إستمرار خلق مشاريع جديدة بالهيئة التبادل العلمى
 DAADااللمانية
مازالت فرصة التقدم لعمل مشاريع بالهيئة التبادل العلمى االلمانية  DAADبأنها تعلن عن برنامج دراسي
تحت مسمى :
The German – Arab Transformation Partnership, Programme line 2
يهدف هذا البرنامج الى خلق فرص اضافيه لجهود الجامعات العربية لتنفيذ االصالحات الجامعية بالتعاون مع
الشريك األلمانى وذلك من خالل تعاون قصير ومتوسط المدى مثل ورش العمل والمدارس الصيفية والمؤتمرات
والندوات  ..الخ  ،ويجب أن يتم تقديم الطلبات للمشاريع فى معهد أو كليه من قبل أستاذ فى إحدى الجامعات
األلمانية أو معهد لألبحاث األلمانية فى المانيا .

الزراعة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
”“ندوة بجامعة سوهاج

تحت عنوان إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة ،نظم قسم الميكروبيولجي بكلية
الزراعة بجامعة سوهاج ،ندوة علمية لطالب برنامج “التكنولوجيا الحيوية” ،بالتعاون مع شركة مياه الشرب
والصرف الصحي ،وبحضور اللواء المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة ،والدكتور احمد سالم
عميد كلية الزراعة ،بمقر الكلية بجامعة سوهاج الجديدة.
صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين عبد الاله ،رئيس الجامعة ،وقال أن التخلص من مياه الصرف الصحي
بالطرق التقليدية في الترع والمصارف ونهر النيل ،يؤدي إلى تدمير لصحة اإلنسان وتلويثا ً حقيقيا ً للبيئة ،ومن
هنا كانت هناك ضرورة ملحة للتخلص من هذه المياه باستخدامها في الزراعة بعد معالجتها ،وأضاف أن كلية
الزراعة من الكليات المرتبطة بال مجتمع المحلي بشكل مباشر وتقع عليها مسئولية في حل المشكالت المجتمعية
التي تحيط بها وفي مقدمتها معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.

طالب جامعة سوهاج يمثلوا وزارة التعليم العالى فى
المؤتمر االقتصادى بشرم الشيخ

شاركت جامعة سوهاج بكال من الطالب أحمد الشيخ وكيل برلمان جامعات مصر والطالب اسالم الشندويلي
منسق عام مبادرة كلنا أيد واحدة في االج تماع الذي عقده وزير التعليم العالي مع طالب الجامعات المصرية
وذلك تمثيال لوزارة التعليم العالي بالمؤتمر االقتصادي الذي سيتم عقده بشرم الشيخ في الثالث عشر من
مارس الجاري .

برنامج المنح الدراسية للمتفوقين في العلوم والتقانة
العليا

تعلن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية عن برنامج البنك اإلسالمي للمنح الدراسية للمتفوقين في العلوم والتقانة
العليا  ،وذلك للعام الدراسي  5102 / 5102م للحصول علي شهادة الدكتوراة أو إجراء بحوث مابعد
الدكتوراة.

الملتقي القومي للطالب المبدعين والمبتكرين

تعلن رعاية الشباب بالمركزية بالتعاون مع معهد اعداد القادة بحلوان عن (الملتقي القومي للطالب المبدعين
) والذي تنظمه معهد اعداد القادة بحلوان تحت عنوان “عقول وأيا ٍد مصرية تصنع المستقبل” ،خالل شهر
مارس الجاري  .صرح بذلك اسماعيل الظهري مدير اإلدرة العامة لرعاية الشباب بالمركزية وقال أن الملتقي
يتضمن عقد لقاءات وورش عمل حول تجارب اإلبداع لدى شباب الجامعات ،وعرض االبتكارات بحضور عدد
م ن أساتذة الجامعات وشراكة نوادى العلوم والمراكز العلمية لبراءة االختراع وممثلى الصندوق االجتماعى
للتنمية ،وممثلى البنوك ذات تمويل المشروعات واالبتكارات.

