النشرات العالقات الثقافية
خالل شهر يناير العدد رقم ()3

اطالق جائزة مركز الملك عبد هللا بن عيد العزيز الدولى
لخدمة اللغة العربية

تنشط عدد من المؤسسات الحكومية واألهلية في المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية وتراثها،
ويأتي مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية في سياق ذلك ،إذ يؤمن َّ
بأن اإلبداعات
واإلنجازات المتميزة تحتاج إلى رعاية وعناية ،ودعم وتحفيز ،وتنسيق وإشراف؛ لتستمر في العطاء
والنَّماء ،من هنا جاءت (جائزة مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية)؛ سعيا ً من
المركز إلى تكريم المهتمين بخدمة اللغة العربية من األفراد والمؤسسات وإبراز جهودهم.

منح دراسية مقدمه من جامعة مونتريال بكندا
أفاد المكتب الثقافي المصري بمونتلاير بأن جامعة مونتلاير تقدم عدد ( )2منحه دراسية فى مجال طب
العمل والبيئة وذلك كالتالي:ـ
االولى  :للحصول على درجه الماجستير ومدتها سنتين بقيمة  00111دوالر كندى سنويا.
الثانية  :للحصول على درجة الدكتوراه أو مهمه علميه لما بعد الدكتوراه.

اإلعالن عن المنح التنافسية للعام الدراسي 5102 / 5102
المقدمة للدولة من جمهورية روسيا االتحادية
يعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن منحً ا للحصول على درجة الدكتوراه ومهمات علمية إلجراء
أبحاث ما بعد الدكتوراه مدة كل منها  6شهور من جمهورية روسيا االتحادية في مجاالت ( الفيزياء
الرياضيات الطاقة المتجددة علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات علوم الحياة العلوم الزراعية والتغذية
العلوم األساسية اللغة الروسية وآدابها ) .

منح تدريبية مقدمه من مؤسسة اوناسيس اليونانية

أفاد المكتب الثقافي المصري بأثينا بأن مؤسسة الكسندر أوناسيس اليونانية ِAlexander S. Onassis
اعلنت عن مجموعه من المنح الدراسية لغير اليونانيين فى تخصصات مختلفة لعام .2106/2102

منح مقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفيذي بين جمهورية
مصر العربية والهند للعام الدراسي 5102/5102

تعلن اإلدارة المركزية للبعثات عن فتح باب التقديم لمنح دراسية تقدمها الهند فى إطار البرنامج التنفيذى
بين الدولتين وذلك للدراسات العليا للعام الدراسى  2106/2102حيث أفاد مجلس العالقات الثقافية الهندى
 ICCRيقدم عدد من المنح الدراسية

منح دراسية مقدمه من األكاديمية الدبلوماسية بأذربيجان
ADA

أفاد المكتب الثقافي المصري بأذربيجان بأن األكاديمية الدبلوماسية  ADAتقدم عدداً من المنح للحصول
على درجة الماجستير فى التخصصات االّتيه :ـ

العالقات الدبلوماسية والدولية
السياسة اإلجتماعيه
إدارة االعمال

البرنامج دراسي The German Arab
Transformation Partnershipبين الجامعة
االلمانية و الجامعات العربية

أفادت هيئة التبادل العلمى االلمانية  DAADبأنها تعلن عن برنامج دراسي تحت مسمى :
The German Arab Transformation Partnership, Programme line 2
يهدف هذا ال برنامج الى خلق فرص اضافيه لجهود الجامعات العربية لتنفيذ االصالحات الجامعية بالتعاون
مع الشريك األلمانى وذلك من خالل تعاون قصير ومتوسط المدى مثل ورش العمل والمدارس الصيفية
والمؤتمرات والندوات  ..الخ  ،ويجب أن يتم تقديم الطلبات للمشاريع فى معهد أو كليه من قبل أستاذ فى
إحدى الجامعات األلمانية أو معهد لألبحاث األلمانية فى المانيا .

