النشرة االخبارية اخلاصة بالعالقات الثقافية
العدد بتاريخ نوفمرب 5102

حتت شعار” حنو إعالو يبين مصر” مدير معَد
األٍراو اإلقليني يف مؤمتر جبامعة شوٍاج

عقدت جامعة سوهاج المإتمر الطالبً األول لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب تحت عنوان ” نحو إعالم ٌبنً مصر ” وذلك
الٌوم  2نو فمبر بقاعة المإتمرات الكبرى.
وأشار د .نبٌل نور الدٌن عبد الاله رئٌس الجامعة فى كلمته إلً أن المإتمر ٌؤتى دعم ا ً لطالب قسم اإلعالم ولزٌادة
التواصل معهم وتقدٌرا للدور الكبٌر الذي ٌمكن ان ٌلعبه اإلعالم فى الفترة القادمة فى دعم وبناء المجتمع المصرى.
ومن جانبه شدد د .اٌمن عبد المنعم محافظ سوهاج على ضرورة عقد مثل هذة الندوات مع الطالب ال سٌما طالب قسم
االعالم والذي له دور حٌوي وفعال فى بناء المجتمعات.
وقال د .محمد سعٌد محفوظ مدٌر معهد األهرام اإلقلٌمً واإلعالمً بقناة سً بً سً أن طالب اإلعالم علٌهم الدور
األكبر فً االرتقاء بوطننا الحبٌب مصر ,معربا ً عن سعادته بزٌارته األولً للمحافظة وما رآه داخل الجامعة الجدٌدة من
سك بالحلم هو السبٌل الوحٌد لتحقٌق
منشآت علً أحدث طراز معماري  ,وموجها ً نصٌحته للطالب بؤن األمل والتم ّ
األهداف المرجوة.

الدورة التدريبية الصابكة مبركس دراشات
وحبوث األثار والرتميه

تحت ر عاٌة الدكتور نبٌل نور الدٌن عبد الاله رئٌس الجامعة ود .كرٌم مصلح صالح عمٌد كلٌة األداب ٌجامعة سوهاج
تقام الدورة التدرٌبٌة السابقة بمركز دراسات وبحوث األثار والترمٌم تحت عنوان ” فن التنقٌب عن األثار بٌنن النشؤة
والتطوٌر ” والتً ٌحاضر فٌها د /زٌنب حشٌش وقد صرح د  /نبٌل نور الدٌن رئٌس الجامعة بؤن هذة الدورة التدرٌبٌة
تاتً فً إطار حرص المركز علً تقدٌم كافة الخبرات والمهارات المتعلقة بمجال األثار والصٌانة وفً إطار حرص
الجامعة علً أن تكون دائما بٌت الخبرة لكافة العاملٌن فً الحقل األثري والترمٌم باإلضافة إلً حرص الجامعة أٌضا أن
تسهم فً تنمٌة المجتمع من خالل صقل مهارات كافة مفتش األثار سواء المصرٌة أو اإلسالمٌة وكذلك أخصائٌوا
الترمٌم بمنطقة أثار سوهاج  .كما صرح ا.د /كرٌم مصلح صالح عمٌد كلٌة األداب أن الكلٌة والمركز ٌحرصان دائما
علً تقدٌم كافة الخبرات العلمٌة خاصة فً مجال األثار والترمٌم واإلستفادة من الخبرات العملٌة فً كافة الجامعات
والمإسسات الخارجٌة وذلك لتبادل الخبرات ونقلها ألبناء صعٌد مصر من العاملٌن فً الحقل األثري وكذلك زٌادة
خبرات أبناء الكلٌة من طالب أقسام األثار والترمٌم  .كما صرح أ.د /محمد عبد هللا معروف أن هذه الدورة التدرٌبٌة هً
حلقة أو سلسلة من الدورات التدرٌبٌة التً ٌقدمها المركز خدمة ألبناء الصعٌد بهدف تزوٌد خبراتهم فً مجال األثار
وسوف ٌعقبها مجموعة أخري من الدورات الحرفٌة والمهنٌة لصقل خبرات كافة المتخصصٌن فً المجال األثري
والترمٌم من خالل اإلستعانة بمحموعة من العلماء والخبراء فً كافة التخصصات ذات الصلة باألثار والترمٌم  .والدورة
من  4- 2نوفمبر  2102وٌتخللها زٌارة مٌدانٌة إلحدي المواقع األثرٌة وهً منطقة أثارأخمٌم بسوهاج.

