برتوكول تعاون بين رؤساء الجامعات المصرية فى حفل ختام األولمبياد الخامس

تختتم جامعة اإلسكندرية اليوم األولمبياد الخامس للجامعات المصرية ،بحضور الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة اإلسكندرية .ويق ام حف ل الختام
بالملعب المتعدد األغراض بمجمع األنشطة الطالبية ،أمام كلية الهندسة .في السابعة مساءا.

ودعا رئيس جامعة اإلسكندرية كل من رؤساء الجامعات المصرية ومشرفيها لحضور حف ل الختام مؤكدا إلى أن جامعة االسكندرية تعمل بكل طاقتها
لتوفير كل سبل النجاح ألولمبياد الجامعات التي تعد حدثا رياضياُ فريدا .

فعاليات التعاون جامعة سوهاج والمجلس القومي للمرأة

شهد الدكتور نبيل نور الدين عبد الاله ،رئيس جامعة سوهاج ،مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج والمجلس القومي للمرأة ،وذلك صباح

اليوم األربعاء  2102/01/2بق اعة مجلس الجامعة.

وق ال 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 وتفعيالً للحقوق التي كف لها الدستور للمرأة ،في الحق بالتمتع بحياة خالية من العنف

ودعم المرأة في المجال الجامعي.

ومن جانبها ق الت عبلة الهواري ،مقرر المجلس القوي للمرأة بسوهاج ،أن مدة هذا البروتوكول سنة ميالدية تبدأ في األول من أكتوبر  ،2102مضيفة أن

البروتوكول ينشد إلى مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة واألسرة داخل محافظة سوهاج ،عن طريق عقد لق اءات وندوات وورش عمل في مجاالت
التوعية االجتماعية والثق افية ،لتدريب بعض من هيئة التدريس بالجامعة ومعاونيهم والطالب المرشحين من قبل الجامعة ،في مجال العنف ضد المرأة

بج ميع أشكاله وقضايا الطفولة واألمومة ،وكذلك التوعية السياسية في مجال المشاركة في االنتخابات البرلمانية والمحلية للمرأة ،والتمكين االقتصادي لها
عن طريق إق امة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر ،وخاصة للفتيات حديثي العهد بالخدمة ،أو الالتي في المستويات النهائية بالجامعة ،وعمل قواف ل

طبية لنشر الوعي الصحي والبيئي واالجتماعي.

جدير بالذكر أن جميع فعاليات التدريب ستكون بالمجان ،من خالل ق اعات الجامعة ،ومراكز تنمية مهارات المرأة في المجلس القومي للمرأة ،وداخل
نطاق القرى التي سيتم عمل القواف ل الطبية بها ،عن طريق كوادر متخصصة.

برتوكول تعاون رعاية الشباب المركزية و مشروع األنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي

تحت عنوان "كبسولة االنطالق" تنظم رعاية الشباب المركزية ،بالتعاون مع مشروع األنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي ،دورة متخصصة في التنمية
البشرية لطالب الجامعة ،اليوم االثنين بالق اعة الزجاجية.

صرح بذلك ،اسماعيل الظهري مدير االدارة العامة لرعاية الشباب المركزية ،وق ال أن هذه الدورات تأتي ضمن الخطة العامة للرعاية والتي تهدف إلى

تعزيز المهارات الحياتية لدى الطالب من خالل القيام بالعديد من األنشطة الطالبية.

ومن جانبه ق ال رامي شكري ،الخبير الدولي ومدرب التنمية البشرية ،أن البداية القوية تعطي نهاية قوية ،مشيراًإلى أنه سيتم التدريب في هذه

الدورة من خالل مفهوم جديد يكسب الطالب حب الحياة الجامعية ،والحرص على حضور المحاضرات وكيفية التواصل مع أصدق ائه في أول حياته الجامعية،

وعن الهدف من هذه الدورة ق ال شكري أنها تهدف تعلم مف اهيم جديدة عن التغير والنجاح بالنسبة للطالب.

وأضاف احمد عاطف مدير النشاط الثق افي أن الطالب سيتلقى في هذه الدورة التدريب على سبعة جوانب للحياة المتزنة للطالب ،وهي :الجانب

اإليماني والشخصي ،والصحي ،والبدني ،واالجتماعي ،واألسري ،والمهني ،مشيراً شكري ،أن هذه المهارات تعد بالنسبة للطالب حافز قوي تشكل لدية
رؤية وخطة ممنهجة الستكمال دراسته بشكل صحيح وإحداث توافق بينه وبين األسرة والمجتمع بشكل عام.