اإلعالن عن المنح التنافسية للعام الدراسي
 5102/5102المقدمة للدولة من جمهورية المجر
يعلن قطاع الشئون الثقافيه والبعثات عن منحا ً للحصول على درجه الدكتوراه والمقدمة من جمهوريه المجر
طبقا ً للبرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين للعام الدراسي . 2106/2102
التخصصات المطلوبة  :الرياضيات ـ الفيزياء النظرية والتطبيقية ـ الطاقة المتجددة

موضوعات المسابقة الثقافية لطلبة الجامعات
والمعاهد الفنية

ضربت ثورة الخامس والعشرين من ين اير أروع األمثلة بين ثورات العالم أجمع قديمها وحديثها مما كان
له أكبر األثر وأبلغه في توجه أنظار العالم أجمع بكل التقدير واالحترام إلى شباب مصر الذي خرجت
شرارة الثورة األولى من بين أيديهم  ،وإلى جموع الشعب المصري العظيم ولجيش مصر الباسل الذي
التحم بجموع الشباب في مشهد مهيب ليتحقق على أيديهم جميعا ً النصر .

موضوعات المسابقة الثقافية بقطاع الشئون الثقافية
للبعثات

تمر مصرنا الغالية اآلن بمنعطف خطير في تاريخها المعاصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير
وانتشار المطالب الفئوية متزامنا ً مع أعمال السلب والنهب والبلطجة التي انتشرت في ربوع البالد في
مشاهد تخلوا من االنتماء الحقيقي والتضحية لهذا البلد العظيم  ،وهو ما يذهب بنا في اتجاه معاكس تماما ً
لألهداف التي قامت لها الثورة وسالت من أجلها دماء شهدائنا من الشباب وكافة أطياف الشعب المصري .

فعاليات بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى
و جامعة بنغازى بليبيا

استقبل الـدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الدكتور فتحى المجبرى وزير التعليم الليبي ،
حيث بحث الجانبان سبل دعم التعاون بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي
ً
وأكد د .عبد الخالق خالل اللقاء على عمـق عـالقات التعاون الثقافي والعـلمي بين مصر وليبيا  ،مشيرا إلى
استعداد الوزارة لتقديم كافة التيسيرات الالزمة للطالب الليبيين الذين يدرسون بالجامعات المصرية.
وتناول االجتماع عدد من الموضوعات منها  :تيسير إقامة الطالب الليبيين في مصر

وظائف شاغرة بالمنظمة االسالمية للتربية والعلوم
والثقافة “ايسيسكو“


المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة ” ايسيسكو”

-1مدير الشئون المالية
-2مدير التربية
-3مدير العلوم
الراتب واالمتيازات
الراتب  :يتمتع المدير عند التعيين براتب شهرى اساسى قدره  0222611دوالر امريكيا
باالضافة الى تعويضات السكن قدرها 777.50دووالر امريكيا وتعويضات النقل قدرها
 521611دوالر امريكيا وعالوة اغتراب قدرها  033611دوالر امريكيا  ،باالضافة الى هذه
التعويضات  ،سيتقاضى تعويضات عائلية عن الزوجة اذا كانت ال تشتغل وقدرها  88دوالر
امريكيا وعن االطفال تحت الكفالة – فى حدود خمسة اطفال وقدرها  22دوالر امريكيا عن كل
طفل شريطة ان يكون االبن (او االبنة) غير متزوج ويقل سنه عن  08سنة وال يقوم بعمل مربح
او ال يتجاوز سنه  52وكان يتابع دراسته
سيعمل من يقع عليه االختيار بموجب عقد عمل مدته سنة قابلة للتجديد  ،وستمنح بطاقة سفر له
من مقر اقامته االصلى الى بلد المقر

وظيفة مدير معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة
وظيفة مدير معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة (مدير اول)
فتح باب الترشيح وظيفة مدير معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة(مدير أول) بالمنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم

*** الشروط الواجب توافرها فيمن يقع عليه االختيار للترشيح لهذه الوظيفة :
• درجة علمية ال تقل عن الدكتوراه في أحد مجاالت اختصاص المعهد من إحدي الجامعات العربية أو درجة
معادلة لها معترف بها .
•خبرة ال تقل عن  2سنوات علي األقل في مجال التدريس في إحدي الجامعات العربية في احد تخصصات
المعهد.
• إتقان اللغة العربية وإجادة أحدي اللغتين االنجليزية أو الفرنسية كتابة و نطقا .
•ال يتجاوز عمره خمسة وخمسين عاما

