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ل املخاحت مً الاجحاد الاوسوبى عىوان الفعالُت/الوسصت/ اليضاط  جامعت جىوب الوادى جىظم هذوة عً فشص الخمٍو

خ  جامعت جىوب الوادى –كاعت املؤجمشاث  امللش  الاجىين  الخاٍس

 م9/09/9102

س والهُئت املعاوهت املستهذفتالفئت  م حمذى املحاضش/املذسب اعضاء هُئت الخذَس  م/ هٍش

   01 عذد الحضوس/املضاسهين 

أسخار مساعذ )مذًش وحذة  د/ محمود سُذ عبذ الصادق )الاسم، الوظيفة، الكلية(امليسم 

 مضشوعاث الاجحاد الاوسوبى (

 ولُت العلوم

  :وصف اليضاط

ًوسف غشباوى سئِس جامعت جىوب الوادى وبالخعاون مع مىخب الاجحاد الاوسوبى باللاهشة هظمت الجامعت هذوة جحت سعاًت الذهخوس 

ل املخاحت مً الاجحاد الاوسوبى بحضوس الذهخوس احمذ عياوى هائب سئِس الجامعت لضئون الذساساث العلُا والبحوث  عً فشص الخمٍو

شوسة الاسخفادة مً املضشوعاث التى ًطشحها الاجحاد الاوسوبى ألنها حعذ فشصت وأهذ الذهخوس ًوسف غشباوى سئِس الجامعت على ض

للباحثين للحصول على مضشوعاث بحثُت حساهم في سفع جصيُف ومياهت الجامعت واضاف ان الجامعت حٍشصت على علذ وسش العمل 

ادة وعى الباحثين ودعم مىظومت البحث العلمي  فُت مما ٌسهم في ٍص واصاس الذهخوس احمذ عياوى هائب سئِس الجامعت ان والىذواث الخعٍش

ل ملضشوعاتهم  هىان العذًذ مً الفشص املخاحت امام الباحثين مً اعضاء هُئت الخذَسس ومعاوهيهم للحصول على مىح وبعثاث وجمٍو

 الى الاكبال الىبير 
ً
 الى ضشوسة الاهخمام باللغت والخواصل مع الجهاث املاهحت والفخا

ً
ن على املضشوعاث املمولت يمً الباحثالبحثُت مضيرا

 مً الجامعت وأهذ الذهخوس محمود سُذ عبذ الصادق ميسم مضشوعاث الاجحاد الاوسوبى بالجامعت ان وحذة مضشوعاث الاجحاد 
ً
راجُا

م حمذي امليسم الوطني  الاوسوبى جلذم ول الذعم للباحثين مً اعضاء هُئت الخذَسس مً مخخلف ولُاث الجامعت وجحذث املهىذس هٍش

ًم لبرهامج الاجحاد الاوسوبى عً بشامج الاجحاد الاوسوبى املخاحت امام الباحثين في مصش وهُفُت الاسخفادة مً هزه البرامج ومواعُذ الخلذ

ت والجامعاث الاوسوبُت  .وهُفُت عمل مضشوعاث مضترهت بين الجامعاث املصٍش

 

http://www.svu.edu.eg/ar/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-
%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%89-
%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%b9%d9%86-
%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85/ 
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