النشرة الشهرية الخاصة
بالعالقات الثقافية
نشرة شهرية تصدرها البوابة اإللكترونية بجامعة سوهاج
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جامعة سوهاج تشارك في مهرجان االسر الطالبية وتحتفل
بأعياد سيناء مع الجيش الثاني الميداني
تشارك جامعة سوهاج بوفد يضم  03فرد
من بينهم  12طالب وطالبة في المهرجان
السادس لالسر الطالبية والمقام برحاب
جامعة قناة السويس بمحافظة
االسماعيلية في الفترة من  12الي 12
ابريل الحالي ،صرح بذلك د .نبيل نور
الدين رئيس الجامعة وقال ان الجامعة
تحرص سنويا ً علي المشاركة في هذا
الملتقي لما له من أهمية كبيرة في تجميع
شباب الجامعات المصرية بالتزامن مع
أعياد تحرير سيناء.
وأشار د .صفا محمود نائب رئيس
الجامعة لشئون التعليم والطالب الي أن
الجامعة سوف تشارك في العديد من
األنشطة خالل المهرجان منها النشاط
الرياضي في ألعاب ” خماسي كرة القدم،
كرة طائرة شاطئية ،تنس طاولة ”
والنشاط الثقافي في “الشعر والقرآن
الكريم ودوري المعلومات ومجلة
الحائط” ،اضافة الي النشاط الفني في
“الغناء الفردي والخط العربي” ،والنشاط
االجتماعي في “مسابقة الشطرنج”،
وأخير النشاط العلمي في مسابقة في
“تصميم CDعن اهم انجازات المحافظة
التابع لها الجامعة” ،تحت عنوان ”
الحفاظ علي البيئة في محافظتك والجامعة
“.

فعاليات لقاء وزير التعليم العالى بمبعوثى فرنسا
ألتقى معالى الوزير األستاذ الدكتور /السيد
عبد الخالق ،وزير التعليم العالى يوم
االربعاء الموافق  1322/1/21مع عدد من
مبعوثى فرنسا فى مقر المكتب الثقافى
بباريس فى حضور معالى السفير ايهاب
بدوى ،سفيــر جمهوريــة مصــر العربيـــة
بفرنسا وا.د .أمـــل الصبـان ،المستشـار
الثقافــى و د .غادة عبد البارى ،الملحق
الثقافى .
بدء اللقاء بكلمة من ا.د .أمل الصبان رحبت
فيها بمعالى الوزير وأكدت على أننا مدركون
تمام االدراك لما تمر به البالد من مرحلة
دقيقة ولكافة التحديات التى يتعين مواجهتها
وكلنا يعلم المخاطر الخارجية والحدودية
ومشكلة المياه والزيادة السكانية وما يثقل
المؤسسات من إرث ثقل من فساد وفوضى
وغياب المنظومة .ولكن بفضل هللا وبفضل
أبناء هذا الوطن وعبقرية الشخصية
المصرية استطاعت مصر أن تنجو من
مصير آلت إليه بعض دول الجوار واليوم
نسعى إلى بناء مصر جديدة والتى ال يمكن
أن تستعيد دورها دون نهضة تعليمية
فالتعليم هو حجر الزاوية .ورحب سيادة
السفير ايهاب بدوى ،سفير جمهورية مصر
العربية بباريس ،بمعالى الوزير والمبعوثين
وأكد لهم أنه على أتم استعداد لمساعدتهم
فى شتى األمور وأنه سعيد بتواجده معهم.
أكد معالى الوزير للمبتعثين أن مصر تعول
كثيرا عليهم وإنه برغم الظروف التى تمر
بها البالد فإن ميزانية البعثات لم يتم
تخفيضها بل بالعكس تمت زيادتها ،كما أكد
سيادته على أن المبعوثين هم القوة التى
ستقود التنمية فى البالد عند عودتهم إلى
مصر فى المستقبل ويجب استغالل كفاءتهم.

فى اطار دعم التعاون العلمى و االكاديميى منح دراسية
بجامعة الدمام
جامعة الدمام (بالسعودية) تقدم عددا من المنح
الدراسية (الخارجية) للطالب المتميزين لالنتظام
فى اطار برنامجها االكاديمى للعام الدراسى
 1322-1322ولالستفادة من هذا البرنامج.
يرجى اتباع الخطوات االتية :
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.1
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الدخول على رابط الدراسة بالجامعة
عمادة القبول والتسجيل
المنح الخارجية
تقديم طلب للمنح الخارجية

لقاء وزير التعليم العالى بالمبعوثين الفرنسين حول وضع
استراتيجية جديدة للبعثات بين البلدين
ألتقى معالى الوزير األستاذ الدكتور/
السيد عبد الخالق ،وزير التعليم العالى
يوم االربعاء الموافق 1322/1/21
مع عدد من مبعوثى فرنسا فى مقر
المكتب الثقافى بباريس فى حضور
معالى السفير ايهاب بدوى ،سفيــر
جمهوريــة مصــر العربيـــة بفرنسا
وا.د .أمـــل الصبـان ،المستشـار
الثقافــى و د.غادة عبد البارى،
الملحق الثقافى .
بدء اللقاء بكلمة من ا.د .أمل الصبان
رحبت فيها بمعالى الوزير وأكدت على
أننا مدركون تمام االدراك لما تمر به
البالد من مرحلة دقيقة ولكافة
التحديات التى يتعين مواجهتها وكلنا

يعلم المخاطر الخارجية والحدودية
ومشكلة المياه والزيادة السكانية وما
يثقل المؤسسات من إرث ثقل من
فساد وفوضى وغياب المنظومة .ولكن
بفضل هللا وبفضل أبناء هذا الوطن
وعبقرية الشخصية المصرية
استطاعت مصر أن تنجو من مصير
آلت إليه بعض دول الجوار واليوم
نسعى إلى بناء مصر جديدة والتى ال
يمكن أن تستعيد دورها دون نهضة
تعليمية فالتعليم هو حجر الزاوية.
ورحب سيادة السفير ايهاب بدوى،
سفير جمهورية مصر العربية
بباريس ،بمعالى الوزير والمبعوثين
وأكد لهم أنه على أتم استعداد
لمساعدتهم فى شتى األمور وأنه سعيد
بتواجده معهم.