طالب جامعة سوهاج يحتلون المراكز األولي بدورة
تنمية المهارات القيادية بحلوان

بمشاركة  20طالب حصلت جامعة سوهاج علي المراكز األولي في( دوري المعلومات ،ودوري المطعم )،وعلي
المركز الثالث في بطولة تنس الطاولة  ،خالل الدورة التدريبية لتنمية المهارات القيادية لطالب الجامعات
والمعاهد المصرية  .صرح بذلك رشاد الشمسي مدير إدارة النشاط األجتماعي باإلدارة العامة لرعاية الشباب
بالمركزية .وأضاف ان هذه الدورة نظمتها معهد اعداد القادة بحلوان في الفترة من 52فبراير الي 4مارس
 5102تحت عنوان دور القيادات الطالبية في ريادة المستقبل .

ندوة بجامعة سوهاج حول التحديات التي تواجه األمن
القومي المصري
تنظم اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالمركزية بالتعاون مع وزارة الشباب ندوة بعنوان ( التحديات التي تواجة
األمن القومي المصري ) يوم اإلثنين الموافق  02مارس الجاري صرح بذلك أحمد عاطف مدير إدارة النشاط
الثقافي والفني وأضاف ان هذه الندوات تهدف الي التوعية الثقافية لشباب مصر ،وسيحاضر فيها خبير
استراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ندوة تقويم برامج التعليم المفتوح تمهيدا لعقد مؤتمر
قومي بالجامعة

ينظم مركز التعليم المفتوح برئاسة االستاذ الدكتور كمال محمد سيد خليل مدير المركز ندوة حول تقويم برامج
التعليم المفتوح وذلك بقاعة االجتماعات بمجلس الجامعة يوم الثالثاء الموافق  01مارس الجاري وذلك تحت
رعاية االستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة.
حيث صرح سيادته أن الندوة تهدف إلي التمهيد لعقد مؤتمر قومي للتعليم المفتوح بالجامعة من خالل زيادة
الوعي بأهمية التعليم المفتوح ودوره في التنمية والتطوير في اإلقليم والدولة  ،إضافة إلي التوعية بمعايير
ضمان الجودة وتفعيلها.

غداً بجامعة سوهاج ندوة عن إعادة استخدام مياه
الصرف الصحي في الزراعة

ينظم قسم الميكروبيولجي بكلية الزراعة بجامعة سوهاج ،ندوة علمية لطالب برنامج “التكنولوجيا
الحيوية” عن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب
والصرف الصحي ،وبحضور اللواء المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة.
صرح بذلك الدكتور مظهر دسوقي عيسوي رئيس القسم ،وقال أن هذه الندوة ستقام غدا ً األحد بمقر الكلية
بجامعة سوهاج الجديدة ،وتأتي في إطار فلسفة الكلية لالنخراط والتفاعل مع مشكالت المجتمع وإيمانا ً منها
بأهمية أن يتم إعداد أبنائنا الطالب من منظور علمي وتطبيقي ،ونظراً لما تمثله مياه الشرب والصرف الصحي
من أهمية بالغة على كافة المستويات الدراسية والعلمية والتطبيقية.

ألول مرة تأسيس نادي اجتماعي للعاملين بجامعة
سوهاج

أعلن الدكتور نبيل نور الدين عبد الاله ،رئيس الجامعة ،أن مجلس الجامعة وافق على إنشاء نادي للعاملين
بجامعة سوهاج بحي الكوثر ،امتثاالً للقرار  2442والصادر من مديرية الشئون االجتماعية بالجيزة بشأن
إنشاء نادي للعاملين بالجامعات المصرية.
و أضاف نور الدين أن عملية الموافقة على إنشاء نادي للعاملين جاءت بناء على رغبتهم أسوة بنادي أعضاء
هيئة التدريس ،مشيرا ً إلى أن العاملين بالجامعة هم الضلع الثالث واألساسي في المثلث التعليمي.
وكان مجلس إدارة نادي العاملين بجامعة سوهاج ،قد عقد جلسته التأسيسية األولى بمكتب األمين العام لجامعة
سوهاج ،لتشكيل مجلس اإلدارة والتوقيع على أوراق التأسيس استكماالً لإلجراءات القانونية للشهر..

