النشرة الشهرية الخاصة
بالعالقات الثقافية
نشرة شهرية تصدرها البوابة اإللكترونية بجامعة سوهاج
اصدار مايو ()5112
العدد()1

دعوة حضور المؤتمر الرابع حول السياحة فى مصر و افريقيا بجامعة
القاهرة
تدعو جامعة القاهرة السادة اعضاء هيئة
التدريس الى حضور المؤتمر الرابع للقسم
تحت عنوان تحت عنوان ( السياحة فى
مصر وإفريقيا اإلمكانات و الواقع -
التحديات ) بقسم الجغرافيا بمعهد البحوث
والدراسات اإلفريقية – جامعة القاهرة يوم
 7 – 6مايو 5112

الملتقى الدولي االول حول االعالم الديني
الملتقى الدولي االول حول االعالم الديني في اطار
قسنطينة عاصمة الثقافة اإلسالمية/ 6– 2مايو /
 5112م  ,لمزيد من المعلومات يرجى زيارة
http://diae.net/17268

وزارة التعليم العالى  :لقاء مع الملحق الثقافى بسفارة البحرينية بالقاهرة
التقت السيدة األستاذة /منال كمال
أحمد القائم بأعمال رئيس قطاع
الشئون الثقافية والبعثات السيدة/
فاطمة البوعينيني -المستشار
الثقافي بالسفارة البحرينية
بالقاهرة ,وذلك يوم االثنين
الموافق .5112/4/57
تناول اللقاء بحث سبل مساعدة
طالب البحرين للدراسة في
الجامعات المصرية الحكومية
والخاصة وتذليل كافة الصعوبات
التي تواجههم.
ومن جانبه أشاد المستشار الثقافي البحريني بحرص الجانب المصري علي االستجابة السريعة لحل
كافة المعوقات التي قد تواجه طالب البحرين.

المكتب الثقافي المصري بالرياض يقيم مسابقة بحثية كبرى بعنوان (كيف
نفهم القرآن الكريم)؟
ي علن المكتب الثقافي المصري عن مسابقة البحثية الكبري بعنوان ( كيف نفهم القرأن الكريم )
,لمعرفة موضوعات المسابقة و الشروط والمعايير يرجي زيارة موقع العالقات الثقافية

جائزة االلكسو للتطبيقات الجوالةAlecso Apps Award
ورد ألمانة الجلس االعلى للجامعات كتاب
اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقاة (
يونسكو ) والذى يفيد بأن المنظمة العرية
للتربية والثقافة والعلوم تعلن عن جائزة
االلكسو للتطبيقات الجوالة Alecso Apps
Awardوالتى تلغ قيمية جوائزاها السنوية
 21111دوالر امريكي وتهدف إلى:-
تشجيع المطورين العرب على
-1
االبتكار التكنولوجى
 -2تطوير تطبيقات عربية ذات جودة عالية فى مجالت التربية والثقافة والعلوم واأللعاب التعليمية
 -3توفير البيئة التقنية للمساهمة فى بروز صناعة عربية لتطبيقات الهواتف الذكية واللوحات
الرقمية
علما ً بإن آخر موعد لقبول الترشيحات هو  12مايو .5112
وللمزيد من المعلومات عن شروط المشاركة يرجى الدخول على الموقع الخاص بالجائزة
WWW.alecsoapps.om/awrard

حملة تعريفية حول المنظمة التكنولوجيةIEEE
نظم عدد من طالب الجامعة بمختلف
الكيات حملة تعريفية لمدة ثالث ايام
حول منظمة  IEEEوهى منظمة عالمية
غير هادفة للربح تهتم بنشر التكنولوجيا
على مستوى العالم و تأهيل الطالب من
المستوى األكاديمى الى مستوى سوق
العمل عن طريق عدد من الرحالت
العلمية و التدريبات التكنولوجية و غير
التكنولوجية حتى يصبحوا قادرين على
التخرج من الجامعة بتفوق كما انها
تجعلهم فرصة عظيمة امام عدد كبير من
الوظائف المتاحة .
علما بان هذه المنظمة تحت إشراف الدكتور محمد حشمت عبد الاله مدير البوابة اإللكترونية و
مدرس ق سم الرياضيات والحاسب االلى بكلية العلوم و فريق مكون من  15طالب وطالبة من جميع
الكيات .

جامعة سوهاج تحصد  4جوائز فى مهرجان قناة السويس لألسر الطالبية
حصد وفد جامعة سوهاج المشارك
في المهرجان السادس لالسر
الطالبية والذي نظمته جامعة قناة
السويس علي اربع جوائز في أربع
أنشطة مختلفة ,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.
وأضاف د .صفا محمود نائب
رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب ان نتائج الجامعة بالمهرجان اسفرت عن فوز الطالبة هاجر محمد علي بالمركز األول في
مسابقة مجالت الحائط ,والثاني للطالب اياد بهاء الدين في مسابقة الغناء الفردي ,والثالث للطالبة
جهاد عبد الناصر عبد الح فيظ في مسابقة القران الكريم ,أما في مسابقة أفضل  cdفقد حصد الطالب
حمادة أبو الحمد علي المركز الثالث.
وأشار رشاد الشمسي مدير ادارة النشاط االجتماعي واألسر الي أن الجامعة شاركت بوفد ضم 01
فرد من بينهم  51طالب وطالبة ,تنافسوا في العديد من األنشطة 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
”  .وأشرف علي الوفد محمد يوسف ,اسالم ابو حجر ,أسماء عمر.