لقاء وكيل وزارة التعليم العالى بالمستشار الثقافي
الفلسطينى حول مناقشة بعض مشاكل الطالب الالجئين
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  1322/1/2بهدف
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 القادمين من سوريا
للدراسة بالجامعات والمعاهد
المصرية .
وأشار سيادته الى مسئلة تأخر
الموافقات االمنية وكذلك عدم
قدرة بعض الطالب الفلسطينين

سداد المصروفات الدراسية
المقررة .

لقاء وفداً من المجلس القومى للبحوث فى إطار التعاون بين
مصر وإيطاليا
استقبل د .السيد أحمد عبد
الخالق وزير التعليم العالى
والسيدة /منال كمال ـ القائم
بعمل رئيس قطاع الشئون
الثقافية والبعثات يوم الثالثاء
الموافق  1322/0/11وفداً
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.

اإلعالن عن المنح التنافسية للعام الدراسي 1322/1322
المقدمة للدولة من جمهورية المجر
منح
يعلن قطاع الشئون الثقافيه والبعثات عن ً
للحصول على درجه الماجستير والدكتوراه
والمقدمة من جمهوريه المجر للعام الدراسي
. 1322/1322
التخصصات المطلوبة :الرياضيات – الفيزياء
النظرية والتطبيقية – الطاقة المتجددة –
الزراعة – الطب البيطري – الهندسة.
شروط التقدم للمنحة  :ـ

· أن يكون المرشح مصري الجنسية
ومن معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
المصرية الحكومية أو المراكز والمعاهد
البحثية أو الهيئات المدرجة بخطه البعثات.

برنامج منح الزيارات القصيرة األجل للعام االكاديمي
المقدمة منThe International Tuning Academy
أكاديمية تيوننج الصينية بأنها قامت
بتوفير المشروعات الخاصة للمجتمع
األكاديمي  ،وهى على النحو التالى :
 تحليل وتقييم التأثير الناتج عن برامجتيوننج على مستوى برامج التعليم العالى
ومؤسساته.
 نهج التعلم والتدريس وتقييم الكفاءاتالعامة
 مبادرات تنمية أعضاء هيئات التدريسالتي تسهل تنفيذ النهج القائم على
الكفاءة.

جامعة سوهاج تنظم المؤتمر العلمي الثامن حول التعليم
والعدالة االجتماعية
صرح د.نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج
انه بالتعاون مع جمعية الثقافة من اجل التنمية
تنظم الجامعة المؤتمر العلمي الثامن حول
التعليم والعدالة االجتماعية وذلك فى الفترة من
 12إلى  12ابريل الجاري .وأضاف رئيس
الجامعة انه سيعرض بالمؤتمر ما يقرب من 03
بحثا علميا يقدمها أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات المصرية والعربية والمهتمين بشئون
التعليم والعدالة االجتماعية .
وقال د .مصطفى رجب رئيس المؤتمر انه
سيشارك بالمؤتمر عدد من أعضاء هيئة
التدريس من جامعات عربية منها السودان
والجزائر والسعودية وقطر واألردن  ،ومن
الجامعات المصرية سوف يشارك اساتذه من
جامعات جنوب الوادي وأسيوط و المنيا ،
باإلضافة الى جامعة بني سويف وعين شمس
والزقازيق وحلوان والفيوم.
وأوضح د .خلف البحيرى مقرر المؤتمر ان
المؤتمر سيتضمن  2جلسات علمية يومي
السبت و األحد 12 ، 12ابريل وسوف ينتهي
بجلسة إلعالن التوصيات فى نهاية اليوم األخير
للمؤتمر.

دعوة للمشاركة في الموسم الثقافي للمجمع لعام
1322م

يعلن مجمع اللغة العربية األردني عن
عقد موسمه الثقافي الثالث والثالثين
لعام ( 5102مؤتمر :اللغة العربية في
الحياة العامة) خالل المدة /01-01
5102 /00م ،ويسره دعوة الباحثين
المهتمين بالمشاركة إلى االطالع على
فكرة المؤتمر ،وأهدافه ،ومحاوره.
ثانيا ً :أهداف المؤتمر
 .2عرض خصائص اللغة العربية
السليمة وقدرتها على التعبير
عن متطلبات الحياة العامة في
الجوانب المختلفة :الثقافية
واإلعالمية ،واالقتصادية
واالجتماعية.. .
 .1تشخيص واقع التواصل
اللغوي في الحياة العامة،
بجانبيه اإليجابي والسلبي
وبيان مشكالت هذا الواقع
وأسبابها.
 .0صياغة مقترحات عملية
لمعالجة مشكالت التواصل
اللغوي في الحياة العامة.