فاعليات اليوو التدرييب االول على البخث
فى قواعد البياىات العاملية

عقد الٌوم مشر وع المكتبة الرقمٌة ومكٌنة المكتبات بجامعة سوهاج دورة تدرٌبٌة بعنوان ” الٌات التدرٌب على البحث
فى قواعد البٌانات العالمٌة ” بمحاضرة فرٌق متخصص من المجلس االعلى للجامعات المصرٌة  .التقى الٌوم األول
المحاضر االستاذ محمود داود  ,إخصائً التدرٌب على قواعد البٌان ات العالمٌة بعدد كبٌر من اعضاء هٌئة التدرٌس
والباحثٌن ومهندسً النظم والبرامج بوحدات الخدمات اإللكترونٌة بالكلٌات الجامعٌة وأمناء المكتبات بالجامعة فً مبنى
مركز تكنولوجٌا المعلومات وذلك بهدف التدرٌب على برنامج  end noteوكٌفٌة البحث فً قواعد البٌانات التالٌة :
– lippincott williams & wilkins up to date – isi web of knowledge – springer – wiley
 emerald – sagaو ذلك من أجل االطالع على كل ما هو جدٌد بقواعد البٌانات العالمٌة وكٌفٌة االستفادة منها فً
األبحاث وإعداد الرسائل العلمٌة ( الماجستٌر والدكتوراه ) و بمشٌئة هللا تعالى سٌواصل أ /محمود شوقً إخصائً
المعلومات بوحدة المكتبة الرقمٌة بالمجلس األعلى للجامعات غدا بالقاعة الزجاجٌة استكمال البرنامج التدرٌبً فً تمام
الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا فً القاعة الزجاجٌة بجامعة سوهاج القدٌمة.

دورة تدريبية بكصه الرتميه بآداب شوٍاج

بدأ قسم الترمٌم بكلٌة اآلداب بجامعة سوهاج دورته التدرٌبٌة السابعة تحت عنوان ” فن التنقٌب األثري بٌن النشؤة
والتطوٌر ”  ,وذلك بقاعة مجلس الكلٌة  ,صرح بذلك د .نبٌل نور الدٌن عبد الاله رئٌس الجامعة وأضاف أن تلك
الدورة تؤتً فً إطار اهتمام الجامعة بتنمٌة مهارات اآل ثار بٌن الطالب والمفتشٌن بمختلف مجاالت وأنواع اآلثار  .وأكد
د .كرٌم مصلح عمٌد الكلٌة علً ضرورة عقد تلك الدورات والتً من شؤنها رفع المهارات وإضافة المزٌد من الخبرات
لدي الطالب والباحثٌن وال سٌما العاملٌن بمجال اآلثار حتً ٌكونوا علً المستوي المطلوب  .وأوضح د  .محمد عبدهللا
معروف رئٌس قسم الترمٌم بالكلٌة أن الدورة والتً بدأت ٌوم  2نوفمبر سوف تستمر حتً الرابع من ذات الشهر
وتحاضر بها د .زٌنب حشٌش بوزارة اآلثار  ,مضٌفا ً أنها تعد الدورة السابعة والتً ٌنظمها القسم فً ذلك المجال.

فاعليات اليدوة التكيولوجية الكربى حول
اخلدمات و التكييات املكدمة مً شركة IBM
فى جمال“Bluemix – Cloud Computing

تحت رعاٌة االستاذ الدكتور نبٌل نور الدٌن عبد الاله رئٌس الجامعة و االستاذ الدكتور أحمد محمد سلٌمان عمٌد كلٌة
علوم و االستاذ الدكتور محمود على ابو العز المدٌر التنفٌذي للمعلومات بجامعة سوهاج .
نظم الٌوم مركز تكنولوجٌا المعلومات بجامعة سوهاج الندوة التكنولوجٌة الكبرى بالتعاون مع كلٌة العلوم حول
الخدمات و التقنٌات المقدمة من شركة  IBMفى مجال “ ” Bluemix – Cloud Computingبحضور لفٌف من

السادة أعضاء هٌئة التدرٌس و مهندسً التقنٌات بالجامعة حٌث حاضر بها المهندس تامر محفوظ أحد ابرز
المتخصصٌن بمركز تطوٌر تكنولوجٌ ا المعلومات بالشرق االوسط و كبٌر مهندسٌن الدعم الفنً بشركة  IBMوذلك
بمبنى كلٌة العلوم الجدٌد بقاعة السٌمٌنار بالدور الخامس فى تمام الساعة  00ظهرا و حتى الساعة الثالثة عصرا .
كما القً سٌادة االستاذ الدكتور محمود أبو العز كلمة إفتتاح الندوة بشكر السادة الحضور و مشٌدا بدور مركز
المعلومات فى نشر التكنولوجٌا داخل جامعة سوهاج وتبعه المهندس تامر محفوظ بشرح تفصٌلً عن ما تقدمة الشركة
و تعرٌف بمجال تطبٌقات  bluemixو اهمٌته فى لجعل حٌاة المطورٌن أسهل .

