برنامج تدريبى للعام الدراسى  4102/4102باليابان فى مجال Practical Technology for Mechatronics and
Robots

االعالن عن البرنامج التدريبي للعام الدراسي  4102/ 4102و الذي سيعقد خالل الفترة من  4102/0/42حتى  4102/2/42باليابان .
على المتقدمين لنيل البرنامج ان تتوفر لديه كافة الشروط الواردة باإلعالن .
لالستفسار واالستعالم يرجى التوجه الى االدارة العامة للعالقات العلمية و الثقافية بجامعة سوهاج

منح دراسية للدراسة في المكسيك

تعلن السفارة المكسيكية عن تنظيم عدد من المنح الدراسية فى دولة المكسيك
لمزيد من المعلومات أدخل على الرابط التالى
http://www.studyinmexico.sep.gob.mx

برامج دراسية بمعهد التنمية الكورى الحكومى

للحصول على درجتى الماجستير  KDIالمجلس األعلى للجامعات – إدارة األزمات عن برامج دراسية بمعهد التنمية الكورى الحكومى
والدكتوراه فى مجاالت السياسة  /اإلدارة العامة وسياسة التنمية وذلك من خالل منح للمتقدمين من المسئولين الحكوميين تشمل كافة النفقات
ومنها اإلعفاء الكامل من المصروفات الدراسية ومصروف جيب شهرى يقدر بحوالى  0111دوالر أمريكى .

منح قصيرة األجلGERSS

تعلن الهيئة العلمية للتبادل العلمى DADعن منح قصيرة األجل  GERSSللفصل الدراسى  4102/4102الممولة بالمشاركة بين الهيئة
األلمانية ووزارة التعليم العالى والمقدمة لشباب الباحثين المسجلين للماجستبر أو الدكتوراه أو مابعد الدكتوراه ومدة المنحة تتراوح من ثالثة
أشهر إلى ستة أشهر

برامج منح االتحاد األوروبى" " Marie Curie Actions

افتتاح الحقبة الجديدة لبرامج منح اإلتحاد األوروبى المقدمة لدعم إجراء بحوث علمية مشتركة بين الجامعات والمراكز البحثية بدول اإلتحاد
األوروبي علما ً بأن مؤسسات البحث العلمى والتعليم العالى المصرية لها إمكانية االستفادة من العديد من تلك الفرص الجدير بالذكر أن جميع
المعلومات الخاصة بتلك البرامج وطرق التقدم

برتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى و الجامعة األمريكية

استقبل د .السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي السيد ريتشارد بارتلت رئيس مجلس أوصياء الجامعة األمريكية بالقاهرة ود .ليسا
أندرسون رئيسة الجامعة ود .عمرو عزت سالمة مستشار الجامعة بمقر الوزارة.
وفي بداية اللقاء أكد الوزير على الدور المهم الذي تقوم به الجامعة األمريكية بالقاهرة في خدمة المجتمع المصري داعيا ً إلى ضرورة
التواصل بين كليات الجامعة األمريكية ومعاهدها البحثية ونظرائها من الكليات والمعاهد البحثية المصرية.
وقد بحث الجانبان سبل دعم عالقات التعاون العلمى المشترك بين الجامعات المصرية والجامعة األمريكية ،وتفعيل البرامج الدراسية التي
تقوم بها الجامعة األمريكية بالتعاون مع الجامعات المصرية ،واالهتمام بزيادة البرامج المتخصصة والتي من بينها تدريس القانون باللغة
اإلنجليزية.
حضر اللقاء د.الهاللى الشربينى وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة

دعم عالقات التعاون التعليمي والعلمي مع الواليات المتحدة

أكد د .السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي على حرص مصر على دعم عالقات التعاون التعليمي والعلمي مع الواليات المتحدة،
وكذلك تدعيم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية واألمريكية ..جاء ذلك خالل لقائه ظهر اليوم االثنين بمقر الوزارة بالسيد/
مارك فيرشتاين نائب رئيس هيئة المعونة االمريكية والسيدة /إلينا رومانسكي مسئول الشرق األوسط في المعونة األمريكية ،والسيدة /ماري
أوت مديرة بعثة المعونة االمريكية فى مصر ،والسيد /توم كريهان مدير القسم التعليمي للوكالة ،والوفد المرافق لهم لبحث سبل دعم التعاون
بين البلدين.

