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لقاء رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات و الملحق الثقافى بسفارة
الصومال بالقاهرة
التقت السيدة األستاذة /منال كمال أحمد القائم
بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات
السيد /إلياس شيخ عمر – المستشار الثقافي
بالسفارة الصومالية بالقاهرة  ،وذلك يوم
الثالثاء الموافق .5142/1/41
تناول اللقاء بحث سبل مساعدة الطالب
الصوماليين للدراسة في الجامعات المصرية
الحكومية والخاصة وتذليل كافة الصعوبات التي
تواجههم واستيعاب أكبر عدد من هؤالء الطالب
للدراسة بالج امعات المصرية وزيادة التبادل العلمي واالستفادة من الخبرات المصرية في مجاالت التعليم العالي
والبحث العلمي في الصومال.
أكد الجانب المصري حرص مصر علي دعم عالقات التعاون وتنميتها مع الصومال ،واستعداد وزارة التعليم
العالي لتقديم الخبرات الالزمة في مجاالت المنح الدراسية والتدريب المهني وذلك من خالل التوسع في استقبال
الطالب الصوماليين.
ومن جانبه أشاد المستشار الثقافي الصومالي بحرص وزارة التعليم العالي المصرية علي زيادة الفرص للطلبة
الصوماليين للدراسة في مصر ،مؤكدا ً علي حرص بالده علي دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خالل
المرحلة المقبلة.

لقاء وكيل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات و المستشار الثقافي
الفلسطيني
إلتقت السيدة األستاذة  /منال كمال ـ القائم بعمل
وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون الثقافية
والبعثات مع السيد /محمد خالد ـ المستشار
الثقافى الفلسطينى بالقاهرة يوم األحد الموافق
 5142/1/2بهدف بحث تعزيز سبل التعاون
بين الجانبين.
هذا وقد تناول اللقاء التأكيد على العالقات
المتميزة التى تجمع بين البلدين  ،كما تم مناقشة

بعض المشكالت التى تواجه الطالب الفلسطينين القاد مين من سوريا للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية .
وأشار سيادته الى مسئلة تأخر الموافقات االمنية وكذلك عدم قدرة بعض الطالب الفلسطينين سداد المصروفات
الدراسية المقررة .

بروتوكول تعاون بين مصر و المجلس القومى للبحوث بإيطاليا
استقبل د .السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم
العالى والسيدة /منال كمال ـ القائم بعمل رئيس
قطاع الشئون الثقافية والبعثات يوم الثالثاء
الموافق  2102/3/22وفداً من المجلس القومى
للبحوث بإيطاليا برئاسة د .لويجى نيكوالس
رئيس المجلس وذلك فى إطار التعاون القائم بين
مصر وإيطاليا.
وقد بحث الجانبان سبل دعم أوجه التعاون بين
وزارة التعليم العالى والمجلس القومى للبحوث
بإيطاليا  ،وكيفية االستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين وخاصة فى مجال البحث العلمى التطبيقى ،وربط
البحث العلمى بالصناعة واحتياجات المجتمع ،وتبادل األساتذة والباحثين بين الجامعات المصرية والمجلس
القومى للبحوث االيطالى ،وتكوين لجان بحثية مشتركة من الباحثين المصريين وااليطاليين لحل المشاكل
المشتركة ودراسة تطوير التعاون بين الجانبين فى المجاالت ذات األولوية.
كما ناقش الجانبان عددا ً من الموضوعات وتشمل :التبادل الطالبى ،وتبادل األساتذة والخبرات بين الجامعات
المصرية وااليطالية ،لالستفادة من الخبرات المشتركة ،وكذلك المنح الدراسية،وخاصة برنامج المنح الدراسية
الذى سينطلق منه النسخة الجديدة العام القادم  ،5142والذى سبق وأن استفاد منه حتى اآلن نحو  11من
طالب الدراسات العليا والباحثين المصريين عام  5141وأمضوا ستة أشهر من التدريب بالمعاهد التابعة
للمجلس القومى للبحوث االيطالى ،باإلضافة إلى إمكانية إرسال أساتذة مصريين لتدريس اللغة العربية
بالجامعات االيطالية ،واستقبال الدارسين االيطاليين الراغبين فى دراسة اللغة العربية بالجامعات المصرية
ومراكز اللغة العربية.
اآلن