كيفية استعادة مصر لدورها االقليمي في ورشة عمل بجامعة سوهاج
اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل
التي نظمتها جامعة سوهاج بالتعاون
مع مركز دراسات المستقبل بجامعة
اسيوط تحت عنوان ” احياء الدور
االقليمي لمصر عربيا ً وإفريقيا ً ”
صرح بذلك د .نبيل نور الدين رئيس
الجامعة وقال ان الورشة تهدف في
المقام االول الي توعية طلبة وطالبات
الجامعة باالدوار االقتصادية والسياسية
التي تقوم بها مصر في الفترة القادمة
الستعادة دورها االقليمي.
وأضاف رئيس الجامعة ان الورشة والتي استمرت علي مدار اليومين حضرها 80طالب وطالبة
حيث تلقوا عدة محاضرات من خالل ثالث محاور اساسية ,المحور االول نحو دور اقليمي أوسع
لمصر من خالل أدوات ثقافية واقتصادية جديدة لترسيخ دور مصر االقليمي.
وأشار د .صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب الي أن المحور الثاني تحدث عن
سياسة مصر الخارجية ودوائر حركتها االستراتيجية ,والمحور الثالث اختص بالعالقات االفريقية
وحقوق مصر في مياه النيل.
وأوضح كل من احمد عاطف مدير النشاط الثقافي برعاية الشباب المركزية والمشرف علي الورشة,
ود .هاني جعفر مسئول التواصل الطالبي بالجامعة أن المحور الرابع كان علي الضمانات الدستورية
للنظام االنتخابي الجديد ,واخيراً تحدث المحور الخامس عن العالقات االمريكية بعد ثورة  01يونية.
حاضر في الندوة د .محمد ابراهيم مدير مركز دراسات المستقبل ,د .عالء عبد الحفيظ رئيس قسم
العلوم السياسية بكلية التجارة بجامعة اسيوط ,د .محمد توفيق استاذ الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة
سوهاج ,د .ثروت عبد العال عميد كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي سابقاً ,حسام عيسي رئيس
وحدة الدراسات االمريكية بالمركز االقليمي للدراسات االستراتيجية.

 3وحدات للعناية المركزه بقسم طب االطفال وفقاً لبروتوكول تعاون بين
الجامعة ومؤسسة البنك التجاري الدولي
فى إطار الجهود المبذولة
لخدمة مرضى اطفال جنوب
الصعيد وعالج االطفال
المحتاجين بالجامعة برئاسة
د.نبيل نور الدين قامت
مؤسسة البنك التجاري
الدولى باإلسهام بمبلغ 6
مليون جنيه لتطوير وتجهيز
 0عنايات مركزة بقسم طب
األطفال وذلك لألطفال الكبار
وحديثي الوالدة ,وأضاف رئيس الجامعة انه سيتم افتتاح الوحدات يوم االثنين الموافق  4مايو القادم,
وأشار ان هذه المرحلة هى المرحلة األولى وسوف يتبعها إنشاء وتحديث وحدات الحاالت الحرجة
لألطفال وكذلك وحدة غسيل كلى األطفال.
وصرح د .محمد عبد العال رئيس قسم األطفال انه طبقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة ومؤسسة
البنك التجاري الدولي فقد تم االتفاق على برامج التدريب المستمر لألطباء بواسطة شركة اليف كير
تكنولوجي وذلك بعقد دورات تدريبه بالتنسيق مع قسم طب األطفال.
وقال د .سمير عبد المجيد مدير المستشفيات الجامعية انه تم تركيب وتشغيل عدد من األجهزة
بالعنايات المركزة لألطفال اقل من شهر ومنها 11جهاز للتنفس الصناعي و15حضانه و  2اجهزة
لقياس نسبة األكسجين بالدم  ,اما بالنسبة للعناية المركزة لالطفال اكبر من شهر فقد تم تركيب 11
اجهزة مضخة محاليل و جهاز صدمات كهربية وجهاز لقياس الغازات بالدم ,باإلضافة الى لعناية
األطفال المتوسطة فقد تم شراء  8اجهزة قياس نسبة األكسجين بالدم.

المؤتمر العلمي الدولي األول المح ّكم ”حوار الحضارات والثقافات“
تنظم كلية االداب بجامعة االردن المؤتمر العلمي
الدولي األول المح ّكم ” حوار الحضارات والثقافات
“يهدف المؤتمر إلى تدعيم عناصر التواصل
الحضاري ,والتفاعل اإلنساني والثقافي بأسس
الحوار القائم على االحترام المتبادل ,وتقبّل الرأي
اآلخر ,ونبذ الفرقة الطائفية والمذهبية ,ونشر لغة
التسامح والمحبة بين الشعوب؛ مما يسهم في ترسيخ
أسمى قيم الحوار ,ومبادئ العيش المشترك على
المستويات كلّها.
سيُعقد في رحاب جامعة الطفيلة التقنية

