النشرات االخبارية للعالقات الثقافية
العدد الرابع

جوائز الدولة (النيل – التقديرية) في مجاالت الفنون
واآلداب والعلوم اإلجتماعية لعام 5102

يعلن المجلس األعلى للثقافة عن جوائز الدولة “النيل – التقديرية – التفوق” في مجاالت العلوم اإلجتماعية
لعام .5102
على أ ن ترسل الترشيحات لهذه الجوائز مشفوعة بمبررات الترشيح والسيرة الذاتية وبيانات شخصية لكل
مرشح على أن تصل الترشيحات فى موعد غايته ثالثة أشهر من تاريخ النشر ويجوز للهيئة أن ترشح من تري
ترشيحه حتي ولو كان من غير أعضائها.

جوائز الدولة للتفوق في مجاالت الفنون واألداب
والعلوم االجتماعية لعام 5102
يعلن المجلس األعلى للثقافة عن جوائز الدولة للتفوق ويتقدم من يرغب في نيل احدي هذه الجوائز الي
المجلس ويتقدم من يرغب في نيل إحدى هذه الجوائز إلى المجلس خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلعالن ،ويمكن
في الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها في القانون.

المؤتمر العلمي العربي التاسع ( الدولي السادس(

أعلن د .نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج عن إنعقاد المؤتمر العلمي العربي التاسع ( الدولي السادس )
تحت عنوان ” التعليم والعدالة اإلجتماعية ” بمقر جامعة سوهاج يومي السبت واالحد الموافقان 52-52
أبريل  2015 .وأضاف أن الهدف من المؤتمر تشخيص أحوال التعليم في المناطق الجغرافية المختلفة في
مصر والعالم من ناحية الكم والنوع وتقييم أثر الجهود غير الحكومية في تحقيق العدالة اإلجتماعية في التعليم
ووضع رؤية علمية لتحقيق العدالة اإلجتماعية في مصر.

برامج تدريبيه مقدمه من خالل برنامج التعاون
السنغافورىSCPTA
افادت السيدة وزير مفوض نائب مدير إدارة العالقات الثقافيه لشئون الوافدين والتدريب والتعاون
الفني بأنها تلقت دليل أنشطه برنامج التعاون الفني السنغافوري Singapore Cooperation Programe
 )Award (SCPTAالذى يتيح عدد من البرامج والدورات التدريبية في عدد من المجاالت خالل عام
.5102/5102

منح دراسية مقدمه من كوريا الجنوبية للعام الدراسي
 5102/5102للحصول على الماجستير والدكتوراه
افادت سفاره كوريا الجن وبية بالقاهرة بأن الحكومة الكورية تقدم عدد من المنح للطالب المصريين لمرحله
الدراسات العليا (الماجستير ـ الدكتوراه ) للعام الدراسي  ، 5102/5102تعطى األولوية فى التقدم لهذه المنح
للتخصصات ذات العالقة بالتعليم الفني والتقني.

منح دراسية مقدمه من المجلس الصيني للمنح csc
افاد المكتب الثقافي المصري ببكين بأنه تم تخصيص عدد من المنح الدراسية للطالب المصريين للحصول على
درجه الماجستير أو الدكتوراه من معهد بكين للتكنولوجيا .

منحة ) (EDU EGYPTلطالب التجارة واألداب
والتربية
أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقدم لمنحة (
)EDU Egyptلطالب السنة الرابعة بكليات التجارة واألداب والتربية بجامعة سوهاج صرح بذلك د.
محمود أبو العز المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة .

مناقشة أوضاع طالب بوروندي الوافدين للدراسة في
مصر

التقي السيد األستاذ الدكتور /الهاللي الشربيني الهاللي – وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون الثقافية
والبعثات اللواء /ديوميد نداجييا ملحق دفاع سفارة جمهورية بورندي يوم االثنين الموافق .5102/5/52
هذا وقد تناول اللقاء مناقشة أوضاع طالب بوروندي الوافدين للدراسة في مصر ،وأهم المعوقات التي تواجههم
أثناء دراستهم.

مناقشة تطورات مشروع الجامعة المصرية الصينية

التقي السيد األستاذ الدكتور /الهاللي الشربيني الهاللي – وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون الثقافية
والبعثات السيدة األستاذة/كريمة عبد الكريم رئيس الجامعة المصرية الصينية يوم االثنين الموافق
.5102/5/52
هذا وقد تناول اللقاء مناقشة تطورات مشروع الجامعة المصرية الصينية وإمكانية إنشاء معهد صيني
تكنولوجي تابع للجامعة.

