شهر سبتمبر 4102
 .1تنظيم محاضرة بعنوان "عشوائيات القاهرة بين تغيير الثقافة وتحديات المستقبل"
تم تنظيم محاضرة يوم  4سبتمبر  4114بعنوان "عشوائيات القاهرة بين تغيير الثقافة وتحديات المستقبل" ألقاها الدكتور
حسن المويلحى وهو أحد المعوثين المصريين الذى أنهى رسالة الدكتوراه بمنحة من هيئة التبادل العلمى األلمانى
( )DAADو عقبت عليه أحد األساتذة المرموقين فى مجال التخطيط العمرانى بجامعة برلين ( )TU Berlinبمقر
السفارة المصرية ببرلين .و قد حضر المحاضرة السيد السفير الدكتور محمد حجازى سفير جمهورية مصر العربية ببرلين
ولفيف من الشخصيات الهامة والمهتمين بالشأن المصر من األلمان والمصريين والعرب .وأعقب المحاضرة نقاش عام وقد
حضر قرابة  01شخص.

 .4تعديل الصفحة الرئيسية للمكتب على شبكة المعلومات لكى تتضمن خدمات ومعلومات أكثر للدارسين والمبعوثين.
 .3اصدار دليل للدارسين (تم وضعه على الصفحة الرئيسية للمكتب على شبكة المعلومات) يتضمن معلومات هامة بشكل
مبسط عن الحياة فى ألمانيا والتعامل مع المواقف الحياتية والشئون الدراسية.

 .4حضور افتتاح معرض لآلثار المصرية وخاصة عن آثار الفيوم بصحبة السفير المصرى الدكتور محمد حجازى فى
مدينة هيلدسهايم يوم  13سبتمبر وحضور حفل تدشين لكتاب عن آثار الفيوم.
 .5مقابلة ممثلى جامعة روث آخن ( )RWTH AACHENمع السفير المصرى الدكتور محمد حجازى بشأن امكانية
تطبيق برنامج مماثل موجود بالفعل بين جامعة روث آخن مع دولة لبنان بمقتضاه يقوم الدارسون بلبنان فى مجال
الهندسة الميكانيكية (بعد انهاء دراسة البكالوريوس) بقضاء برنامج تدريبى ودراسى لمدة  8أشهر يركز على الجانب
التطبيقى ومهارات الصناعة ومبادىء اللغة األلمانية الفنية ويقضى الدارس جزء منه بلبنان ( 4أشهر) وجزء آخر
بأ لمانيا وفى هذا الوقت يتم الحاقه من خالل الجامعة بأحد الشركات كنوع من التدريب .وبعد انتهاء فترة التدريب يحق
للدارس اما البقاء فى ألمانيا اذا ما تم تمديد العقد مع الشركة التى التحق بها للتريب أو العودة الى بلده ومعاه شهادة
الحصول على هذا البرنامج التدريبى فى هذه الجامعة المتميزة .وسوف يتم متابعة هذا األمر مع ممثلى الجامعة
المذكورة بعد قيامهم بارسال عرض مبدئى يوضح ما تستطيع الجامعة تقديمه فى الحالة المصرية.

 .0مقابلة ممثلى جامعة روستوك و غرايسفيلد فى والية مكلنبورج فوربمرن فى مقر بعثة جامعة الدول العربية ببرلين
بشأن التعاون فى مجال البحث العلمى و زيادة عدد الطلبة وقد وعدوا ارسال تفاصيل اضافية واقامة ورشة عمل
للتعريف بهذه األمور لمسئولى التعليم و الثقافة العرب فى غضون األشهر الثالثة القائمة.

 .7حضور حفل توزيع جائزة األخوين جريم المقدمة من قبل هيئة ال DAADللدكتورة نهلة توفيق من كلية األلسن
بجامعة عين شمس بمدينة درسدن

