االسبوع االول
المؤتمر الدولي السابع لبحوث الثروة لحيوانية بالشرق األوسط وشمال
أفريقيا

تتشرف شركه ماسيف للمؤتمرات والمعارض الدولية بدعوة سيادتكم لحضور فعاليات
المؤتمر الدولي السابع لبحوث الثروة لحيوانية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا بالتزامن مع المؤتمر الدولى
لبحوث المصايد واالستزراع السمكى  2014وذلك خالل الفترة من  1سبتمبر إلى  5سبتمبر2014 .
وسوف يحاضر في المؤتمر نخبة من كبار العلماء و المتخصصين فى بحوث الثروة الحيوانية والسمكية علما ً
بأن السادة الباحثين والمحاضرين والمشاركين بفعاليات المؤتمر المذكور سوف يحصلون على شهادة معتمدة
من رئيس المؤتمر تفيد المشاركة بالفعاليات  ،كما وانه سوف تنشر األبحاث المقدمة بالمؤتمر .

منح دراسية للطالب المصريين بالمغرب

تقدم الوكالة المغربية للتعاون الدولي  01منح للطالب المصريين الراغبين في الدراسة بالمغرب خالل
العام العام  4102/4102وعلي الطالب الراغبين في التسجيل زيارة الموقع اإللكتروني التالي :
 www.amci.maمع العلم بأن أخر موعد لوصول الترشيحات للوكالة الغربية  01أغسطس . 4102

المؤتمر العلمي العالمي األول لتأصيل العلوم بجامعة القرآن الكريم
وتأصيل العلوم

تعلن جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم  -جمهورية السودان عن انعقاد المؤتمر العلمي العالمي األول
لتأصيل العلوم تحت عنوان " تأصيل العلوم والواقع والتحديات " ابتداء من 7نوفمبر حتي  9نوفمبر
4102م وعلي من يرغب في المشاركة الكتابة في أحد محاور المؤتمر المرفقة حسب األهداف المحدده وذلك
وفقا للصورة المرفقه .علما بأن أخر موعد لتسليم األوراق العلمية 2014/8/15م ،لمزيد من
التفاصيل اضغط هنا .

المؤتمر العربي الحادي عشر لعلوم وقاية النبات

وافق مجلس قسم وقاية النبات بجلسته العادية رقم ( )88بتاريخ 4112/7/11علي الطلب المقدم من السيد
االستاذ الدكتور  /أحمد احمد سالم والسيد الدكتور/عبد العليم سعد سليمان بشأن المشاركة في المؤتمر
العربي الحادي عشر لعلوم وقاية النبات في الفترة من  11 - 9نوفمبر /عمان /االردن  ،حيث ان سيادتهم
مشاركين ببحث مقبول النشر .

االستثناء من شرط السن لبعض اعضاء هيئة التدريس بالجامعات
والمراكز البحثيه للتقدم للمهات العلميه

ناقش المجلس االعلى للجامعات االستثناء من شرط السن لبعض اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز
البحثيه للتقدم للمهات العلميه وقرر المجلس تكليف المجلس االعلى لشئون الدراسات العليه والبحوث بدراسة
كل حاله على حدى وفى حالة طلب االستثناء من شرط السن يعرض االمر على المجلس االعلى للجامعات .

منح دراسية مقدمه من جامعة هوكايدو اليابانية لدراسة الماجستير
والدكتوراه

تعلن جامعة هوكايدو اليابانية عن فتح باب التقدم لبرنامج دراسة الماجستير والدكتوراه فى مختلف المجاالت
للعام الدراسى 4111/4112
http://www.ees.hokudai.ip/pub/p2013/2014 DC Admission e n.pdf
علما ً بأن موعد التقدم من  1يوليو حتى  14يوليو  4111على أن يتم إرسال الترشيحات مباشرة على
العنوان اإللكترونى الموضح بعاليه.

تليفون المركز :أ .هالة .11141412714

منح ممولة من األتحاد األوروبى 7

أوصى المجلس بالموافقة بشأن الخطاب الوارد من السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و
منسق منح االتحاد األوروبى ) (Medastarبالجامعة والخاص بحصول جامعة سوهاج على عدد ( )7منح من
إجمالى المنح الممولة من االتحاد

إعطاء مهلة ألعضاء البعثات الخارجية

تمت الموافقة على إعطاء مهلة حتي 10/04/4102م ألعضاء البعثات الخارجية للدكتوراة والمهمات
العلمية من خطه  4101/ 4104م وكذلك البعثات قصيرة األجل لمده ستة شهور و خطة أغسطس 4101
م وذلك لتنفيذ بعثاتهم ومهماتهم العلمية وتعبر بعد ذلك التاريخ الغية.

منح مقدمة من الحكومة المكسيكية لعام  4115م

تقدم الحكومة المكسيكية ثالثة منح جديدة لعام  4115م.
لإلطالع على التفاصيل يرجى زيارة الموقع اإللكترونى :
http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta -de-becas-para-extranjeros
آخر موعد لوصول الترشيحات إلى المكسيك هو  10يوليو  4102م .

الهندية تقدم  2منح دراسية للطالب الجامعين ) (PCTEجامعة
والدراسات العليا

في نيودلهي بتقديم أربع منح دراسية للطلبة المصريين في مرحلتي التعليم الجامعي ) (PCTEتعلن جامعة
والدراسات العليا ،حيث تتحمل الجامعة كامل الرسوم الدراسية للطلبة األربعة ،كما تتحمل نفقات اإلقامة
واإلعاشة لطالب واحد ،وتتحمل  %72من رسوم اإلقامة للطالب الثاني ،و %21من رسوم اإلقامة للطالبين
.الباقيين
.علما ً بأن آخر موعد للترشيح هو آخر يوليو 4102