مناقشة الخطوات التنفيذية لإلعالن عن برنامج البعثات
”“نيوتن مشرفة

التقي السيد األستاذ الدكتور /الهاللي الشربيني الهاللي – وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون الثقافية
والبعثات السيد /مايكل هولجيت  -رئيس برنامج صندوق نيوتن مشرفة يوم االثنين الموافق .5102/5/02
هذا وقد تناول اللقاء مناقشة الخطوات التنفيذية لإلعالن األول من برنامج البعثات “نيوتن مشرفة” والذي يتم
بالشراكة بين الجانبين المصري والبريطاني ويهدف إلي تقديم منح للحصول علي الدكتوراه إلي جانب منح لعام
واحد إلجراء مادة علمية أو إشراف مشترك أو أبحاث ما بعد الدكتوراه.

بحث سبل التعاون بين مصر واليابان فى مجاالت
التعليم العالى

إلتقى السيد االستاذ الدكتور  /الهاللى الشربينى الهاللى ـ وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون الثقافية
والبعثات السيدة  /آكاى هوشينو السكرتير األول بسفارة اليابان بالقاهرة يوم األربعاء الموافق 5102/5/2
لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجاالت التعليم العالى.

وظيفة قيادية خالية فى مكتب اليونسكو فى بكين
تعلن وزارة التعليم العالى عن وظيفة قيادية خالية و هى مدير مكتب اليونسكو فى بكين و ممثلها فى كل من
جمهورية الصين الشعبية و الجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية و اليابان و منغوليا وجمهورية كوريا بدرجة
 D-1بمكتب مدينة بكين

وزارة التعليم العالى وظيفة مدير مكتب اليونسكو فى
كابول شاغرة

يعلن وزارة التعليم العالى عن حاجتها لوظيفة مدير مكتب اليونسكو فى كابول و ممثلها فى أفغانستان بدرجة (D-
 ) 1بمقر المكتب بمدينة هافانا

وظائف قيادية شاغرة بالمعهد الدولى للتعليم العالى

يعلن وزارة التعليم العالى عن حاجتها لوظيفة مدير المعهد الدولى للتعليم العالى فى أمريكا الالتينية و منطقة
البحر الكاريبي بمقر المعهد بمدينة كراكاس فى فنزويال

منح البنك اإلسالمى للعلوم و التقانة العليا عن العام
الجامعى 5102/5102
تعلن امانة أمانة المجلس االعلى للجامعات عن قبول اوراق السادة المرشحين لمنحة البنك اإلسالمى فى العلوم
و التقانة العليا لللعام الدراسى . 5102/5102
على أن تتضمن األوراق المطلوبة خطاب موافقة الجامعة أو المركز البحثى باسم السيد األستاذ الدكتور  /أمين
المجلس األعلى للجامعات على أن يتم تسليم أوراق الترشيح إلدارة العالقات الثقافية (المنظمات الدولية)
بالمجلس األعلى للجامعات.

ورشة عمل بمركز الشرق األوسط االقليمى للنظائر
المشعة للدول العربية
يعلن مركز الشرق األوسط االقليمى للنظائر المشعة للدول العربية عن تنظيم ورشة عمل فى مجال ” دورة
 2015/5/14المستجيبين األوليين للطوارئ اإلشعاعية و النووية ” فى الفترة من  01/2/5102الى

ورشة عمل عن األمراض الفيروسية الناشئة
وتكنولوجيات اللقاحات
” يعلن مركز الشرق األوسط االقليمى للنظائر المشعة للدول العربية عن تنظيم ورشة عمل فى مجال
فى الفترة من  2/2/5102الى  “7/2/5102األمراض الفيروسية الناشئة و تكنولوجيات اللقاحات

منح بحثية باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم
تعلن اللجنة الوطنية المصرية للتربية و العلوم و الثقافة عن المنحة البحثية للعلماء الشباب بقصد انجاز عدد
.من الحقول العلمية الهامة
تبلغ قيمة المنحة البحثية  01111دوالر أمريكى ويتم منحها لمدة سنتين مع مراعاة أال يزيد عمر المتقدم عن
 21.سنة

اعالن لحضور الدورة الـــ 22لمسابقة االبتكار العلمى
للشباب

بشأن رغبة جمعية العلوم و التكنولوجيا ببكين فى دعوة وفد مصرى مكون من (عدد  2طالب  5 ،من الشباب)
لحضور الدورة الـــــ 22لمسابقة االبتكار العلمى للشباب  Bysccوالتى سوف تعقد خالل الفترة من
 5102/2/52الى 31/3/2015 .علما بأن الجمعية سوف تتحم ل تكاليف اإلقامة فقط و يتحمل الجانب المرسل
تكاليف السفر.