لقاء مع الملحق الثقافى بسفارة النيجر بالقاهرة

إلتقت السيدة االستاذة  /منال كمال ـ القائم بعمل
رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات السيد/
على التاسع ـ الملحق الثقافى بسفارة النيجر
بالقاهرة وذلك يوم األحد الموافق 5142/3/55
وذلك بهدف بحث تعزيز سبل التعاون بين
الجانبين.
وقد تناول اللقاء تهنئة السيد الملحق الثقافى
بمنصبه الجديد بالقاهرة وكذا أهمية تعزيز
التعاون بين الجانبين خاصة فى مجال التعليم
العالى وكذا أحوال الطالب الوافدين لدولة النيجر بالجامعات المصرية .كما تم مناقشة إمكانية زيادة المنح
المقدمة من مصر الى النيجر فى إطار البرنامج التنفيذى المقترح عقده مستقبالً.

كلية التعليم الصناعي بسوهاج توقع بروتوكوال ً لمحو األمية
وقعت كلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج
بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو األمية
وتعليم الكبار وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي
يوم  22أبريل الجاري  ،صرح بذلك د .نبيل نور
الدين رئيس الجامعة وأضاف أن هذا البروتوكول
يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع
السوهاجي وأبنائه ال سيما الذين ال يجيدون
القراءة والكتابة وما يمثله ذلك لهم من تطور كبير
في نواحي حياتهم المختلفة.
وأشار د .صباح صابر عميد الكلية إلي أهمية هذا
البروتوكول ال سيما بعد توقيع هذا البروتوكول
من قبل مع كليتي التربية واآلداب وماحققه من نجاح كبير في محو أمية عدد كبير من أبناء المحافظة ،ولذلك
قررت الكلية منح الطالب المشاركين درجات عن هذه األنشطة الهامة.
وأوضح محمد الدالي مدير عام هيئة تعليم الكبار بسوهاج أنه بموجب هذا البروتوكول تمنح الهيئة الطالب
المشاركين مبلغ  211جنيه عن كل طالب ناجح  ،فضال ً علي منح كل دراس ناجح مبلغ  21جنيه مع شهادة تثبت
محو أميته.

رئيس جامعة تعز فى زيارة خاصة لكلية الزراعة
زار اليوم االثنين 5142 / 11 / 52م االستاذ الدكتور محمد محمد سعيد
الشعيبي رئيس جامعة تعز باليمن و أستاذ القانون الدولى  ،كلية الزراعة
حيث شارك في ملتقى التوظيف السنوي الخامس لخريجي كلية الزراعة
جامعة سوهاج
تحت شعار ( خلق فرص العمل ضرورة إجتماعية ) وتأتي هذه المشاركة في
إطار تعزيز العالقة بين جامعة تعز وجامعة سوهاج وتبادل الخبرات
ولالستفادة من خبرات جامعة سوهاج في المجال التعليم العالي والبحوث
العلمية.
هذا والقى الدكتور الشعيبي كلم ٍة أشار فيها على أهمية تبادل الزيارات بين
جامعة تعز وجامعة سوهاج وتفعيل البرامج المشتركة بين الجامعتين بحسب
االتفاقيات المبرمه بين الجامعتين وفي إختتام الملتقى التوظيف السنوي الخامس لخريجي كلية الزراعة زار
رئيس الجامعة المزرعة الخاصة بكلية الزراعة  ،بصحبة د  /جمال محمود سلومة رئيس قسم االنتاج الحيوانى
بكلية الزراعة جامعة سوهاج  ،و د .منصور أحمد محمد حفني استاذ مساعد بقسم االرشاد الزراعى و المجتمع
الريفى بالكلية.