الدكتورة نهلة توفيق تتسلم الجائزة من ممثل هيئة الDAAD

منذ عام  4111تمنح الهيئة األلمانية للتبادل العلمي  DAADجائزة جريم التشجيعية لشباب الباحثين في مجال الدراسات
الجرمانية في الدول غير الناطقة باأللمانية ،وذلك لمن قدموا إسهامات متميزة من شباب الباحثين في البحث العلمي في
مجال اللغة األلمانية وآدابها ونقل الثقافة األلمانية .وتمنح هذه الجائزة مرة في كل عام في منطقة من العالم .وتبلغ قيمة
الجائزة ثالثة آالف يورو كما تتضمن الحصول على إقامة بحثية لمدة أربعة أسابيع في ألمانيا في فترة الحقة .وقد نشأت
فكرة جائزة األخوين جريم التشجيعية لشباب الباحثين على نهج جائزة األخوين جريم التقديرية التي تمنحها الهيئة األلمانية
للتبادل العلمي منذ عام  1995لألساتذة العلماء األجانب الذين قدموا أعماال متميزة على مدار سنين عملهم في مجال علم
وقد فازت بجائزة جريم
اللغة ،أو علم األدب ،أو أبحاث اللغة األلمانية كلغة أجنبية أو الدراسات الخاصة بألمانيا.
التشجيعية هذا العام د .نهلة محمد ناجي محمد توفيق ،المدرس بقسم اللغة األلمانية بكلية األلسن جامعة عين شمس .وتم
تكريمها في احتفالية أقيمت في مدينة درسدن بألمانيا في مساء الجمعة الموافق  19سبتمبر  4114بحضور أ.د .أحمد غنيم
المستشار الثقافي لمصر في ألمانيا ،وكذلك نائب رئيس الهيئة األلمانية للتبادل العلمي أ.د .جويبراتو موكارجي ،وكذلك
مندوب من وزارة الخارجية األلمانية السيد أندرياس مايتسنر  ،و لفيف من األساتذة األلمان في مجال الدراسات الجرمانية.
 .8حضور ندوه منظمة من قبل هيئة ال DAADوجمعية الصداقة األلمانية العربية عن دور الجامعات فى المشاركة
السياسية.
 .9االنتهاء من اعداد الخطة السنوية المقترحة لألنشطة الثقافية وارسالها الى التمثيل الثقافى ووزارة الثقافة.
 .11اعداد مقالة ترويجية عن مشروع قناة السويس الجديد واالتصال بمجلة مقروءة جيدا تسمى Business and
 Diplomacyلنشرها بعد موافقة السفير المصرى على ذلك.

شهرأكتوبر 4102
 .1تم حضور افتتاح و القاء كلمة افتتاحية فى المهرجان الثانى لمسرح الربيع العربى بمدينة هانوفر يوم السادس من
أكتوبر حيث شاركت مجموعة من الفرق المسرحية العربية ومن بينها فرقة مسرح الغد المصرية بعرض مسرحيات
تعبر عن واقع المرأة العربية على مدار أربعة أيام .وقامت فرقة الغد بعرض مسرحية ليالى الجنوب للمخرج ناصر
عبد المنعم والتى تتعرض لواقع المرأة المصرية فى الصعيد المصرى .
.4

فرقة الغد العربى أثناء عرض المسرحية
 .3تم القاء الكلمة االفتتاحية فى المؤتمر الثانى لحماية اآلثار والذى عقد فى مقر الخارجية األلمانية وبحضور وزيرة
الدولة األلمانية لآلثار ورئيسة هيئة التبادل العلمى واألكاديمى ( )DAADوذلك فى اطار برنامج التعاون المشترك
بين كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وجامعة كوتبس األلمانية .وقد حضر االفتتاحية ا.د ماجد الديب نائب رئيس
جامعة حلوان وا.د حسام الرفاعى عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وا.د خالد العنانى مدير المتحف القومى
للحضارة المصرية .وقد تم االشادة ببرنامج التعاون بين الجامعتيين واالشارة الى أهمية التعاون من أجل استعادة
اآلثار المنهوبة .

صورة تجمع بعض المشاركين فى المؤتمر ومنهم وزيرة االثار ورئيسة ال والمستشار  DAADالثقافى ونائب رئيس
جامعة عين شمس وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ومدير المتحف القومى للحضارة المصرية

ا.د حسام الرفاعى عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان أثناء القاء كلمته
 .4اطالق صفحة جديدة للمكتب على الفيسبوك الهدف منها هو تعارف الدارسين الجدد بالدارسين القدامى وزيادة
التواصل بين الجميع فيما يتعلق باألمور الحياتية اليومية من سكن واقامة ومواصالت ودراسة وغيرها مما يقابل
الدارسين فى ألمانيا .ولن يتدخل أعضاء المكتب الثقافى اال كأدمن بهدف تحقيق الهدف من الجروب.