وتم خالل اللقاء مناقشة تعزيز التعاون المصري األمريكي في مجال تطوير التعليم العالي ،واالتفاق على تنويع مجاالت الدراسة للمبعوثين
المصريين إلى الواليات المتحدة من خالل برامج المعونة لتشمل الموارد المائية والطاقة والغذاء والدواء والعلوم التكنولوجية واالقتصاد
والتمريض والسياحة.
وأكد الوزير خالل اللقاء حرص الوزارة على تطوير التعاون بين الجامعات المصرية واالمريكية خاصة الجامعات االقليمية ،واعطاء المزيد
من االهتمام لبرامج اللغات الموجهة ألغراض خاصة مثل دراسة القانون باللغة االنجليزية ،مشيراً إلى ضرورة ربط البرامج الدراسية
للمبعوثين بالصناعة وتلبية متطلبات سوق العمل.
ومن جانبه أعرب الوفد األمريكى عن تطلعه لزيادة المنح الدراسية المقدمة للطالب الموهوبين فى مصر فى مرحلتى البكالوريوس
والدراسات العليا.
حضر اللقاء الدكتور اشرف حاتم امين المجلس االعلى للجامعات ،والدكتور الهاللى الشربينى وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشئون
الثقافية والبعثات بالوزارة.

برتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى والسفارة المجرية لتنمية المجال الزراعى والفنى

استقبل د.السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي ظهر اليوم الخميس السيد /بيتر كفيك السفير المجري بالقاهرة ،والدكتور سيزرومى
رئيس جامعة مازمنى بيتر الكاثوليكية ببودابست ،وذلك بمقر الوزارة ،حيث بحث الجانبان سبل دعم عالقات التعاون بين البلدين فى مجال
التعليم العالى وخاصة فى مجالى الزراعة والتعليم الفنى ،واالستفادة من الخبرة المجرية فى هذا المجال ،وكذلك تبادل الخبرات بين األساتذة
والطالب ،وتفعيل اتفاقيات التعاون العلمى بين الجامعات المصرية والمجرية.
وأشار الوزير خالل اللقاء إلى عمق عالقات التعاون التي تربط بين مصر والمجر ،مؤكداً على ضرورة زيادة المنح الدراسية والتبادل
العلمي في مجال التعليم العالي بين الجامعات المصرية والمجرية ،وأهمية االستمرار في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة وتطويرها
لخدمة أهداف البلدين ،وتفعيل البرامج ذات االهتمام المشترك.

ومن جانبه أكد السفير المجرى على أن الفترة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة لتعميق العالقات بين مصر والمجر خاصة فى المجاالت التعليمية
والعلمية والبحثية والتكنولوجية بين البلدين وذلك بعد معادلة بعض الدرجات العلمية المجرية من المجلس األعلى للجامعات بجمهورية مصر
العربية.
شهد اللقاء د .الهاللي الشربيني وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

برتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى و المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)

