االسبوع الثالث
دعوة جامعة المنصورة لحضور المؤتمر السنوي الدولي بكلية رياض
االطفال
التاريخ: 18/7/2014

تدعو كلية رياض األطفال -جامعة المنصورة الى حضور المؤتمر السنوي الدولي األول تحت عنوان" :رؤى
مستقبلية لتطوير تربية وتعليم طفل الروضة" (كمـوجهــات للتميــــــز) وذلك يوم السبت الموافق
 4162/8/61الساعة العاشرة صباحا ً بقاعة المؤتمرات الكبرى بإدارة الجامعة ،.وذلك تحت رعاية السيد أ.د/
وزير التعليم العالي والسيد اللواء /محافظ الدقهلية والسيد أ.د /رئيس الجامعة والسادة النواب .
علما بانه سوف يُعقد المؤتمر برئاسة السيدة أ.د /سمية عبد الحميد أحمد -عميد كلية رياض االطفال ومقررا
المؤتمر السيد أ.د/محمد عبد المجيد محمد -وكيل كلية رياض االطفال لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيد
أ.د /أمل محمد القداح -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ،وذلك وفقا لما جاء في موقع جامعة المنصورة.

عقد المؤتمر العلمى حول أمن واستقرار الجامعات فى العام الدراسى
القادم

: 19/7/2014التاريخ
تدعو نقابة علماء مصر الى حضور مؤتمرا علميا موضوعه( :أمن واستقرار الجامعات فى العام الدراسى
القادم ( فى األسبوع األول من شهر سبتمبر 4162
حيث تمثل محاور المؤتمر حول  :دور اإلدارة الجامعية  -دور أعضاء هيئة التدريس  -دور تعديالت قانون
تنظيم الجامعات  -دور الطالب  -دور األنشطة الجامعية  -دور األمن اإلدارى والشرطى .
وأشارت النقابة ،فى بيا ٍن لها على موقعها الرسمى على موقع التواصل االجتماعى "فيس بوك" ،إلى أنها
ستتلقى رؤى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمين حول موضوع المؤتمر قبل  44أغسطس الجارى

منح لدراسة الغة األلمانية
التاريخ 18/7/2014

يعتزم مركز اللغة األلمانية بجامعة سوهاج بالتعاون مع معهد جوته بالقاهرة بتقديم منح لدراسة اللغة األلمانية
لمدرسى اللغة األلمانية بالمدارس الحكومية بالصعيد .وسوف يقوم معهد جوته بدفع رسوم إمتحان تحديد
المستوى للمتقدمين وكذلك رسوم الكورسات شرط اإلنتظام فى الحضور وإجتياز اإلمتحانات بتفوق لمن يرغب
فى االستمرار فى الحصول على منح مجانية للدورات التالية.
على السادة الراغبين فى الحصول على المنح اإلتصال بالمركز وتسجيل اسمائهم حتى يقوم المركز بتحديد
ميعاد لعمل إمتحان تحديد مستوى للسادة المتقدمين حتى يتم توزيعهم على المستويات المناسبة لهم .وسوف
يكون على كل متقدم إحضار خطاب من المدرسة التى يعمل بها يفيد بإنه يقوم بالتدريس فيها.

برامج دراسية للمرحلة الجامعية والدراسات العليا مقدمة من جامعة
تكنولوجيا المعلومات
التاريخ : 18/7/2014

تعلن جامعة تكنولوجيا المعلومات التابعة للجنة العلوم والتكنولوجيا (كومساتس) بإسالم أباد بباكستان عن
البرامج الدراسية للمرحلة الجامعية والدراسيات العليا المتاحة بالجامعة للطالب األجانب وذلك للعام الدراسي
 4162/4162سواء كمنحة دراسية أو بدون مصاريف دراسية
لم زيد من المعلومات يمكن الدخول على العنوان التالي-:

Int.admissons@comsats.edu.pk

www.comsats.edu.pk

** علما ً بأن البعثات ال تتحمل أيه نفقات عن هذه البرامج.

دعوة  :جامعة جنوب الوادى تعقد المؤتمر الدولى الثانى للدراسات البيئية
: 19/7/2014التاريخ

تدعو جامعة جنوب الوادي الساده اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الى حضور المؤتمر الدولي الثاني
للدراسات البيئية ذلك فى الفترة من  61/18/4162حتى  46/18/4162بمدينة الغردقة بمحافظة البحر
األحمر ،يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات البيئية والعلمية في الوقت الحاضر يتخلل المؤتمر ورش عمل
 .وندوات تساهم في حل كثير من المشكالت وإزالة المعوقات التى تشغل عموم المجتمع المدني

كلية اآلداب تنظم المؤتمر العلمى حول مستقبل األمن المائي المصري
التاريخ : 20/7/2014

تنظم كلية اآلداب بجامعة سوهاج مؤتمر علمي بعنوان " مستقبل األمن المائي المصري في ضوء التحديات
المعاصرة" وذلك خالل الفترة من  42/12/4162حتى  ،2015/03/26وتدعو الجامعة السادة أعضاء هيئة
التدريس للمة بالمؤتمر للرقي بمخرجاته من أجل مصر.

