النشرات االخبارٌة الشهرٌة للعالقات الثقافٌة
عدد شهر سبتمبر لعام 5102

سفرد.معتمد السٌد محمود إلً مهمة علمٌة للصٌن الشعبٌة
صدر قرار رقم  188بتارٌخ 01/8/5102م بإٌفاد االستاذ الدكتور /معتمد السٌد محمود علً إلً جمهورٌة الصٌن الشعبٌه اعتبارا من 0/8/5102م ولمدة 4
أشهر.

بدء فعالٌات الدورة السابعة لمركز دراسات وبحوث اآلثار بكلٌة اآلداب
أعلن د  /محمد عبد هللا معروف مدٌر مركز دراسات وبحوث اآلثار بكلٌة اآلداب
عن عقد فعالٌات الدورة السابعة للمركز تحت عنوان ” فن التنقٌب عن االثار بٌن
النش أة والتطوٌر ” فً الفترة من  01أكتوبر وحتً  51اكتوبر القادم.
واضاف معروف ان الدورة سٌحاضر بها د.زٌنب حشٌش الخبٌرة اإلثارٌة
بوزارة اآلثار ،وسٌنم تنظم رحلة الحدي المواقع اإلثارٌة بسوهاج للتدرٌب
العملً علً موضوعات الدورة.
وجدٌر اً بالذكر انه جاري التسجٌل للدورة بمقر المركز بجامعة سوهاج.

جامعة سوهاج اختتمت فعالٌاتها على شاطئ الفٌروز
اختتمت جامعة سوهاج فعالٌاتها ضمن اسبوع شباب الجامعات العاشر
باالسماعٌلٌة برحلة ترفٌهٌة الى شاطئ الفٌروز بمنطقة البالجات
باالسماعٌلٌة صرح بذلك نشأت عباس مدٌر األنشطة الرٌاضٌة بالجامعة .
وقال عباس ان الدكتور نبٌل نور الدٌن عبدالاله رئٌس الجامعة ،اكد على
تنظٌم رحلة ترفٌهٌة للطالب على هامش االسبوع للتروٌح عن انفسهم بعد
عناء اسبوع كامل من المنافسات الرٌاضٌة التً شاركت بها الجامعة،
مضٌف ا ً ان الرحلة رافقها طاقم تمرٌض وارشاد سٌاحً من جامعة قناة
السوٌس .
جدٌر بالذكر ان جامعة قناة السوٌس ستنظم غد اً الخمٌس رحلة لبعثة
الجامعة تزور فٌها قناة السوٌس الجدٌدة وتبة الشجرة.

جامعة سوهاج تشارك فً معرض الفنون التشكٌلٌة بأسد مصر

تشارك جامعة سوهاج فً معرض الفنون
المقام التشكٌلٌة ضمن فعالٌات اسبوع
شباب الجامعات المصرٌة العاشر
باالسماعٌلٌة بلوحة للرئٌس السٌسً
بعنوان “ اسد مصر ” ومجموعة اخرى من
اللوحات الفنٌة المختلفة صرح بذلك محمد
ٌوسف مشرف النشاط الفنً.
وقال ٌوسف ان الجامعة شاركت فً
المعرض ب  7مجاالت مختلفة منها الخط
العربً ،والنحت ،والتصوٌر الضوئً،
وتصمٌم الجرافٌك ،والرسم بالزٌت،
والرسم بالرصاص ،والرسم على الزجاج،
مضٌف ا ً بأن الطالب رائد مالك باسٌلً
شارك بصورة للرئٌس السٌسً بزٌة
العسكري وفً الخلفٌة صورة ألسد مفتوح
الفكٌن مشٌر اً الى ان اللوحة تعبر عن قوة
الرئٌس فً الزود عن الخطر المحٌط
بمصر .

مركز تكنولوجٌا المعلومات ممثال عن جامعة سوهاج بمؤتمر شركة ماٌكروسوفت
ٌشارك غد اً وفد من مركز تكنولوجٌا المعلومات ممثالً عن جامعة سوهاج
فً المؤتمر الذي تنظمه شركة ماٌكروسوفت عن قطاع التكنولوجٌا بالقرٌة
الذكٌة ،صرح بذلك أ.د/محمود علً ابوالعز المدٌر التنفٌذي للمعلومات وقال ان
المؤتمر ٌهدف الً تعرٌف الشركة بمنتجاتها الجدٌدة و ما توصلت الٌه من
تحدٌثات للبنٌة التحتٌة لشبكة المعلومات.

