لقاء الوزير مع سفير اثيوبيا

أكد د .السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي على عمق الروابط بين مصر وإثيوبيا فى كافة المجاالت خاصة العلمية والتعليمية والثقافية ،مشيراً إلى
حرص مصر على دعم هذه العالقات واستمرارها انطالقاً من دورها التاريخي الرائد تجاه شقيقاتها من الدول اإلفريقية  ..جاء ذلك خالل استقبال الوزير مساء
أمس الثالثاء للسيد /محمود دردير سفير إثيوبيا بالقاهرة وذلك بمقر الوزارة.
وقد بحث الجانبان سبل التعاون المشترك خاصة فى مجال التعليم العالي ،وأكد الوزير على استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للمؤسسات التعليمية
بإثيوبيا من خالل إيفاد األساتذة المصريين للتدريس بالجامعات األثيوبية ،وكذلك استمرار تقديم المنح الدراسية للطالب األثيوبيين للدراسة بالجامعات
المصرية ،و تفعيل اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي الموقعة بين مصر وإثيوبيا.
ً
ومن جانبه أكد السفير اإلثيوبي على عمق العالقات التاريخية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري واإلثيوبي منذ القدم ،مشيرا إلى أن هناك العديد
من المجاالت التي يمكن التعاون فيها بين البلدين خاصة المجاالت التعليمية والبحثية.
شهد اللقاء د .الهاللي الشربيني وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

برتوكول تعاون بين مصر وأثيوبيا بهدف استمرار تقديم المنح الدراسية للطالب

أكد د .السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي على عمق الروابط بين مصر وإثيوبيا فى كافة المجاالت خاصة العلمية والتعليمية والثقافية ،مشيراً إلى
حرص مصر على دعم هذه العالقات واستمرارها انطالقاً من دورها التاريخي الرائد تجاه شقيقاتها من الدول اإلفريقية  ..جاء ذلك خالل استقبال الوزير مساء
أمس الثالثاء للسيد /محمود دردير سفير إثيوبيا بالقاهرة وذلك بمقر الوزارة .

استقدام أساتذة جامعيين من جمهورية مصر العربية

ناقش المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 42/8/4102م طلب جامعة المستقبل بالخرطوم بشأن استقدام أساتذة جامعيين من
جمهورية مصر العربية في فروع الهندسة المعمارية وهندسة االتصاالت والهندسة الطبية  ،وقرر المجلس إرسال الموضوع الي السادة رؤساء الجامعات
لترشيح األستاذة الراغبين في ذلك  ،علما بأن نموذج التعاقد يشمل ( تحمل الجامعة نفقات تذاكر السفر  -عدد الساعات التدريسية والراتب  -مميزات
االستضافة والسكن المالئم  -كافة شروط التعاقد األخرى .

برتوكول تعاون بين الجامعة المصرية للتعليم اإللكتروني والمدرسة الفرنسية العليا

قرر المجلس االعلي للجامعات اتفاقية التعاون بين الجامعة المصرية للتعليم اإللكتروني ( )EELUوالمدرسة الفرنسية العليا لإلدارة ( )FELAالتي
تمنحها الجامعة المصرية للتعليم اإللكتروني ( )Eslscaبشأن برنامج الماجستير في إدارة األعمال .

بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج والمجلس القومي للمرأة

شهد الدكتور نبيل نور الدين عبد الاله ،رئيس جامعة سوهاج مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج والمجلس القومي للمرآة وذلك صباح اليوم
.مجلس الجامعة األربعاء  4102/01/4بقاعة
وقال نور الدين أن البروتوكول يهدف إلى النهوض بالمرأة المصرية ،إلى مستوى المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الوطنية ،وإيماناً بالمسئولية الوطنية
التي تقع على عاتق الجامعة ،لمواجهة العنف ضد المرأة وتفعيال ً للحقوق التي كفلها الدستور للمرآة في الحق بالتمتع بحياة خالية من العنف ودعم المرأة
.في المجال الجامعي
ومن جانبها قالت ع بلة الهواري ،مقرر المجلس القوي للمرأة بسوهاج أن مدة هذا البروتوكول سنة ميالدية تبدأ في األول من أكتوبر  ،4102مضيفة أن
البروتوكول ينشد إلى مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة واألسرة داخل محافظة سوهاج عن طريق عقد لقاءات وندوات وورش عمل في مجاالت
التوعية االجتماعية الثقافية لتدريب بعض من هيئة التدريس بالجامعة ومعاونيهم والطالب المرشحين من قبل الجامعة ،في مجال العنف ضد المرأة بجميع
أشكاله وقضايا الطفولة واألمومة ،وكذلك التوعية السياسية في مجال المشاركة في االنتخابات البرلمانية والمحلية للمرأة ،والتمكين االقتصادي لها عن
طريق إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر ،وخاصة للفتيات حديثي العهد بالخدمة ،أو الالتي في المستويات النهائية بالجامعة ،وعمل قوافل طبية
.لنشر الوعي الصحي والبيئي واالجتماعي
.

