النشرات االخبارية للعالقات الثقافية
العدد االول

لقاء الوزير مع رئيس المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو

استقبل الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي صباح اليوم الثالثاء السيد /هاو بنج رئيس المؤتمر
العام لمنظمة اليونسكو ونائب وزير التعليم الصيني والوفد المرافق له بمقر الوزارة ،لبحث سبل أوجه التعاون
بين مصر والصين ومنظمة اليونسكو في مجال التعليم العالي .وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد
للقاهرة خالل الفترة من  72إلى  13يناير الجارى.

برتوكول تعاون حول تفعيل اإلتفاقيات المبرمة بين
الجامعات المصرية وجامعات بيالروسيا

إلتقى السيد االستاذ الدكتور  /الهاللى الشربينى الهاللى ـ وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون الثقافية
والبعثات السيد السفير  /سيرجي راكوف – سفير بيالروسيا بالقاهرة يوم الخميس الموافق 7132/3/72
لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجاالت التعليم العالى.
هذا وقد تناول اللقاء كيفية تفعيل اإلتفاقيات المبرمة بين الجامعات المصرية وجامعات بيالروسيا  ،هذا
باإلضافة الى بحث مدى إمكانية إنشاء برامج مشتركة بين الجامعات ببيالروسيا والجامعات المصرية فى
تخصصات تفيد البلدين  ،علي غرار البرامج المشتركة مع الجامعات األمريكية والبريطانية.

فاعليات اجتماع المجلس االعلى للجامعات

عقد المجلس األعلى للجامعات إجتماعا برئاسة د .السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى وذلك بمقر أمانة
المجلس بجامعة القاهرة.
 فى بداية الجلسة تناول المجلس مشروع قانون المستشفيات الجامعية وتقرر أن تقوم اللجنة المشكلة برئاسةد .ع بد الوهاب عزت بتلقى المقترحات الواردة من الجامعات بشأن مشروع القانون .وتقوم اللجنة ببلورة هذه
المقترحات واالستفادة منها فى تطوير مواد مشروع القانون ،وذلك بما يحقق األهداف المرجوة منه فى إطار
السعى لتطوير الخدمات العالجية التى تقدمها المستشفيات الجامعية .وأشار د .حسين خالد رئيس لجنة قطاع
الدراسات الطبية وعضو المجلس إلى تشكيل لجان بكليات الطب المختلفة إلرسال مقترحاتها إلى اللجنة.
 ناقش المجلس أوضاع الدراسات العليا فى كليات الطب الحكومية وأساليب تطويرها ،وزيادة فرص الدراسةبها.

تمريض سوهاج تشارك في الملتقى القمى األول لطالب
كليه التمريض بالجامعات المصرية

تحت شعار ” القوة في وحدتنا ” تشارك كليه التمريض بجامعه سوهاج في الملتقى القمى األول لطالب كليه
التمريض بالجامعات المصرية والمقام بجامعه أسيوط في الفترة من  13يناير حتى  1فبراير الحالي  ،صرح
بذلك د .نبيل نور الدين رئيس جامعه سوهاج وأكد على أهميه مشاركه الجامعة في مثل هذه االنشطه حيث
يهدف الملتقى إلى توثيق الصلة بين طالب التمر يض من مختلف كليات الجمهورية واالرتقاء بمستواهم
الفكري والعلمي من خالل التأكيد على قيمه العمل الجماعي ودوره في خدمه المجتمع .

المؤتمر القومى األول بالمنصورة “الجامعة والصناعة
 :دور الجامعة فى تحقيق التنمية اإلقتصادية

تدعو جامعة المنصورة السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة الباحثين من الجامعة لحضور المؤتمر القومي
األول بعنوان ( الجامعة والصناعه  :دور الجامعة في تحقيق التنمية اإلقتصادية ) ،وذلك برعاية السيد
رئيس مجلس الوزراء والسيد أ.د /وزير التعليم العالي .
يهدف هذا المؤتمر الى تعظيم االستفادة المستقبلية من تكنولوجيا انتاج البحوث واالفكار والتجارب
واالختراعات وايجاد فرص لتطبيقها في المنظمات المعنية بمجاالت الصناعة والتجارة ويعقد المؤتمر من
الفترة  2-2مارس . 7132

المشاريع البحثية التى يقدمها االتحاد االوروبي

يقدم االتحاد االروبي بعض من المشاريع البحثية وذلك من خالل التعاون مع الجامعات المصرية للمزيد من
التفاصيل يمكنك متابعة النسخة االنجليزية.

مسابقة أفضل  32ابتكار للجامعات و المعاهد البحثية
المصري لعام 7132

تعلن مؤسسة  ConnectArabsعن مسابقة أفضل  32ابتكار للجامعات و المعاهد البحثية المصري لعام
 7132تحت عنوان “الشباب هو األمل واالبتكار هو الحل”

 5منح للطالب المصريين بالجامعة االكاديمية
الدبلوماسيةADA

تعلن الجامعة االكاديمية الدبلوماسية  ADAاذربيجان تقد عدد  2منح للطالب المصريين للحصول على:
درجة البكالوريوس .
علما بأن المنحة تشمل مصاريف الدراسة والكتب واالقامة بأماكن فاخرة وتتراوح قيمة المصروفات سنويا
للطالب ما بين  30111 -33111دوالر
ويمكن لتقدم لهذه المنحة عن طريق استيفاء االستمارة  www.ada.edu.azحتى االول من ابريل 7132
مزيد من المعلومات))admission@ada.edu.ez
علما با ن االدارة المركزية للبعثات ال تتحمل ايه نفقات عن هذه المنحة

كلنا ايد واحدة مبادرة طالب جامعة سوهاج ضد
االرهاب

أشاد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي بمبادرة ” كلنا ايد واحدة ضد االرهاب ” والتي خرجت الي
النور عن طريق اسالم الشندويلي الطالب بكلية التجارة جامعة سوهاج ،وذلك خالل لقائه بطالب الجامعات
المصرية اصحاب المبادرات والذي عقد في رحاب جامعة المنيا ،صرح بذلك د .نبيل نور الدين رئيس الجامعة
وقال ان الوزير ناشد طالب الجامعات بالمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات الكبري داخل جامعاتهم ،كما

شدد علي اهمية نتاج االفكار التي تنبثق عن مثل هذه المبادرات

افتتاح أسبوع شباب المدن الجامعية الثالث بجامعة
سوهاج

افتتح ظهر اليوم أسبوع شباب المدن الجامعية الثالث والذي تستضيفه جامعة سوهاج من  2إلي  31فبراير
الجاري بمشاركة جامعات  :عين شمس  ،واإلسكندرية  ،وحلوان  ،وكفر الشيخ ،والمنصورة والمنوفية  ،وقناة
السويس  ،والمنيا  ،وبني سويف  ،وجنوب الوادي  ،وجامعة السادات  ،وأسيوط باإلضافة إلي الجامعة
المستضيفة جامعة سوهاج .