برنامج الدورة الرابعة واألربعون إلعداد المعلم الجامعً بكلٌة التربٌة

افتتح د .نبٌل نور الدٌن عبد الاله رئٌس جامعة سوهاج ٌرافقه د .صفا
محمود السٌد نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب الدورة الرابعة
واألربعون إلعداد المعلم الجامعً والتً تنظمها كلٌة التربٌة بدء اً
من الثالثاء الموافق  1سبتمبر  5102م وحتً الخمٌس الموافق 07
سبتمبر  5102م ،بحضور د .محمود السٌد عباس عمٌد كلٌة التربٌة
و حث رئٌس الجامعة على ضرو رة مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس فى
مثل هذه الدورات من أجل تنمٌة مهاراتهم المختلفة واكتساب العدٌد من
الخبرات والتعرف على كٌفٌة نقل المعلومات للطالب بسهولة وٌسر.
وأضاف
ومن جانبه أضاف د.صفا محمود السٌد نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب انه من خالل هذه الدو رة ٌجب ان ٌتعلم الدراسٌن مهارات
االتصال والتواصل والتى تشتمل على اربع مهارات هما الحدٌث
واالستماع والكتابة والقراءة وهى مهارات أساسٌة مطلوبة للتواصل مع
االخرٌن  ،واٌضا تعلم كٌفة الشرح داخل المحاضرة باستخدام وسائل
الجذب للحدٌث وكٌفٌة المناقشة مع الطالب .

 .جوالة جامعة سوهاج تتضامن مع القٌادة السٌاسٌة

قدم فرٌق جوالة جامعة سوهاج عرض حركً صامت
عبروا فٌه عن تضامنهم وتأٌدهم للقٌادة السٌاسٌة
اضافة الى مجموعة من الفقرات الغنائٌة والحركات
الكشفٌة المتنوعة منها التصفٌق الكشفً والعدٌد من
االغنٌات الدٌنٌة والكشفٌة والموال ،وذلك خالل
المسابقة الكشفٌة التً شاركت فٌها جامعة سوهاج
ضمن اسبوع شباب الجامعات المصرٌة العاشر
باالسماعٌلٌة بحصور اسماعٌل الظهري مدٌر عام
رعاٌة الشباب صرح صبري محمد ابراهٌم مدٌر ادارة
.الجوالة والخدمة العامة
وقال صبري ان فرٌق الجوالة شارك أمس االحد فً
مسابقة تقٌٌم المجال الكشفً مشٌر اً الى انه اشترك فً
العرض 05طالب برتبة جوال موضحا ً ان العرض
اشتمل على فنون االنشاد الدٌنً والكشفً والموال
واسكتش بعنوان ” السفٌنة التائهة” عن الهجرة غٌر
الشرعٌة وعرض حركً صامت ٌعبر عن تضامن
الشباب المصري مع القٌادة السٌاسٌة وعرض حركً
. .صامت ٌوضح مفهوم اٌد على اٌد بنهض بوطننا

إعالن عن اجتماع  HOPEالثامن بمدٌنه تسكوبا بالٌابان
طلبت الجمعٌه الٌابانٌه لتنمٌه العلوم  JSPSتقدٌم مرشحٌن لحضور االجتماع
الثامن لشباب الباحثٌن تحت مسمى االمل  HOPE Meetingالمزمع عقده فى
الفتره من  7ـ  00مارس  5102بمدٌنه تسكوبا بالٌابان وهو اللقاء السنوى
الذى ٌجمع الحاصلٌن على جائزه نوبل بشباب الباحثٌن الحاصلٌن على الدكتوراه
فى خالل الخمس سنوات االخٌره او مازالوا ٌدرسون الدكتوراه .
·

التخصصات المتاحه  :الفٌزٌاء ـ الكٌمٌاء ـ الفسٌولوجى  /الطب

تتحمل الجمعٌه الٌابانٌه لتنمٌه العلوم  JSPSتكلفه االقامه واالنتقاالت
·
الداخلٌه فقط
·

ٌتحمل ا لباحث أو جهة عمله تكلفه السفر الى الٌابان

·

المستندات المطلوبه :ـ

§

استم اره التقدم معتمده من جهه العمل

اإلعالن عن المنح التدرٌبٌة المقدمة من حكومة الهند لعام 5102/5102
فادت سفارة الهند بالقاهرة بأن حكومة الهند تعتزم تنظٌم دورات تدرٌبٌه فً
مجاالت تنموٌة متعددة فً إطار البرنامج الهندي للتعاون الفنً واالقتصادي ITEC
فً المجاالت االتٌه:ـ
Accounts, Audit, Banking and Finance .1
IT, Telecommunication and English .2
Management .3
SME/Rural Development .4
Specialized Courses (Different Fields .5
Technical Courses ( Different Fields .6
Environment and Renewable Energy .7

جائزة الٌونسكو ــ الملك حمد بن عٌسى ال خلٌفة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصال
تم بدأ التقدم الجائزة الٌونسكو ــ الملك حمد بن عٌسى ال خلٌفة لتكنولوجٌا
المعلومات واالتصال فً مجال التعلٌم للعام  5102وسٌكون مجال البحث لهذا
العام فً االبتكار التربوي فً استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً
التعلٌم والتعلم .
سٌكون أخر موعد لتسلٌم الترشٌحات هو  01نوفمبر 5102
علم ا ً بأن استمارات الترشٌح والمعلومات اإلضافٌة عن الجائزة على الرابط
االلكترونً باللغتٌن االنجلٌزٌة والفرنسٌة .