اإلعالن عن برنامجBilateral Exchange of Academics

بدأ اإلعالن عن برنامج ) Bilateral Exchange of Academics(WAPوالخاص بتقديم مشاريع ابحاث بين العلماء المصريين واأللمان  ،وهذا البرنامج يتيح
للدارس زيارة المانيا لمده من شهر الى  2شهور.
ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع اإللكتروني الموضح بعد  :ـ
www.funding-guide.de
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdetail=50015508&page=1&=q&=daad&=subjectGrps&=origin&=database/?status
اخر موعد للتقدم هو 0/04/4102م
ع لما بان االداره المركزية للبعثات ال تتحمل ايه نفقات عن هذا البرنامج .

منح تدريبيه مقدمه من هيئه التعاون الدولي اليابانيةJICA

البرنامج التدريبي للعام الدراسي  ، 4102/4102الذى سيعقد خالل الفترة من  4102/0/42حتى  4102 /2/42فى اليابان في مجال :
Practical Technology for Mechatronics and Robots
الشروط الواجب توافرها في المرشح :ـ
 .0إجاده اللغه االنجليزيه تحدثا وكتابة مع الحصول على شهاده تثبت ذلك .
 .4أن يكون حاصال على شهاده جامعيه أو مايعادلها .
 .2أن تكون له مده خبره عمليه فى مجال الدورة أو.
 .2أن يستوفى المرشح التقرير الطبى المرفق باستمارات الترشيح على أن يعتمد من جهه عمله.

المزايا الماديه للمنحه :ـ
تتحمل مؤسسه الجايكا بالقاهره تذاكر السفر ذهابا وايابا واإلقامة ومصاريف االنتقاالت الداخلية والمادة العلمية  ،وفيما عدا مما فرض بموجب القانون رقم
 88/442تتحملها الجهة المرشحة او المرشح للمنحة.
المستندات المطلوبه :ـ
إستيفاء استمارات التقديم التي يمكن الحصول عليها من مكتب الجايكا بالقاهره بالعنوان التالى :
( مركز التجاره العالمى ـ الدور الثامن ـ  0080كورنيش النيل ـ بوالق ـ القاهرة ) تليفون رقم  42428421فاكس 42428422 :
مع إعتماد الجهة المرشحة مستوفيا الموافقة من الجهة المعنية المختصة لكافة البيانات سواء بالنسبة للمرشح أو المعلومات التى يدونها فى االستمارة
المشار اليها .
اخر موعد للتقدم هو 4102/00/2
علما بان االداره المركزية للبعثات ال تتحمل ايه نفقات عن هذا البرنامج.

البعثة المشاركة علي هامش حفل االفتتاح

إجتمع د /نبيل نور الدين رئيس الجامعة بأفراد البعثة المشاركة من طلبة وطالبات الجامعة  ،حيث طالبهم بإظهار الصورة الحقيقة للبيئة الصعيدية
والتحلي بالروح الرياضية بكافة االلعاب .
كما صرح د /محروس محمود رئيس البعثة أن رئيس الجامعة يطمئن يويما علي علي افراد البعثة مع إصدار تعليماتة بتذليل كافة العقبات التي قد تواجة
الطالب مع تاكيدة علي ضرورة المنافسة .

منح دراسية ألوائل الخريجين ( علماء الجيل القادم  /الدورة الرابعة)

منح للحصول عل ى درجة الماجستير لجيل جديد من الخريجين المصريين المتفوقين  .وهي منح محددة األهداف والموضوعات لتلبى إحتياجات المجتمع من
البحث العلمي وتساهم فى إيجاد حلول للمشاكل الملحة والضاغطة التى تواجه المجتمع فى الصحة ،والغذاء/الزراعة ،والمياه االتصاالت وعلوم الفضاء،
و الصناعة والبحوث اإلجتماعية وإدارة العلوم والتكنولوجيا
منح لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وإحتياجات الصناعة الوطنية -
 :قيمة المنحة  41111ألف جنيه ( سبعون ألف جنيه ) وتفاصيلها كالتالي -
مكافأة شهرية حتى (  0411جنيه ) طوال مدة المنحة  21شهر 1-
) تدريب متخصص فى اللغة والكمبيوتر والمهارات األساسية وإدارة االبتكار وريادة األعمال وحقوق الملكية الفكرية حتى (  01اال َف جنيه 2-
مساهمة فى نفقات البحث ( متوسط  42ألف جنيه شاملة رسوم التسجيل ) وحسب طبيعة البحث 3-

ندب خبراء بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

في إطار استكمال العمل بالمرحلة الثالثة لتطوير التعليم العالي والمحدد لها الفترة من  4104و حتي  ، 4104وبغرض إعطاء مزيد من الفرص لمشاركة
قطاع أكبر من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة .
تعلن وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي -عن حاجتها لندب :
 -0خبير مسئول عن مركز القياس والتقويم
 -4خبير مسئول عن إدارة دعم وتطوير التعليم بالكليات التكنولوجية
-2خبير مسئول عن إدارة االعالم والتسويق بالوحدة
وذلك بنظام الندب الكلي لمدة عام اعتباراً من  ، 4102/00/0وع لي الراغبين ممن تتوافر لديهم االشتراطات المطلوبة التقدم بطلب باسم المدير التنفيذي
شارع  96للوحدة يحدد به المهمة التي يرغب التقدم لها  ،مدعما بنسخة ورقيا والكترونية من السيرة الذاتية والوثائق الداعمة  ،بمقر الوحدة والكائن في
.احمد عرابي المهندسين  -الجيزة  -الدور الحادي عشر  ،اما باليد او بالبريد السريع في موعد اقصاه الخميس 42/01/4102م