 .5تم اعداد مذكرة عن رأى المكتب فى اتفاقية ال DAADوقد تم ارسالها الى رئيس االدارة المركزية للبعثات حيث تم
توضيح نقاط الضعف فى االتفاقية التى يجب تالفيها عند اعادة تجديد االتفاقية.
 .0تم حضور حفل تدشين كتاب جديد عن مصر القديمة بمقر المتحف المصرى ببرلين.

 .7تم عرض فيلم مصرى "عشم" بمقر المكتب الثقافى والذى يتناول أنماط مختافة عن الحياة االجتماعية فى مصر وقد
حضر حوالى  35فرد من األلمان وأبناء الجالية المصرية من بينهم سفير ألمانيا السابق بمصر .

شهر نوفمبر 4102
 .1تم حضور محاضرة عن اللغات المصرية القديمة والنقاش مع القائمين حول اعداد أول قاموس للغات
المصرية القديمة فى األكاديمية العلمية ببرلين.
 .4تم حضور محاضرة عن البرلمان األلمانى والدول العربية :ما وراء الكواليس والتى قام بالقائها أحد
أعضاء البرلمان وحزب ال CDUبمقر جمعية الصداقة العربية األلمانية ببرلين.

 .3تم زيارة المدينة العلمية  Berlin Adlershofوالتى تعد من أكبر وأشهر المدن العلمية بألمانيا ولها العديد
من االنجازات فى المجال العلمى وفى ربط العلم بالتطبيق العملى و الصناعة .وقد تم استعراض األنشطة
المختلفة للمدينة خالل اللقاء فى مجال البصريات والمييكروسيستمس (الدوائر الكهربائية واالكترونية)
والطاقة المتجددة والبيوتكنولوجى.
 .4تم تنظيم محاضرة عن صورة مصر فى االعالم الغربى وقام بالقائها الدكتورة حنان بدر الدكتورة بكلية
االعالم بجامعة القاهرة وذلك بمقر السفارة المصرية ببرلين(صور د ناشد).

صور مختلف للدكتورة حنان بدر أثناء القاء محاضرتها

 .5تم تنظيم محاضره عن تطبيقات النانوتكنولوجى وقام بالقائها العالم من أصل مصرى واألستاذ بجامعة كييل
األلمانية الدكتور ماضى البحرى .وقد تم تكريمه أيضا .وقد تعرضت المحاضرة لالمكانيات المختلفة لهذه
التكنولوجيا وامكانيات تطبيقها فى مصر .

صور للدكتور ماضى البحرى أثناء القاء محاضرته وتكريمه
 .0تم حضور وتمثيل مصر فى يوم القاهرة بمدينة شتوتجارت األلمانية فى الذكرى  35للتآخى بين محافظتى
القاهرة وشتوتجارت والذى ضم أنشطة ثقافية وعلمية .

الدكتورة وفاء صديق المديرة السابقة للمتحف المصرى أثنلء عرض كتابها فى احتفالية شتوتجارت

االستاذ حلمى أبو العيش أثناء القاء كلمة فى احتفالية شتوتجارت
 .7تم المشاركة فى اجتماع بشأن برنامج للماجيستير بين جامعة هامبورج وجامعة القاهرة عن القانون
واالقتصاد ممول من قبل هيئة ال.DAAD

شهر ديسمبر 4102
 .1تم استقبال وزير اآلثار المصرى أ .د .ممدوح الدماطى بالمكتب الثقافى وهو المستشار الثقافى السابق.

 .2تم حضور الجلسة االفتتاحية وكلمة مصر التى ألقاها وزير اآلثار المصرى أ .د .ممدوح الدماطى فى مؤتمر
اآلثار فى خطر والذى نظم من قبل وزارت الثقافة واآلثار والخارجية األلمانية .

 .1تم استقبال وفد من كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وجامعة برلين بالمكتب وذلك فى اطار
مشروع بحثى مشترك عن دور المرأة فى المجتمع المصرى .

المستشار الثقافى مع وفد كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وجامعة برلين

