النشرات العالقات الثقافية
خالل شهر يناير العدد رقم ()4
استمارة التقدم لمشروع إنشاء مراكز النانوتكنولوجي بمؤسسات
التعليم العالي
انطالقا من رؤية وزارة التعليم العالى لتعزيز قدرات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات نحو
اقتصاد االبتكار ،والتركيز في هذه المرحلة على ضرورة انشاء مراكز للنانوتكنولوجي وفتح برامج جديدة في هذا
المجال ،تعتزم وزارة التعليم العالي تبني بعض المشروعات والبرامج ذات الصلة بالنانوتكنولوجي وهى إنشاء (
مشروع إنشاء مراكز النانوتكنولوجي بمؤسسات التعليم العالي ) وذلك بتمويل المتميز منها من خالل وحدة إدارة
مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة .

شروط التقدم للمشروعات التي يمولها صندوق البحوث العلمية
بجامعة بنها
فى أطار برتوكول التعاون بين جامعة بنها وجامعة سوهاج يعلن صندوق حساب البحوث العلمية بجامعة بنها
عن فتح باب التقديم لمقترحات المشروعات البحثية التنافسية للشباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس (أقل من
 04عاما في العمر) – المرحلة الثالثة  ،بمبلغ مائة ألف جنية للمشروع  ،مع مراعاة شروط التقدم للمشروعات
التي يمولها صندوق البحوث العلمية بجامعة بنها .

ورشة عمل في مجال استخدام النظائر المشعة في
الدراسات الزراعية والهيدرولوجية
يعلن مركز الشرق االوسط االقليمي للنظائر المشعة للدول العربية عن تنظيم ورشة عمل في مجال استخدام
النظائر المشعة في الدراسات الزراعية والهيدلوجية في الفترة من 8/3/5102م حتي 05/3/5102م

ورشة عمل في مجال التوعية االشعاعية البيئية للعاملين
والمنشات البترولية والصناعية
يعلن مركز الشرق االوسط االقليمي للنظائر المشعة للدول العربية عن تنظيم ورشة عمل في مجال التوعية
االشعاعية البيئية للعاملين والمنشأت البترولية والصناعية في الفترة من 0/3/5102م حتي  2/3/5102م

استعدادات جامعة سوهاج للمشاركة في األسبوع الثالث لفتيات
الجامعات المصرية
صرح أ.د /صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب عن مشاركة الجامعة في األسبوع
الثالث لفتيات الجامعات المصرية والذي يعقد في الفترة ما بين  03-7من شهر فبراير القادم بالمنصورة.

وأضاف إسماعيل الظهري مدير اإلدارة العامة لرعاية الشباب أن الجامعة ستشارك بوفد يضم  72طالبة
يتم إعداد معسكرات تدريبية خاصة بهم في بداية شهر فبراير ولمدة أسبوع ويتم التدريب الطالبات في
مختلف األنشطة الطالبية ( ثقافي – اجتماعي – فني – رياضي – جواله – علمي ) .

إ
الموافقة على بروتوكول التعاون بين قسم الكيمياء بكلية العلوم و
أكاديمية العلوم الذرية
أوصى المجلس بالموافقة شأن الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحوث والخاص بتوصية مجلس قسم الكيمياء بالكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ8/05/5102م وتوصية لجنة
العالقات العلمية والثقافية الخارجية بجلستها المنعقدة بتاريخ  5102/05/00بالموافقة على بروتوكول
كلية العلوم – جامعة سوهاج وأكاديمية العلوم االذرية –التعاون في المجال البحثى بين كال من :قسم الكيمياء
معهد بحوث البترول” و “معهد كيمياء الحفز وغير العضوية” طبقا لبنود االتفاقية “ :متمثلة في كال من
.المرفقة باللغتين االنجليزية والروسية طبقا ً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك

المؤتمر الدولى الثالث عشر لكيمياء المركبات الحلقية غير
المتجانسة

ينظم قسم الكيمياء بكلية العلوم  ،جامعة سوهاج ( المؤتمر الدولى الثالث عشر لكيمياء المركبات الحلقية غير
برعاية السيد االستاذ ”تحت شعار “ الكيمياء الحلقية غير المتجانسة من اجل مستقبل مستدام ) المتجانسة
الدكتور  /نبيل نور الدين عبد الاله رئيس الجامعة والسيد االستاذ الدكتور /أحمد محمد سليمان عميد كلية
يحاضر المؤتمر نخبة من في الفترة من  02فبراير حتي  07فبراير 5102م بمدينة الغردقة  ،و العلوم
العلماء في جميع انحاء العالم .

تعديل شروط إعالن خطة البعثات و المنح للعام الثالث
5102/5102
قررت اللجنة التنفيذية للبعثات برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الموافقة على تعديل بعض
شروط إعالن خطة البعثات للعام الثالث  4402/4400وغيرها من البعثات والمنح .وتضمن التعديل فى حالة
عدم تحقيق المستوى اللغوى المطلوب بالنسبة إلعالن خطة البعثات للعام الثالث  4402/4400بالسماح لتقديم
إيصال أو إفادة بحجز موعد الختبار اللغة وذلك خالل فترة اإلعالن ويتم تقديم ما يفيد تحقيق المستوى اللغوى
المطلوب قبل  42فبراير المقبل ،فى حالة أن الموفد فى إجازة دراسية فقط يعد على رأس العمل ومن ثم يسمح له
.بالتقدم لإلعالن

التعليم العالى :فتح باب التقدم لشغل وظيفة مستشار
ثقافى بدول المملكة المتحدة وفرنسا واليابان

أعلنت اإلدارة العامة للتمثيل الثقافى بوزارة التعليم العالى عن فتح باب التقدم لشغل العديد من الوظائف بالمكاتب
والمراكز الثقافية المصرية بالخارج عن طريق الندب طبقا ً للشروط المعلنة .وفتحت الوزارة باب التقدم لشغل
وظيفة مستشار ثقافى بدو ل المملكة المتحدة وفرنسا واليابان ،ويعمل شاغل هذه الوظيفة ضمن التمثيل الدبلوماسى
والقنصلى المصرى لدى إحدى الدول األجنبية ويكون مسئوالً عن إدارة وتخطيط كل األنشطة الثقافية والتعليمية
للتعاون مع هذه الدولة وبما يخدم المصالح الوطنية لمصر ،وبصفته رئيسا ً للمكتب الثقافى أحد المكاتب الفنية
المتخصصة فيكون ضمن مهامه تنفيذ ووضع الخطط الثقافية برؤية وأهداف محددة وبرامج عمل للنشاط الثقافى
تساهم فى الترويج الثقافى لمصر بالخارج ،العمل على تنمية العالقات الثقافية والتعليمية والعلمية بين جمهورية
مصر العربية والدول األجنبية بما يساهم فى تطوير منظومة البحث العلمى المصرية وتوفير الكوادر المصرية
التى تخدم استراتيجية البحث العلمى

زيادة المخصصات المالية للبعثات العلمية الى مليار جنيه

قال الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى إنه من المنتظر زيادة المخصصات المالية للبعثات العلمية
للخارج لتصل إلي مليار جنيه بدال من  ١00مليون جنيه فى الوقت الحالي ،مشيرا الي أن األولوية فى االختيار
ستكون للمستوفين للشروط العملية واالكاديمية المطلوبة جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة التنفيذية للبعثات بمقر
.الوزارة