جامعة سوهاج تشارك في زيارة المتابعة والدعم الفني لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي لجامعة أسيوط

شارك فريق من جامعة سوهاج في زيارة المتابعة والدعم الفني التي ق ام بها فريق الدعم الفني بإدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير

التعليم العالي يوم األحد الموافق 2102/9/22م للمتابعة والدعم الفني للمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي ومشروعات المشاركة الطالبية

لدعم التميز بكليات جامعة أسيوط  ،والتي شملت كليات :العلوم والطب البشرى والتمريض والطب البيطري  ،وقد ضم فريق الجامعة كل من :أ.د/

أحمد سليمان – عميد كلية العلوم  ،أ.د /مصطفى عبدالخالق – وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،أ.د /على طه – وكيل
كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق ،أ.د /رمضان صالح عبده– وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

أ.د /أحالم عبد السالم نبيه – األستاذ بكلية الطب البشرى ’ د /بهاء الدين على عبدالاله – المدرس بكلية الطب البيطري .وتأتى هذه الزيارة في
إطار تعاون مركز ضمان الجودة ووحدة إدارة المشروعات بالجامعة مع إدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

منح االتحاد األوروبي للتعليم العالي حول مشروع Erasmus Mundus

منح االتحاد األوروبي للتعليم العالي والخاصة بمشروعات لدعم أنشطة التعليم في كافة المجاالت مثل بناء القدرات والدرجات المشتركة ومنح السفر

والدراسة من خالل مشروعات تعاونية مع جامعات االتحاد األوروبي علما بأن آخر موعد للتقدم هو  2فبراير  2102و المقدمة من االتحاد االوروبي من

خالل مشروع - :

Erasmus Mundus + call for proposal 2015

)(Former know as Tempus, Erasmus Mundus

منح ما بعد الدكتوراه من المكتب االلماني بالقاهرة

في  3ديسمبر  2102مركز العلوم األلمانية في الق اهرة ) (DWZينظم الحدث "الفرص بعد الدكتوراه في ألمانيا للمتميزين الباحثين ما بعد الدكتوراه
.

منح الدراسية والمشاريع البحثية من جامعة برلين 5102

أصدرت جامعة برلين مجموعة جديدة من المنح الدراسية والمشاريع البحثية لعام 2102

منحة دراسية من كوريا الجنوبية 5102-5102

الدعوة للمشاركة في البرامج الدراسية التي يقدمها معهد  KDIللحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه في مجاالت السياسة  /اإلدارة العامة
وسياسة التنمية من خالل منح للمتقدمين الحكوميين تشمل كافة النفق ات  ،ومنها اإلعف اء الكامل من المصروف ات .

مشروع السعي إلي التغيير من خالل التبادل األلمانى من وزارة الخارجية األلمانية

تفيد اإلدارة المركزية للعالق ات الثق افية بأنه ورد ألمانة المجلس كتاب السيد أ  .د /وكيل أول وزارة التعليم العالي ورئيس قطاع الشئون الثق افية

والبعثات مرفق اً به المشروع المقترح بتمويل من جانب وزارة الخارجية األلمانية عن طريق هيئة التبادل األكاديمي األلمانية مع البالد العربية في الشرق

األوسط تحت شعار

)  change by exchangeالسعي إلي التغيير من خالل التبادل

(

إعالن لندب خبراء فى إطار استكمال العمل بالمرحلة الثالثة لتطوير التعليم العالى

فى إطار استكمال العمل بالمرحلة الثالثة لتطوير التعليم العالى والمحدد لها الفترة من  2102وحتى  ،2102وبغرض إعطاء مزيد من الفرص لمشاركة قطاع

أكبر من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من أصحاب الكف اءات والخبرات المتميزة .تعلن وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى – وزارة

التعليم العالى عن حاجتها لندب

خبير مسئول عن مركز القياس والتقويم

خبير مسئول عن إدارة دعم وتطوير التعليم بالكليات التكنولوجية

خبير مسئول عن إدارة اإلعالم والتسويق بالوحدة .