تخصيص  8منح تدريبية و دراسية فى روما
التاريخ 20/7/2014

يعلن المكتب الثقافى فى روما عن تخصيص  8منح تدريبية و دراسية مدة كل منحة  1اشهر باجمالى المدة 24
شهر فى اطار المشروع المقترح من مؤسسة روندينى االيطالية تحت عنوان جيوميد شباب المتوسط.....
لإلستفسار لدي االدارة المركزيه للعالقات الثقافية (إدارة المنظمات ) بجامعة سوهاج .

دعوة  :جامعة اسيوط بصدد عقد المؤتمر العلمي  61بالطب البيطرى
التاريخ: 20/7/2014

يطيب لكلية الطب البيطري – جامعة أسيوط دعوة سيادتكم للمة في المؤتمر العلمي السادس عشر الذي سوف
يعقد بمشيئة هللا في رحـاب جامعــة أسيوط في الفترة من  21نوفمبر –  4ديسمبر4162تحت عنوان "الرؤى
المستقبلية لالرتقاء بمستوى التعليم البيطري" تحت رعاية االستاذ الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة
اسيوط
محاور المؤتمر
-6

المعوقات والتحديات التي تواجه تطوير التعليم البيطري

 -4الرؤى المستقبلية في مجال األبحاث العلمية اإلكلينيكية واألكاديمية فى العلوم البيطرية والعلوم
المرتبطة بها.
-2

االتجاهات الحديثة فى عالج أمراض الدواجن واألسماك والوقاية منها.

 -2الطرق الحديثة في مجال تشخيص وعالج الحاالت الجراحية ومشاكل الخصوبة ذات الصلة
بتنم ية الثروة الحيوانية وطرق الوقاية منها.
 -2تحسين جودة المنتجات ذات األصل الحيواني باإلضافة إلى األمراض المشتركة وحماية اإلنسان
منها.
-1

أبحاث مرتبطة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة

دعوة  :جامعة اسيوط بصدد عقد المؤتمر 1لجراحة االنف واالذن
والحنجرة
التاريخ : 21/7/2014

يطيب لجامعة أسيوط دعوة سيادتكم للمة في المؤتمر العلمي السادس لجراحة االنف واالذن و الحنجرة
" " The 6th Assiut Conference of Otorhinolaryngology
الذي سوف يعقد بمشيئة هللا في الغردقة في الفترة من  2ديسبمر –  2ديسمبر 4162تحت رعاية االستاذ
الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة اسيوط

منح دراسية الوائل الخريجين من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
التاريخ : 22/7/2014

تعلن اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا االعالن عن منح دراسية الوائل الخريجين  ( :علماء الجيل القادم /
الدورة الرابعة ) 4162
وذلك للحصول على درجة الم اجيستير لجيل جديد من الخريجين المصريين المتفوقين  ،وهى منح محددة
االهداف والموضوعات لتلبية احتياجات مجتمعية تسهم فى ايجاد حلول للمشاكل الملحة والضاغطة التى تواجه

المجتمع فى الطاقة والغذاء والمياه والصناعة والبحوث االجتماعية وادارة العلوم والتكنولوجيا  ،كما تهدف
المنح الى سد الفجوة بين البحث العلمى ومتطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة الوطنية  ،والتى تحتاج الى
درجة عالية من المهارة والعلم من اجل التطوير والمنافسة  .كما ان قيمة المنحة 21111جنيه للطالب
وتفاصيلها كالتالى :
 -6مكافأة شهرية  6411جنيه طول مدة المنحة ( 21شهر ).
 -4تدريب متخصص لمدة  2شهور فى اللغة والكمبيوتر والمهارات االساسية وادارة االبتكار وزيادة االعمال
وحقوق الملكية الفكرية بمبلغ  61111جنيه.
 -2مساهمة فى نفقات البحث بمبلغ  42111جنيه.