ميح دراشية لشباب اخلرجيني حتت شعار
علناء اجليل الكادو

ادارات جامعة شوٍاج يف طريكَا للخصول
علي شَادة االيسو

حضر الٌوم د .نبٌل نور الدٌن رئٌس جامعة سوهاج اجتماع مراجعة االدارات العلٌا فً اطار أنشطة مشروع تطوٌر
النظام االداري للجامعة وتاهٌله للحصول علً شهادة االٌزو  1110لسنة  , 2112حضر االجتماع د .عبده سعٌد الدٌن
مدٌر الشركة الع ربٌة لالستشارات الهندسٌة والسادة امناء الجامعة المساعدٌن ,ومدٌري ادارات جودة الهٌكل االداري
واعضاء فرٌق العمل  .واشار رئٌس الجامعة الً انه قد تم خالل االجتماع مناقشة عدة موضوعات اهمها أهداف
وسٌاسة االدارة العلٌا ,نتائج المراجعات الداخلٌة التً قامت بها اللجنة ,نتائج شكاوي العمالء واستطالعات الراي,
اضافة الً موقف حاالت عدم المطابقة وكفاءة اداء العملٌات ,والمتغٌرات التً تإثر علً نظام ادارة الجودة  .واضاف
كل من محمد عبدالحفٌظ واشرف القاضً امناء الجامعة المساعدٌن الً ان االجتماع تناول اٌضا ً موقف تنفٌذ االجراءات
التصحٌحٌة التً انبثقت عن اللجنة ,ومتطلبات التحسٌن المستمر ,وموقف احتٌاجات وتنمٌة الموارد البشرٌة
واالحتٌاجات التدرٌبٌة والبنٌة االساسٌة.

غدا جامعة شوٍاج تيظه املؤمتر الصيوي
للحراحة واملياظري واألوراو
ٌنظم قسم الجراحة العامة بكلٌة الطب بالجامعة المإتمر السنوي للجراحة والمناظٌر واالورام وذلك غدا الموافق 02
نوفمبر الجاري بفندق الزهور صرح بذلك د .نبٌل نور الدٌن رئٌس الجامعة ,وأضاف ان المإتمر ٌناقش عدد من
المحاور الهامة منها جراحة الكبد والبنكرٌاس والقنوات المرارٌة ,باإلضافة إلى جراحات المناظٌر واألورام  ,وجراحات
األطفال والوجه والفكٌن.
وقال د .عالء السٌوطً رئٌس المإتمر انه سوف تتعدد جلسات المإتمر لتصل الى  1جلسات علمٌة عقد ندوتٌن
حوارٌة  ,باإلضافة الى نشر العدٌد من األبحاث تصل الى  011بحث ,كما ٌقوم المإتمر بتكرٌم كبار األطباء واالساتذه
والباحثٌن الرواد من قسم الجراحة العامة بكلٌة طب سوهاج والذٌن ساهموا فى نجاح القسم على مسٌرة  22عام منذ
إنشاءه.
وذكر د .عالء احمد رضوان سكرتٌر عام المإتمر انه ٌسبق المإتمر ورشة عمل للعدٌد من جراحات المناظٌر لعالج
السمنة المفرط ة وجراحة القولون والشرج والتى تجرى ألول مرة فى صعٌد مصر.

مشروع للطاقة اجلديدة واملتحددة بالتعاوٌ
مع جامعة شوٍاج
بالتعاون بٌن جامعة سوهاج وأكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا ,تستقبل محافظة سوهاج وفد تقنً من الصٌن
لفحص ومعاٌنة األرض التً ستخصص إلقامة مشروع للطاقة الجدٌدة والمتجددة ,صرح بذلك د .نبٌل نور الدٌن رئٌس
الجامعة وأضاف أن المحافظة قامت بتقدٌم كافة التسهٌالت إل قامة هذا المشروع ومدته ثالث سنوات.
وقال د .احمد سلٌمان عمٌد كلٌة العلوم وممثل محافظة سوهاج بالمشروع بؤنه قائم علً ثالثة محاور رئٌسٌة وهً
عمل دراسات بحثٌة تنتهً بإنتاج نماذج لخالٌا شمسٌة تتواءم مع البٌئة المصرٌة ( من حٌث التغلب علً شدة الحرارة
واألتربة) و ع مل دراسات علً كٌفٌة استغالل المخلفات الحٌوٌة ,باإلضافة إلً عمل دراسات عن استخدام طاقة الرٌاح
.

