اعالن دولة االمارات العربية المتحدة عن جائزة خليفة التربوية الدولية
في دورتها الثامنة 5102/5102

اعالن دولة االمارات العربية المتحدة عن جائزة خليفة التربوية الدولية في دورتها
الثامنة  5102/5102والتي تمنح في التعليم العالي ألستاذين جامعيين احدهما متميز
في التدريس واألخر متميز في البحث العلمي والتي قيمة كل واحدة منها 011111
درهم اماراتي وعلي من يرغب في التقدم الرجاء التوجه الي مكتب العميد أ /اميرة
مصطفي ألخذ استمار التقدم والشروط وكافه البيانات الخاصة بالمنحة .

مؤتمر اسيوط السادس عشر لجراحة االنف واألذن والحنجرة والرأس
والرقبة

تدعو جامعة اسيوط الجامعات المصريه لحضور المؤتمر السادس عشر لجراحة
األنف واألذن والحنجرة

جامعة أسيوط تدعو اعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمر العلمى الـ
 01بكلية الطب البيطرى

كلية الطب البيطري – جامعة أسيوط تدعو السادة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة
في المؤتمر العلمي السادس عشر الذي سوف يعقد بمشيئة هللا في رحـاب جامعــة
أسيوط في الفترة من  01نوفمبر  – 2ديسمبر تحت رعاية األستاذ الدكتور محمد
عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط .

المؤتمر الدولى للرياضة والصحة و علوم الحركة لعام 5102/5102

تدعو جامعة اسيوط السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج لحضور
المؤتمر الدولى للرياضة والصحة وعلوم الحركة والملتقي السنوي الحادي عشر
للشبكة الدولية لعلوم الرياضة والصحة بالتعاون مع والشبكة الدولية لعلوم الصحة
والرياضة ) (INSHSوذلك بدء من يوم  05الى  02مارس . 5102

دعوة حضور المؤتمر الدولى الـ 8فى الجيوفيزياء بجامعة طنطا

تدعو جامعة طنطا السادة أعضاء هيئة التدريس الى حضور المؤتمر الدولى الثامن
فى الجيوفيزياء  ISG8في الفترة 01-01نوفمبر  5102بعنوان " مستحدثات
الجيوفيزياء فى البحث عن الثورات الطبيعية تحت رعاية وزير التعليم العالى
والبحث العلمى و رئيس جامعة طنطا

المسابقة الثقافية لطلبة الجامعات والمعاهد الفنية من وزارة التعليم العالي

تعلن وزارة التعليم العالي عن المسابقة الثقافية لطلبة الجامعات والمعاهد الفنية للعام
 :الحالي 5102/5102م وذلك في الموضوعات التالية
الموضوع األول ( :العنف ضد األطفال ) .
الموضوع الثاني  ( :محو األمية أولي استراتيجيات التعليم التطبيقي والتنمية ) .
الموضوع الثالث ( :التكافل االجتماعي صورة من صور الوالء واالنتماء للوطن )
.

تمويل مشروعات بحثية جديدة مقدمة من صندوق العلوم والتنمية
التكنولوجية

يعلن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية عن إتاحة فرص لتمويل مشروعات
بحثية جديدة لحل مشكالت الجهات الصناعية والتحديات الوطنية وتعتبر هذه
الفرص موجهة لكل الجهات البحثية المتميزة التي تستطيع المشاركة في زيادة الناتج
القومي المحلي من خالل زيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية او إستحداث
حلول ذات مردود إقتصادي و إجتماعي للتحديات الوطنية .

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية

تدعو جامعة المنوفية السادة أعضاء هيئة التدريس الى عقد " المؤتمر العلمي الدولي
الثاني لكلية التربية النوعية "وذلك بعنوان ( قضايا التعليم في ظل األلفية الثالثة
الواقع والمأمول) خالل الفترة من  52ـ  52مارس  5102في رحاب كلية التربية
النوعية بأشمون.

الدورة التدريبية السادسة عشر فى مجال استخدامات وتطبيقات
الميكروسكوب االلكترونى

تدعو وحدة الميكروسكوب جامعة أسيوط السادة أعضاء هيئة التدريس عن
حضور الدورة التدريبية السادسة عشر استكماالً للدورات السابقة وما هو جديد
فى مجال استخدامات وتطبيقات الميكروسكوب االلكترونى فى المجاالت البحثية
والتشخيصية والصناعية وخاصة فى مجال النانوتكنولوجى للسادة أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمستشفيات والباحثين بمراكز البحوث العلمية
والشركات الصناعية فى جمهورية مصر العربية والدول العربية واالجنبية فى
الفترة من _ 12: 12مارس  1122م )

دعوة للترشيح لدورات معهد  Hepالمتخصصة في اإلدارة والتخطيط
التربوي بباريس

ورد كتاب السيد األستاذ الدكتور  /أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية
والعلوم والثقافة – اليونسكو مرفقا ً به خطاب المعهد الدولي للتخطيط التربوي
 Hepبشأن دعوة المعهد للترشيح المشاركين في الدورة القادمة لبرامجها
المتخصصة في اإلدارة والتخطيط التربوي والمقرر عقدها بباريس – فرنسا خالل
الفترة من  21أبريل إلي  2يونيو . 1122

