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تعلنُ أمان ُة المؤتمرات في الجامعة اإلسالمية عن بدء استقبال أبحاث المشاركين في مؤتمر :
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على البريد اإللكتروني conf.2015@iu.edu.sa :
في أحد المحاور التالية :
• المحور األول  :الجماعة ووسائل حفظها .

• المحور الثاني  :االفتراق والتحزب وآثارهما السيئة وطرق عالجهما .
• المحور الثالث  :التطبيق العملي لمفهوم الجماعة شرعا ً في المملكة العربية
السعودية .
• المحور الرابع  :دور مؤسسات الدولة في الحفاظ على الجماعة

.

12/المعرض التجاري الدولي للعالم اإلسالمي

ورد لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مراسلة بشأن المشاركة في فعاليات المعرض التجاري
الدولي للعالم االسالمي المقرر عقده في أنقره من  11الى  11سبتمبر 4112م  ،حيث يعد فرصة جيدة
للمشاركين في العديد من المجاالت ومنها التعليم العالي لعرض أحدث خدماتها ودراسة اتجاهات السوق في اآلونة
الخيرة وتحسين التعاون المشت رك مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التعليم العالي المشاركة مع
الدول المختلفة  ،،،،،،،،،،،،لمزيد من التفاصيل اضعط هنا أو األتصال باألرقام التالية -:
تليفون 24 24 224 114 01+ :
فاكس 44 11 224 114 01+ :

/11منح لتدريس الماجستير فى نظام المعلومات الجغرافية)( CIS

يعلن المركز الجغرافى الملكى االردنى عن بدء تدريس برنامج الماجستير فى نظام المعلومات
الجغرافية ) ( CISباشتراك مع جامعة موته و المركز االقليمى لتدريس علوم وتكنولوجيا القضاء
اعتبارا من العام الجامعى 5102/5102م  ،و لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع
المركز الجغرافي الملكي االردني وموقع جامعة مؤته-:

http://www.rjgc.gov.jo/default.aspx?lang=ar
/http://www.mutah.edu.jo/index.php/ar

/11مؤتمر التعليم االلكتروني بأفريقيا

تفيد االدارة المركزية للعالقات الثقافية بأنه ورد ألمانة المجلس كتاب السيد /
مدير عام اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بوزارة التعليم العالي بشأن الدعوة
المقدمة من السيدة /ريبيكا ستروماير المؤسس والعضو المنتدب لمؤتمر
التعليم االلكتروني بأفريقيا الحكومة المصرية للمشاركة في استضافة نسخة
 5102او  5102من المؤتمر الذي يناقش قضايا تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والتعليم والتدريب .
ولمزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع االلكتروني التالي -:
www.elearning-afreica.com

/11منح دراسية من سفارة جمهورية التشيك

أعلنت اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن المنح المقدمة من حكومة التشيك في التخصصات التالية -:
(االقتصاد  -الزراعة  -تكنولوجيا المعلومات  -علوم البيئة  -هندسة الطاقة  DSPاو) MSPوعلي المرشح ملئ
االستمارة من علي الموقع االلكتروني التالي-:
http://register.dzs.cz/registr.nsf

ولمزيد من المعلومات يمكن االطالع على الموقع االلكترونى الخاص بسفارة التشيك بالقاهرة الموضح بعد :

http://www.mzv.cz/cairo/en/culture
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-vladyceske-republiky-rozvojove-zeme-1
اخر موعد للتقدم هو 01/9/4102م

ع لما بأن البعثات التتحمل ايه نفقات عن هذا البرنامج

 /11دعوة للمشاركة في البرامج الدراسية في معهد التنمية الكوري
الحكوميKDI

أعلنت اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن الدعوة للمشاركة في البرامج
الدراسية التي يتيحها معهد التنمية الكوري الحكومي KDIللحصول علي
درجتي الماجستير والدكتوراه في مجاالت السياسة  /اإلدارة العامة وسياسة
التنمية من خالل منح للمتقدمين من المسؤلين الحكوميين تشمل كافة
النفقات  ،ومنها اإلعفاء الكامل من المصروفات الدراسية  ،ومصروف جيب
شهري يقدر بحوالي  0111دوالر أمريكي  ،وللمزيد من المعلومات يمكن
االطالع علي كافة الشروط من خالل الموقع االلكتروني التالي:-
 http://admissions.kdischool.ac.krعلماً بأن الموعد النهائي لتلقي
طلبات التقدم للعام الدراسي  5102/5102هو يوم  52أكتوبر 5102م .

/11رئيس جامعة سوهاج يكرم  11طالب من جامعة تعز وأمدرمان
اإلسالمية

كرم رئيس جامعة نبيل نور الدين  11طالب من جامعة تعز وأمدرمان اإلسالمية ضمن وفد الطالب العرب
المشارك بجامعة سوهاج وخالل كلمته رحب رئيس الجامعة بالوفد الطالبي وقام بتوزيع الشهادات علي
الطالب .

/11المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم العالي "
"IACQA'2015

تعلن األمانة العامة إلتحاد جامعات العالم األسالمي عن عقد المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة
التعليم العالي في الفترة من  1إلي  1مارس  5111م بجامعة الشارقة بدولة االمارات العربية المتحدة  ،كما
تدعو الجامعات األعضاء في االتحاد للمشاركة في فعاليات المؤتمر ولمزيد من المعلومات زيارة الموقع
اإلليكتروني أو التواصل علي-:
البريد االلكتروني iacqa@iacqa.org / agamy@sharjah.ac.ae:
الهاتف - 1111/1111515151111 :

/11مؤتمر جمعية أطباء الصدر األمريكية

بناء على موافقة قسم العالقات الثقافية وافق مجلس كلية الطب البشري بالقرار
رقم " "909بجلسته رقم " "459والمنعقدة بتاريخ 02/9/4102م على سفر
السيد االستاذ الدكتور حمدي علي محمدين محمود – أستاذ االمراض الصدرية
إلى الواليات المتحدة األمريكية لحضور مؤتمر جمعية أطباء الصدر األمريكية
المنعقد في هوستن تكساس وذلك خالل الفترة من .01/01/4102 – 45

/51ورشة عمل فى مجال "التقنيات والتطبيقات المعملية للبيولوجيا
الجزيئية والنظائر المشعة فى المجاالت الطبية"

يعلن مركز الشرق األوسط اإلقليمي للنظائر المشعة عن تنظيم ورشة عمل فى
مجال "التقنيات والتطبيقات المعملية للبيولوجيا الجزيئية والنظائر المشعة فى
المجاالت الظبية" فى الفترة من 4102/9/9م حني 4102/9/00م لمزيد من
التفاصيل اضغط هنا .