جائسة اليوىصكو  /امللك محدبً عيصى ال
خليفة لعاو 2012

بشان دعوة الدول االعضاء لتسمٌة مرشحٌن لنٌل جائزة الٌونسكو/الملك حمد بن عٌسى فى مجال استخدام تكنولوجٌا
االتصال والمعلومات الغراض التعلٌم لعام  2102وفقا للشروط الموضحة بالمرفق موعد تقدٌم طلبات الترشٌح تم مده
الى موعد غاٌته  2102- 00- 01بدال من  2102- 00- 01البرٌد الكترونى: ictprize@unesco.org

جامعة شوٍاج تيظه ورشة عنل عً ” أبعاد
التينية يف حمافظة شوٍاج يف ضوء
املتػريات املعاصرة“

تنظم كلٌة اآلداب بسوهاج ورشة عمل بعنوان ” أبعاد التنمٌة فً محافظة سوهاج فً ضوء المتغٌرات المعاصرة ”
وذلك ٌوم األحد الموافق  21من نوفمبر الجاري .صرح بذلك د .نبٌل نور الدٌن رئٌس الجامعة  ,وأضاف أن الورشة
تهدف إلى رصد التحدٌات التً تواجه التنمٌة بالمحافظة وتحقٌق طفرة تنموٌة شاملة ومتكاملة فً مختلف القطاعات
اإلنتاجٌة والخدمٌة وذلك من خالل التنسٌق المستمر بٌن الجامعة والمحافظة .
وقال د .كرٌم مصلح صالح عمٌد كلٌة اآلداب إلى أن الورشة ستناقش عدة محاور من أهمها مجاالت التنمٌة بمحافظة
سوهاج  ,استغالل مصادر الطاقة المتجددة  ,تنمٌة شبكات المٌاه والطرق والكهرباء  ,باإلضافة إلى مناقشة المتغٌرات
البٌئٌة والصناعات الصغٌرة ودورهما فً التنمٌة  ,وتوضٌح دور الجامعة فً تقدٌم الخدمات التنموٌة داخل المحافظة.
أوضح د .محمد توفٌق محمد مقرر الورشة أن أهداف الورشة تتضمن إعداد أطلس و موسوعة علمٌة “ورقٌة
والكترونٌة ” حول التنمٌة با لمحافظة ,ووضع إستراتٌجٌة تنموٌة قطاعٌة زمنٌة مع تسوٌقها وإعداد بنك أفكار تنموٌة
للمحافظة .وأشار إلى انه سٌشارك فً الورشة د .مدحت جابر أمٌن الجمعٌة الجغرافٌة المصرٌة ,ود .فتحً أبو عٌانة
األستاذ بجامعة اإلسكندرٌة ورئٌس جامعة بٌروت سابقا والذي سٌلقى محاضرة بعنوان ” أبعاد التنمٌة فً محافظة
سوهاج فً ظل الخرٌطة اإلدارٌة الجدٌدة” .

ميح دراشية لشباب اخلرجيني “ علناء اجليل
الكادو”

تعلن أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا عن فتح باب التقدم لمنح دراسٌة لشباب الخرٌجٌن ” علماء الجٌل القادم
” وذلك للحصول علً درجة الماجستٌر فً مختلف التخصصات بقٌمة  14111ألف جنٌه حٌث ٌتم توفٌر برنامج
تدرٌبً للمتقدمٌن فً اللغة والكمبٌوتر والمهارات العامة والمهنٌة والفنٌة وإدارة اإلبتكار ورٌادة األعمال كشرط
أساسً للحصول علً المنحة  ,علما بؤن أخر موعد لتقدٌم المنحة  00دٌسمبر .2102

جدول زيارة أ.د.اشرف حمند الشيخي وزير
التعليه العالي والبخث العلني جلامعة
شوٍاج
جدول زٌارة أ.د.اشرف محمد الشٌحً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً لجامعة سوهاج الٌوم  20نوفمبر2102م.

