النشرات االخبارية للعالقات الثقافية
العدد الثالث

اإلعالن عن المنح التنافسية للعام الدراسي
 5102/5102المقدمة للدولة من جمهورية الصين
الشعبية طبقا للبرنامج التنفيذي

يعلن قطاع الشئون الثقافيه والبعثات عن منحا ً للحصول على درجه الدكتوراه والمقدمة من جمهوريه الصين
الشعبية طبقا ً للبرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين للعام الدراسي . 5102/5102
التخصصات المطلوبة  :علوم الحاسب االلى ـ بناء الشبكات المعلوماتية ـ علوم الهندسة البحرية ـ الميكانيكية
ـ الكهربية ـ العالج الطبيعي ـ دراسة اللغة الصينية وآدابها..

المنح المقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفيذي بين
جمهوريه مصر العربية والدانمرك للعام الدارسى
5102/5102

تعلن االداره المركزية للبعثات عن فتح باب التقدم لمنح دراسية تقدمها الدانمارك في اطار البرنامج التنفيذي
بين الدولتين بغرض جمع الماده العلميه الالزمه لرساله الدكتوراه للعام الدراسي 5102 /5102

وظيفة قيادية خالية فى مكتب اليونسكو فى هافانا

تعلن وزارة التعليم العالى عن حاجتها لوظيفة مدير مكتب اليونسكو فى هافانا و ممثلها فى كل من كوبا و
جمهورية الدومينكان و جزيرة اوربا بدرجة  D -0بمقر المكتب بمدينة هافانا .

دعم عالقات التعاون التعليمي والعلمي مع الواليات
المتحدة األمريكية

أكد د  .السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي على حرص مصر على دعم عالقات التعاون التعليمي
والعلمي مع الواليات المتحدة األمريكية ،وتدعيم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية
واألمريكية ..جاء ذلك خالل استقباله صباح أمس الثالثاء للسيد /روبرت ستيفن بيكروفت السفير األمريكى
بالقاهرة والسيدة /ماري أوت مديرة بعثة المعونة األمريكية فى مصر والسيد /عدنان صديق المستشار الثقافى
واإلعالمى للسفارة األمريكية بالقاهرة ،وذلك بمقر الوزارة.

دورات تدريبية من المركز االقليمي للتدريب ونقل
التكنولوجيا للدول العربية لعام 5102

يعقد المركز االقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية مجموعة من الدورات التدريبية في مجال أدارة
النفايات الخطرة والذي يعقد في فنلندا في الفترة بين  3/55الي  5102 4/5و أيضا دورة عن تصنيف
المواد الكيميائية و التي تعقد في شرم الشيخ في الفترة بين  5-50الي 5102 5-55

مسابقة الزمالة الطبية الفرنسية لعام 5102

تقدم فرنسا فرصة المشاركة لالطباء الشبان المصريين فى مسابقة الزمالة الطبية الفرنسية وذلك حسب
الشروط واللوائح المتبعة لتلك المسابقة والتى تطرح على مستوى كافة دول العالم حيث يتم اختيار عدد محدد
من المتقدمين الناجحين حسب ترتيبهم فى تلك المسابقة يعقد االختبار االول خالل شهر سبتمبر 2015
بالقاهرة اما االختبار الثانى والنهائىفيكون شهر ديسمبر  5102بباريس حيث يغتنم الناجحون االوائل على
وظيفة طبيب اجنبى مقيم (نائب اجنبى ) من خالل المنحة المقدمة من الحكومة الفرنسية لمدة  4الى 2
سنوات

فاعليات المؤتمر الدولي للتعاون بين الصناعة والبحث
العلمي

تدعو شركة حدث لإلبداع وريادة األعمال بالتعاو ن مع أكاديمية البحث العلمي وصندوق العلوم والتنمية
التكنولوجية للمشاركة في فاعليات المؤتمر الدولي للتعاون بين الصناعة والبحث العلمي والذي يشارك في
تنظيمه العديد من الجهات المؤسسات المحلية والدولية ومنها اإلتحاد األوروبي ومؤسسة مصر الخير ومنظمة
اليونسكو ومنظمة األسكوا وغيرها.

المؤتمر الدولي الثاني للتعليم العالي بجامعة االردن
5102

تعلن الجامعة األردنية عن قيامها بتنظيم المعرض والمؤتمر الدولي الثاني للتعليم العالي  5102بالتعاون مع
شركة (نعم أطلس) والمقرر تنظيمها خال الفترة من يوم األربعاء الموافق  10/10/5102حتى يوم الخميس
الموافق  ،2015/03/05بمشاركة  011جامعة محلية وعالمية.

مناقشة اكثر من  050ورقة بحثية في فاعليات اليوم
الثاني لمؤتمر بن سينا الثالث عشر للكيمياء

واصل مؤتمر ابن سينا الثالث عشر للكيمياء فعالياته لليوم الثاني علي التوالي بمشاركة اكثر من  021عالم
من مختلف انحاء العالم  ,وتضمن اليوم انعقاد  0محاضرات رئيسية للعالم الياباني ( ناواتو تشانتو ) والذي
يعتبر من الرواد المتخصصين في مجال التخليقات العضوية التي لها كفاءة بيولوجية … باالضافة الي
محاضرة تضمنت التركيز علي التحضيرات العضوية عن طريق تغيير الذرات غير المتجانسة … واختتمت
المحاضرات بالدكتور  /امين فهمي  ,نائب رئيس الجمعية الحلقية والذي ركز علي الجانب التربوي للمواد
العلمية ووضع منهجية في تدريس التخصصات الكيميايئة ..باالضافة الي اثراء المؤتمر عن طريق تقسيمه الي
مجموعات مختلفة بالتخصص في اقسام فريدة مثل  :التخليقات العضوية و التطبيقات البيولوجية وتأثير المواد
العضوية علي التخليقات والعكس..
جدير بالذكر ان المؤتمر ناقش في فاعليته اليوم اكثر من  050ورقة بحثية لعلماء من مصر وبلجيكا وروسيا
وايطاليا واستراليا والسعودية والكويت بحضور الدكتور  /نبيل نور الدين  ،رئيس الجامعة.

350عالم من مختلف انحاء العالم يشاركون في افتتاح
مؤتمر بن سينا الدولي للكيمياء“

افتتح الدكتور  /نبيل نور الدين عبدالاله  ،رئيس الجامعة وقائع المؤتمر الثالث عشر للكيمياء البحتة والتطبيقية
الحلقية غير المتجانسة ” والذي نظمته كلية العلوم بجامعة سوهاج في الفترة من  00حتي  01فبراير الجاري
بمدينة الغردقة..