افتتح د .السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة صباح اليوم الثالثاء فعاليات
االجتماع الخامس للجنة التراث فى العالم اإلسالمى بالقاهرة والذى يستمر لمدة ثالثة أيام اعتبارا من  21-42أكتوبر الجارى والذى تنظمه
اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وبمشاركة وزارة الدولة
لشئون اآلثار وممثلى المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم وأعضاء لجنة الخبراء ممثلى دول األردن ،واليمن ،والسودان ،ومالى،
وكازخستان ،وجزر القمر ،وماليزيا ،وبحضور الدكتور صالح الدين الجعفراوى ممثل منظمة اإليسيسكو ،ود .مصطفى أمين األمين العام
للمجلس األعلى لآلثار.
وفى بداية االجتماع تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث اإلرهابى الذى وقع مؤخراً فى سيناء.
وأكد د .السيد عبد الخالق فى كلمته على أن الحفاظ على التراث هو حفاظ على التاريخ واألصول ،وتزداد أهمية الحفاظ على تراثنا الثقافى
فى ظل الظروف الحالية والتى يتعرض فيها تراثنا اإلسالمى والعربى لهجمة شرسة الجتثاث هذا التراث من جذوره ليس فقط على أيدى
األعداء ولكن على أيدى الذين ال يفهمون قيمته وينظرون إليه نظرة ضيقة األفق ،ومن هنا تأتى أهمية انعقاد هذه اللجنة للحفاظ على التراث
بكافة أشكاله وتنوعاته وبكل ما يمثله للبشرية من قيمة وتاريخ.
وأشار الوزير إلى ضرورة التعريف بآثارنا فى المراحل التعليمية المختلفة وقيمتها ودالالتها وتصحيح النظرة إليها .ودعا إلى تضافر جهود
كل المنظمات الدولية واإلقليمية وكذلك الوزارات المعنية وهى التربية والتعليم والتعليم العالى واآلثار من أجل الحفاظ على تراثنا بكل السبل
وإجراء الدراسات وعقد ورش عمل للخروج بآليات محددة لكيفية الحفاظ على التراث اإلسالمى والعربى.
وشدد الوزير على أهمية دور اإلعالم فى التعريف باآلثار وأهميتها وكذلك المخاطر التى تهددها ،ونشر ثقافة الحفاظ على التراث ،فالبد من
تثقيف األبناء تعليميا ً وتربويا ً وإعالميا ً لكى نحافظ على تراثنا باعتبارها مصدر رئيسى للحفاظ على هويتنا.
كما وجه الوزير التهنئة للدكتور عبد العزيز التويجرى مدير عام المنظمة اإلسالمية بمناسبة منحه جائزة "رجل التراث العربى لعام "4102
تقديراً لجهود المنظمة اإلسالمية ورسالتها الحضارية وما تقدمه من دعم لحفظ وصون التراث فى العالم اإلسالمى.
ومن جانبه أكد د .صالح الدين الجعفراوى ممثل منظمة اإليسيسكو فى كلمته على أن هذا االجتماع يكتسب أهمية خاصة فى ظل الظروف

التى تمر بها األمة اإلسالمية اليوم ،حيث تواجهها تحديات حضارية أصبحت تهدد هويتها الثقافية ،مستعرضا ً الدور الذى قامت به المنظمة
فى الحفاظ على التراث اإلسالمى والموروث الثقافى من خالل مواصلة تسجيل المواقع التراثية فى قائمة التراث فى العالم اإلسالمى ،وتقديم
الدعم المادى والتقنى للمساهمة فى إعادة تأهيل األطر البشرية العاملة فى المواقع التراثية وتسجيلها على قائمة التراث فى العالم اإلسالمى.
وأكد د .مصطفى أمين األمين العام للمجلس األعلى لآلثار على الدور الذى تقوم به وزارة اآلثار فى الحفاظ على التراث اإلسالمى من خالل
نشر الوعى الثقافى بين األطفال والشباب ،والتفاعل بشكل مباشر مع المجتمع المدنى ،وإطالق مبادرة مع الوزارات المعنية للتعريف بالتراث
الثقافى.
جدير بالذكر أن محاور االجتماع تشتمل على دراسة التعديالت المقترحة على النظام الداخلى للجنة التراث اإلسالمى واعتماده ،ودراسة
التعديالت المقترحة على استمارة تسجيل التراث فى الئحة التراث فى العالم اإلسالمى واعتمادها ،ودراسة واعتماد استمارة التسجيل للتراث
الالمادى ،وعرض التقرير الفنى حول الحفريات غير الشرعية فى مدينة القدس الشريف ،وعرض ومناقشة ملفات الترشيح الوارده من الدول
األعضاء بااليسيسكو "مصر ،واليمن ،والسنغال ،وماليزيا ،والعراق ،وباكستان ،واألردن ،والسودان ،وسوريا ،وقطر ،والكويت ،والمغرب،
وكازاخستان لتسجيل مواقعها فى قائمة التراث فى العالم اإلسالمى.

دعوة حضور أعضاء هيئة التدريس الى مؤتمر المنيا الدولى الثانى للزراعة والرى فى دول حوض النيل

تتشرف جامعة المنيا بدعوة السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج لحضور "مؤتمر المنيا الدولى الثانى للزراعة والرى فى دول
حوض النيل"
The 2nd Minia International Conference for Agriculture and Irrigation in the Nile Basin Countries

