إعالن عن وظيفة تمثيل ثقافي مصري بالخارج خالل
عام 5102

تعلن اإلدارة العامة للتمثيل الثقافي بوزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف بالمكاتب
والمراكز الثقافية المصرية بالخارج عن طريق الندب طبقا ً للشروط المعلنة بموقع وزارة التعليم العالى (وظيفة
ملحق ثقافي )

مشاركة جامعة سوهاج في “المؤتمر الدولي الخامس
لالتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة”

تشارك جامعة سوهاج في المؤتمر الدولي الخامس لالتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة و الذي تنظمه
جامعة الدول العربية في الفترة من  01 – 02مارس 5102م بعنوان ” مستقبل منظومة الطاقة والمياه
والغذاء وتغير المناخ بالمنطقة العربية“ وذلك من خالل بحث مقدم من د.عصام عبد الجواد العزايزي المدرس
المساعد بقسم االقتصاد الزراعي عن ” المياه الجوفية وآفاق التنمية الزراعية ‘‘ استراتيجية ورؤية اقتصادية
لمحافظة سوهاج.

غداً بجامعة سوهاج ندوة عن إعادة استخدام مياه
الصرف الصحي في الزراعة

ينظم قسم الميكروبيولجي بكلية الز راعة بجامعة سوهاج ،ندوة علمية لطالب برنامج “التكنولوجيا
الحيوية” عن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب
والصرف الصحي ،وبحضور اللواء المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة.
صرح بذلك الدكتور مظهر دسوقي عيسوي رئيس القسم ،وقال أن هذه الندوة ستقام غدا ً األحد بمقر الكلية
بجامعة سوهاج الجديدة ،وتأتي في إطار فلسفة الكلية لالنخراط والتفاعل مع مشكالت المجتمع وإيمانا ً منها
بأهمية أن يتم إعداد أبنائنا الطالب من منظور علمي وتطبيقي ،ونظراً لما تمثله مياه الشرب والصرف الصحي
م ن أهمية بالغة على كافة المستويات الدراسية والعلمية والتطبيقية.
الجدير بالذكر أن طالب قسم الميكروبيولجي سيقومون بعمل زيارة ميدانية لمعامل تحليل المياه بمنطقة الكوال.

ألول مرة تأسيس نادي اجتماعي للعاملين بجامعة
سوهاج
أعلن الدكتور نبيل نور الدين عبد الاله ،رئيس الجامعة ،أن مجلس الجامعة وافق على إنشاء نادي للعاملين
بجامعة سوهاج بحي الكوثر ،امتثاالً للقرار  2341والصادر من مديرية الشئون االجتماعية بالجيزة بشأن
إنشاء نادي للعاملين بالجامعات المصرية.
وأضاف نور الدين أن عملية الموافقة على إنشاء نادي للعاملين جاءت بناء على رغبتهم أسوة بنادي أعضاء

هيئة التدريس ،مشيرا ً إلى أن العاملين بالجامعة هم الضلع الثالث واألساسي في المثلث التعليمي.
وكان مجلس إدار ة نادي العاملين بجامعة سوهاج ،قد عقد جلسته التأسيسية األولى بمكتب األمين العام لجامعة
سوهاج ،لتشكيل مجلس اإلدارة والتوقيع على أوراق التأسيس استكماالً لإلجراءات القانونية للشهر.
صرح بذلك محمد عبد الحفيظ أمين عام الجامعة ،وقال أنه في بداية االجتماع وجه المجتمعين شكرا ً للدكتور
نبيل نور الدين عبد الاله ،رئيس الجامعة ،ولمجلس الجامعة ،على دعمهم الدائم للعاملين والوقوف على تلبيه
مطالبهم بصفة مستمرة ،وأضاف أن االجتماع أسفر عن اختيار أعضاء لمجلس إدارة النادي باختيار عمر احمد
علي ابودوح رئيسا ً لمجلس اإلدارة ،والدكتور عادل حلمي نائب للرئيس ،وجمال حسين أمينا ً للصندوق ،وجمال
سرور السكرتير العام للنادي ،وبعضوية سيد بدوي أحمد ،محمد نصر فراج ،اماني خلف محمود ،ماجد سمير
يعقوب ،محمد منتصر حارس ،محمد جالل الدين محمد ،احمد محمود علي...

