥/٣/٢٠١٢-١٤االربعاء والخميس   المؤتمر الثانى لتوظيف الطالب وخريجى كلية العلوم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:Sohag_qaau@yahoo.com
http://www.pdffactory.com


  

  

  

  
  

 

  
  
 

 
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

  ٢٩٥٥: داخلي    ٤٥٧٠٠٥٧/٠٩٣: فاكــس  ٤٥٧٠٠٥٧/٠٩٣: تليفون

Email: Sohag_qaau@yahoo.com 
 

   :لندواتا

  الفئة المستهدفة  التاريخ  الندوات 

ندوة علمية يعقبها ورشة عمل بعنوان 
التحاليل الطبية الحديثة واستخدام الخاليا 

  الجذعية فى العالج
  الطالب  ١٥/٢/٢٠١٨الخميس 

ندوة تثقيفية عن االمراض المتوطنة 
امراض الضغط والسكر  – cفيرس (

  )والجلطات
  ١١/١٢/٢٠١٧االثنين 

  اعضاء هيئة التدريس
  الطالب-
  العاملين-

لقاء إدارة الكلية مع الطالب الجدد 
  ٢٧/٩/٢٠١٦االحد   الملتحقين بالفرقة االولى

  الطالب

  الطالب  ٢١/٤/٢٠١٦الخميس   )اصنع مستقبلك(ندوة ثقافية 

توظيف البحث العلمى والتكنولوجيا فى 
أعضاء هيئة التدريس   ١٢/٣/٢٠١٦السبت   التنمية المستدامه وخدمة المجتمع

  ومعاونيهم

التغيرات المناخية والحد من (ندوة 
  ٣/١٢/٢٠١٤االربعاء  )تأثيراتها على الصحة العامة

أعضاء هيئة التدريس 
  ومعاونيهم

  الطالب-

  ١٦/٤/٢٠١٤االربعاء   )الوقاية والعالج-امرض السكر(ندوة

  عضاء هيئة التدريسأ
  ومعاونيهم-

  العاملين-
  الطالب-

  
- االلتهاب الفيروسي الكبدى سي(ندوة 

  العاملين  ١/٤/٢٠١٤الثالثاء   )الوقاية والعالج
  الطالب-

الوقاية -االنفلونزا الموسمية(ندوة 
  هيئة التدريسعضاء أ  ١٩/٣/٢٠١٤االحد   )والعالج

  ومعاونيهم-

االلتهاب الفيروسي الكبدى (ندوة علمية
  ٢٤/١٢/٢٠١٣الثالثاء   )الوقاية والعالج- سى

  عضاء هيئة التدريسأ
  ومعاونيهم-

  

مشكالت الطاقة وترشيد (ندوة علمية
  ٤/٦/٢٠١٣الثالثاء   )االستهالك

  عضاء هيئة التدريسأ
  ومعاونيهم-

  العاملين-
  الطالب-

  مجتمع مدنى-
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المقومات واالكتشافات االثرية الحديثة 
بمنطقة أبيدوس بسوهاج ودورها فى 

  تنمية المحافظة
  مجتمع مدنى-  ١٢/٣/٢٠١٣الثالثاء 

المقومات واالكتشافات (ندوة علمية 
االثرية الحديثة بمنطقة الشيخ حمد 
  )بسوهاج ودورها فى تنمية المحافظة

  ٣/٣/٢٠١٣االحد 
  عضاء هيئة التدريسأ

  ومعاونيهم-
  مجتمع مدنى-

المشروع القومى للتأهيل والتوظيف 
  ٢٧/٢/٢٠١٣  )wavesأمواج (

  عضاء هيئة التدريسأ
  العاملين-
  الطالب-

  ١٤/٢/٢٠١٣ GDG SOHAGندوة 

  عضاء هيئة التدريسأ
  ومعاونيهم-

  العاملين-
  الطالب-

حالة مياه الشرب بمحافظة (ندوه علمية 
  ٢٦/١٢/٢٠١٢الخميس   )سوهاج

  عضاء هيئة التدريسأ
  ومعاونيهم-

  العاملين-
  الطالب-

  مجتمع مدنى-

الجديد فى ) ماء زمزم(ندوة علمية 
  ٢٥/١١/٢٠١٢االحد   التحاليل الطبية

  عضاء هيئة التدريسأ
  ومعاونيهم-

  العاملين-
  الطالب-

  مجتمع مدنى-

  الطالب  ٢٥/١١/٢٠١٢االحد   الجديد فى التحاليل الطبية
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  :تدريبيةدورات 

  الفئة المستهدفة  التاريخ  دورات تدريبية

اعضاء هيئة التدريس   ١٢/١٢/٢٠١٧الثالثاء   دورة تدريبية فى االسعافات االولية
  ومعاونيهم والطالب

دور الكيمياء الطبية الشرعية فى دورة تدريبية عن 
  ١٦/١١/٢٠١٧- ١٥الخميس -االربعاء  المختبرات الجنائية

أعضاء هيئة التدريس 
  ومعاونيهم 

  الطالب-
  geofacetsمحاضرة تدريب على استخدام برنامج 

للخرائط الجيولوجية وكيفية استخدامه عن طريق بنك 
  .المعرفه المصري

  ٣/١٢/٢٠١٦السبت 
أعضاء هيئة التدريس 

  معاونيهم-
  الطالب-

  الطالب  ١٠/٤/٢٠١٦االحد  دورة تدريبية فى االسعافات االولية

عن كيفية استخدام وسائل أدوات دورة تدريبية 
  السالمه واالمن

  )وحدة الخدمات االلكترونية-أمناء المعامل االفتراضية(
  عاملين  ٦/٤/٢٠١٦الثالثاء 

عن كيفية استخدام وسائل أدوات دورة تدريبية 
  السالمه واالمن

  )قسم الكيمياء-وحدة الصيانة-ادارة الحسابات(
  عاملين  ٥/٤/٢٠١٦االثنين 

عن كيفية استخدام وسائل أدوات دورة تدريبية 
  السالمه واالمن

  )الرياضيات –الكيمياء (
  عاملين  ٢٣/٢/٢٠١٦الثالثاء 

  دورة تدريبية فى االسعافات االولية
علم –علم النبات –الجيولوجيا  –الفيزياء (

  )الحيوان
  عاملين  ١٦/٢/٢٠١٦الثالثاء 

 ir-microscope)( التدريب على جهاز
 )ir(وجهاز 

١٥/٦/٢٠١٥- ١٤  
أعضاء هيئة التدريس 

  ومعاونيهم

عن كيفية استخدام وسائل أدوات دورة تدريبية 
  السالمه واالمن

  )االدارات والوحدات(
  عاملين  ١٣/٤/٢٠١٥االثنين 

  أعضاء هيئة التدريس  ٢٥/١٢/٢٠١٤- ٢٣  )المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى(دوره 
  ومعاونيهم

  الطالب  ١٢/١١/٢٠١٤االربعاء   )خطط حياتك(الدورة المجانية 
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كيفية تحويل المقررات الدراسية الى مقررات (دورة 
  ١١/١١/٢٠١٣- ١٠االحد   )إلكترونية

  أعضاء هيئة التدريس
  ومعاونيهم

  ٣٠/١٠/٢٠١٣-٢٩الثالثاء  دورة االسعافات االولية

أعضاء هيئة التدريس 
  ومعاونيهم 

  العاملين-
  الطالب-

كيفية إعداد توصيف وتقرير (دورة تدريبية عن
  ٢/١٢/٢٠١٣االثنين   )البرامج والمقررات الدراسية

  أعضاء هيئة التدريس
  ومعاونيهم
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