وزير الصحة يشارك أعمال مجلس جامعة سوهاج

شارك وزير الصحة  ،الدكتور عادل
عدوى  ،في اجتماع مجلس جامعة
سوهاج  ،على هامش زيارته
للمحافظة للتعرف على رؤية مجلس
التدريس في تطوير المنظومة الطبية
في مصر
وأعرب الوزير عن سعادته لحضور
مجلس الجامعة وانه شرف كبير
لحضور مجلس الجامعة و اننا
حضرون دائما بتواصل مباشر مع
االستاذ الدكتور رئيس الجامعة مشيرا
الى أهمية مناقشة المشاكل الخاصة بالناحية الصحية ال سيما مع التطور الكبير الذى يحدث فى المجال الطبى
خاصة كون محافظ االقليم طبيب مؤكدا استعداد الوزارة التعاون الكامل مع الجامعة مؤكدا ان جامعة سوهاج
من ظومة متكاملة وهى المحطة الهامة لتقديم خدمة متميزة وتجد بها فرصة لتقديم الخدمات البنائها
من جانبة رحب د .نبيل نور الدين عبد الاله رئيس الجامعة بتلبية دعوة الوزير لحضور مجلس الجامعة كأول
وزير يشارك أعمال المجلس وما يمثله ذلك من اهتمام كبير من الوزارة بالجانب التعليمي خاصة الطبي
حيث عرض رئيس الجامعة لوزير الصحة عن المشكالت التى توجه المنظومة الطبية بالمستشفى الجامعى
مشيرا الى مشكلة التمريض وتحويل معظم مستشفيات الصحة مرضاهم للمستشفي الجامعى مباشرتا وانه يجب

التعاون الكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفي الجامعى لتخفيف الضغط على المستشفي الجامعى
والعمل سويا لخدمة المواطن السوهاجى
كما رحب رئيس الجامعة بالسيد الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ االقليم مشيرا الى روح التعاون المشتركة بين
الجامعة والمحافظة فى جميع المجاالت.

بمشاركة الجيش والشرطة… تدشين مبادرة “كلنا أيد واحدة ضد
اإلرهاب” بجامعة سوهاج
بحضور الدكتور محمد محمد الشعيبي رئيس جامعة
تعز باليمن ،والدكتور نبيل نور الدين عبد الاله،
رئيس جامعة سوهاج ،والدكتور حسام الدين
مصطفى ،مستشار وزير التعليم العالي ،والعقيد نبيل
شحاته المستشار العسكري للمحافظة ،واللواء عبد
الرحمن فتحي،ومساعد مدير أمن سوهاج ،دشنت
جامعة سوهاج صباح اليوم مبادرة “كلنا أيد واحدة
ضد اإلرهاب” التي تنظمها جامعة سوهاج بالصالة
المغطاة بإستاد سوهاج الرياضي .صرح بذلك
الدكتور نبيل نور الدين عبد الاله ،رئيس الجامعة.
وقال نور الدين ،أنه للمرة الثانية خالل أسبوع واحد
أكون في غاية السعادة الجتماع شباب الجامعات
المصرية في رحاب جامعة سوهاج  ،من اجل أمن
مصر واستقرارها  ،مشيراً إلى أن مبادرة “كلنا أيد
واحدة ضد اإلرهاب” مبادرة تبنتها جامعة سوهاج
نيابة عن جميع جامعات الصعيد  ،ونالت على
موافقة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم
العالي  ،لنقول لقيادتنا السياسة الرئيس عبد الفتاح
السيسي كلنا معك وخلفك في محاربة اإلرهاب،
وأضاف رئيس الجامعة أن هذه المبادرة كان
سيشارك فيها طالب من القوات المسلحة والشرطة
للتأكيد بأن جميع طالب الجامعات المصرية تنبذ
العنف واإلرهاب وتسير خلف قياداتها السياسية و
الجامعية  ،ولكن ظروف استثنائية حالت دون مشاركتهم  ،وفي ذات السياق ذكر أن مصر دوما ستكون مستقرة
ومتقدمة الن الصعيد مترابط ووحدة واحدة مسلمين ومسيحيين  ،فتحيا مصر … تحيا مصر … تحيا مصر.