كلية تعليم صناعي سوهاج في مدينة زويل للعلوم
والتكنولوجيا

بناء ً علي تعليمات د .نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج بضرورة االهتمام بالرحالت العلمية في مختلف
كليات الجامعة بأقسامها المتعددة قامت كلية التعليم الصناعي بالجامعة بتنظيم رحلة علمية لمدينة زويل للعلوم
بالقاهرة ،وبدأت الرحلة يوم  5مارس الجاري.
وأضاف رئيس الجام عة أن مثل هذه الرحالت العلمية تأتي في إطار حرص الجامعة علي ثقل أبنائها من الطلبة
والطالبات بمختلف التجارب والزيارات التي من شأنها إضافة المزيد من الخبرات والمهارات العلمية والعملية
التي يحتاجها خريج الجامعة في هذا الوقت.
وأوضح د  .صباح صابر عميد الكلية أن الرحلة سوف تستمر خالل األسبوع الجاري لتنتهي الخميس الموافق
 2من ذات الشهر ٍ  ،يقوم خاللها الطلبة والطالبات المشاركين بزيارة المدينة والمعامل الخاصة بتخصصاتهم
وبعض المصانع بالقاهرة والعاشر من رمضان مما سيكون له عظيم األثر علي رفع كفاءتهم العملية بجانب
التحصيل العلمي.

بمشاركة  51جامعة بالغردقة… جامعة سوهاج
السادس في مسابقة العروض الرياضية
حصل منتخب جامعة سوهاج للعروض الرياضية علي المركز السادس في المسابقة التي نظمتها وزارة الشباب
والرياضة بالمدينة الشبابية بالغردقة في الفترة من  0الي  3مارس  5102والتي شارك فيها  51جامعة،
صرح بذلك د .نبيل نور الدين رئيس الجامعة.
ً
وأضاف د .صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ان الفريق والذي يضم  50طالبا قد قدم
عرضا ً بإسم ” معا ضد اإلرهاب ” احتوي علي تشكيالت رياضية متنوعة تحث علي الوحدة الوطنية ومواجهة
اإلرهاب.
وأشار نشأت عباس مدير ادارة النشاط الرياضي بالمركزية الي ان العرض من تصميم اسالم حجازي ،وقام
بالتدريب كل من ياسر طه ،محمد حمدهللا ،الخطيب محمد.

محاضرة تعريفية عن ايزك بجامعة سوهاج

نظم فريق إيزك “ ”aiesecمحاضرة تعريفية عن تاريخ مشروع ايزك في سوهاج وكيفية االنضمام
للمشروع ومدي االستفادة منه يومي االربعاء والخميس الموافق  2 -3مارس 5102م بمركز تكنولوجيا
المعلومات ،صرح بذلك د .محمود أبو العز المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة والمشرف علي الفريق وقال
ان الهدف من المشروع تطوير المهارات القيادية والعملية والعلمية للشباب من خالل السفر خارج مصر عن
طريق التبادل الطالبي وسد فجوة الثقافات بين العالم ،و وذلك لتأهيل الطالب لسوق العمل في كافة المجاالت
العلمية والثقافية والهندسية والصناعية وغيرها من المجاالت.

وحاضر المحاضرة محمد حنفي الفولي رئيس الفريق ،أحمد ايهاب أحمد نائب رئيس الفريق ،هشام عبد
الحكيم عضو في الفريق ،و قد تم تنفيذ حمالت تعريفية للمشروع لمدة ثالثه ايام داخل الجامعة بدءاً من
السبت  52/5حتي االثنين  5/4/5102م  ،وذلك بهدف الوصول الكبر عدد من الطالب للتعريف بالمشروع
وكيفية االنضمام والمشاركة فيه.

منح مقدمه من االتحاد االوروبى فى اطار برنامج
Erasmus Mundus Opportunities to
study in Europe

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 على موقع قطاع الشئون الثقافية .

طرح الممارسة العامة الدولية لتجديد اشتراكات قواعد
البيانات و الدرويات العلمية لعام 5102

يعلن المجلس األعلى للجامعات – جمهورية مصر العربية – عن طرح الممارسة العامة الدولية رقم ( )0لتجديد
اشتراكات قواعد البيانات و الدرويات العلمية و الكتب و المراجع اإللكترونية و أدوات البحث فى المكتبة
الرقمية لعام 5102

مسابقة االبتكار العلمي للشباب Byscc

تدعو جمعية العلوم والتكنولوجيا ببكين وفد مكون من (عدد  3طالب 2 ،من الشباب) لحضور الدورة الـ33
لمسابقة اإلبتكار العلمي للشباب  Bysccوالتى ستعقد فى الفترة من  22/13/2103حتى .30/13/2103
علما بأن الجمعية سوف تتحمل تكاليف اإلقامة فقط و يتحمل الجانب المرسل تكاليف السفر.
معلومات عن المسابقة على الرموقع اإللكتروني التالي : http://www.ebast.net.cn