بالفيديو كونفرانس مشاركة الدكتور نبيل نور الدين في الجلسة الطارئة
إلجتماع المجلس األعلي للجامعات
وصل منذ قليل الدكتور نبيل نور الدين رئيس
الجامعة الي قاعة الفيديو كونفرس بمركز
المعلومات وذلك للمشاركة في الجلسة الطارئة
التي يعقدها المجلس االعلي للجامعات ،برئاسة
الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى،
وبحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس
األعلى للجامعات ،ورؤساء جامعات القاهرة،
حلوان وطنطا ،قناة السويس وبنها.
والجدير بالذكر ان  41رؤساء للجامعات
سيشاركون في الجلسة بالفيديو كونفرانس.

مبادرة كلنا ايد واحدة ضد االرهاب " "شباب جامعات الصعيد تلتف حول
أعلن د .نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج ان ”
مبادرة كلنا ايد واحدة ضد االرهاب ” والتي تبنتها
وزارة التعليم العالي كأفضل مبادرة طالبية للعام
الجامعي  5142/5141سوف تنطلق اولي فعالياتها
من الجامعة يوم االحد القادم بحضور من شباب جامعات
الصعيد ،ود .حسام الدين مصطفي نائب وزير التعليم
العالي .ود .ايمن عبد المنعم محافظ االقليم ،كما يحضر
في ا لمبادرة المستشار العسكري للمحافظة وممثلين عن
الجيش والشرطة ،ورجال الدين ،وعدد من القيادات
التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك لتوصيل رسالة دعم
بإسم هؤالء الشباب الي الوطن ضد االرهاب بكل
صوره ،والتأكيد علي ضرورة االلتفاف والتكاتف في
مواجهة كل ما يعبث بمقدرات هذا الشعب .
وأضاف رئيس الجامعة أن المبادرة والتي خرجت الي
النور عن طريق اسالم الشندويلي الطالب بكلية التجارة بالجامعة قد تم تدشينها بجامعة القاهرة يوم 52
نوفمبر الماضي بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والشباب والرياضة.
وقد أوضح د .صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب الي ان هذه المبادرة سوف يتم افتتاحها
بالصالة المغطاة بمحافظة سوهاج بحضور خبراء من معهد ناصر العسكري ،حيث سيتم تنفيذ عدد من الندوات
عن االمن القومي المصري والتحديات التي تواجهه ،اضافة الي تنظيم عدد من المسابقات الرياضية علي
هامش هذا اليوم لزيادة التقارب وااللتحام بين شباب الجامعات المشاركة .

ومن جانبهم اكدا الطالبين اسالم الشندويلي صاحب الفكرة و منسق المبادرة واحمد الشيخ وكيل برلمان
الجامعات المصرية ان هذا الملتقي بمثابة البداية الحقيقية التي سوف يتم من خالله تفعيل المبادرة ،من خالل
مناقشة عددًا من المحاور منها ،إقامة ورش عمل بين الطالب المدنيين والعسكرين حول العديد من القضايا،
ومكافحة اإلرهاب والفكر الديني المتطرف ،وتنمية وعى الشباب بالمشاركة في ممارسة الحقوق السياسية،
وكذلك إقامة مسابقات رياضية وثقافية وفنية بين الطالب.
ومن الجدير بالذكر ان المبادرة تكمن في تنفيذ عدة برامج في المرحلة الزمنية القادمة منها تغيير الفكرة
الناشئة بين الطالب والجيش المصرى،وأخرى عن النشاط البيئى بالتعاون مع وزارة البيئة ،اضافة لبرنامج
تبادل الزيارات بين الجامعات الحكومية والكليات العسك رية لدعم روح االنتماء وتبادل الخبرات ،اضافة لتوقيع
بروتوكول تعاون بين الجامعات واألكاديميات والكليات العسكرية والوافدين ،واخير المساهمة في تنشيط
السياحة .

