النشرة الشهرية الخاصة
بالعالقات الثقافية
نشرة شهرية تصدرها البوابة اإللكترونية بجامعة سوهاج
اصدار مايو ()5102
العدد()3

منح بحثية بمنظمة المرأة العربية لطالب الدراسات العليا والبحوث
تعلن منظمة المرأة العربية عن فتح باب التقدم
لمنحها البحثية الموجهة لطالب الدراسات
العليا الذين يكتبون أطروحاتهم (ماجستير –
دكتوراه) في موضوع يتعلق بالمرأة العربية،
وذلك في إطار تخصصات مجال العلوم
االجتماعية و العلوم االنسانية.
أن يتمتع المتقدم بجنسية إحدى الدول العربية
األعضاء في منظمة المرأة العربية (وهي:
األردن ،اإلمارات ،البحرين ،تونس ،الجزائر،
السودان ،سوريا ،العراق ،عمان ،فلسطين،
لبنان ،ليبيا ،مصر ،المغرب ،موريتانيا ،اليمن)
أال يكون المتقدم قد سبق له التقدم قبالً لنفس المنحة بنفس المخطط.
أن يكون مخطط األطروحة المقدم لنيل المنحة قد تمت إجازته من قبل الجهات العلمية المختصة بالجامعة قبل
عام على األكثر من تاريخ اإلعالن عن المنح.
أ ن يسهم موضوع األطروحة في تحقيق غايات المنظمة والخاصة باالرتقاء بقدرات المرأة العربية وتحسين
أوضاعها ونشر الوعي بقضاياها.
مقر الجامعة المسجل بها المتقدم للمنحة يمكن ان يكون داخل الوطن العربي أو خارجه.
باب التقدم مفتوح لإلناث والذكور.

منح معهد تكنولوجيا المعلومات 2015بإسالم أبادCIIT
منح دراسية مقدمة من معهد تكنولوجيا
المعلومات  CIIT 2015بإسالم أباد للحصول
علي درجة الماجستير للطلبة المؤهلين من الدول
األسالمية وغيرها في المجاالت اآلتية
(علوم الحاسب اآللي  -الرياضيات  -علوم
اإلدارة  -الهندسة الكهربائية -الفيزياء  -إدارة
المشروعات  -األرصاد الجوية  -الكيمياء -
علوم اإلحياء  -علوم التربة  -العالقات الدولية -
دراسات التنمية  -علوم البيئة  -معالجة المياه
المستديمة).
***علما ً بأن أخر موعد لتقديم الطلبات هو 03
يونيو 5302
والدخول إلي الموقع اآللكتروني: www.comsats.edu.pk

منح فولبرايت للدراسات العليا للعام األكاديمي 5302-5302
باب التقديم لبرنامج منح فتح
فولبرايت للدراسات العليا للعام
األكاديمي  5302 -5302والذي
يهدف إلي تقديم فرص للدراسة /
إجراء أبحاث بالواليات المتحدة
األمريكية لطلب الماجستير
والدكتوراه المصريين وذلك في
جميع التخصصات ما عدا الطب
 :وطب األسنان والطب البيطري
 :وهذا ويوفر البرنامج المنح التالي
منح للحصول علي درجة الماجستير
 .يتم تشجيع المتقدمين في مجاالت
العلوم والتكنولوجيا والهندسة
.والرياضيات والزراعة واالقتصاد للتقديم
منح إجراء ابحاث وجمع مادة علمية للطلبة المسجلين للحصل علي درجة الماجستير أو الدكتوراه بإحدى
.الجامعات المصرية
.في مجاالت الفنية )  ( Master Classesمنح الفنون إلجراء أبحاث وحضور فصول متخصصة
 .باإلضافة إلي المشار كة في النفقات الدراسية لمنح جدرجة الماجستير ومنح الفنون
واإلعالن عن البرنامج في الكليات المتخصصه هذا ويرجى التنبية أن أخر موعد لقبول االستمارات المستوفاه
 .ومرفقتها هو الخميس الموافق  4يونيو  5302الساعة  4:03مسا ًء
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال باالستاذة  /نيفين جاد المولي رقم الهادف  00025202أو
www.fulbright-egypt.orgداخلي  002أو  001أو زيارة موقعنا اإللكتروني 33357978

جامعة ناميبيا تطلب إستعانات أساتذة بكلية الطب
طلب كلية طب جامعة ناميبيا االستعانة بعدد من
أساتذه الطب المصريين بها وذلك في
التخصصات التالي:

أستاذ أبحاث الدم

استاذ التشريح الباثولوجيا
أستاذ أمراض األنف واآلذن والحنجرة

أستاذ طب العيون

أستاذ أمراض النساء والوالدة

أستاذ طب األطفال
أستاذ تخدير

علما ً بأن جامعة ناميبيا سوف تقوم بتقديم حزمة مالية تشمل المرتب األساسي مضافا ً إليه بدالت العالوة وبدل
السكن وبدل األنتقال والضمان اإلجتماعي والبدل الطبي وبدل الوفاه.
ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول علي الموقع األلكتروني :
http://www.unam.edu.na/vacancies/
وترشيح من ترونه مناسبا مشفوعة بالسيرة الذاتية و بصورة المؤهالت العلمية مع توضيح تخصص كل
مرشيح وفقا ً للتخصصات المشار إليها بعالية وذلك في أقرب وقت ممكن.
اآلن

منح هندية مقدمة من مركز العلوم و التكنولوجيا لدول عدم االنحياز و
الدول النامية
اإلعالن عن المنح المقدمة من مركز العلم
والتكنولوجيا لدول عدم األنحياز والدول
النامية  ) (NAMبالهند ويتحمل المركز
نفقات السفر للمرشح ومنحه مرتب شهري
قده  223دوالر باإلضافة إلي منحه لمرة
واحده تعادل 480دوالر لتغطية نفقات
االنتقاالت الداخلية والزيارات العلمية ولمزيد
من التفاصيل ولتحميل استمارة التسجيل
يرجي الدخول إلي الموقع اإللكتروني التالي : www.namstct.org

اتفاقيات التعاون العلمى المبرمة بين اكاديمية البجث العلمى والجهات
األجنبية المناظرة
فى اطار اتفاقيات التعاون العلمى المبرمة بين
اكاديمية البجث العلمى والجهات األجنبية
المناظرة نتشرف باالعالن عن التالى:
طلب مقترحات بحثية لمشروعاتMOBILITY
ممولة من االكاديمية فى اطار برنامج امحوتب
مع وزارة الخارجية الفرنسية :مدة المشروع
 54شهر  ،التمويل  23الف جنيه سنويا ،
 %22من الميزانية موجهة للزيارات البحثية  ،آخر موعد  05مايو 5302
طلب مقترحات بحثية لمشروعاتMOBILITYممولة من االكاديمية بالتعاون مع اكاديمية العلوم التشيكية  :مدة المشروع  02شهر  ،التمويل  43الف جنيه
سنويا  %22 ،من الميزانية مخصصة لزيارات البحثية  ،آخر موعد  55مايو 5302
للتفاصيل زوروا موقع االكاديميةwww.asrt.sci.eg
او تواصلوا معنا على البريد االلكترونى التالى: imhotepasrt2@gmail.com
mona.zakaria59@gmail.com
asrtagreement@yahoo.com
ت52544020 :

وزارة التعليم العالى  :تجديد منح المركز االقليمى للتدريب والدراسات فى
مجال المياه

فى إطار الزيارة التى تقوم بها السيدة إيرينا
بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو لمصر
وجهود اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو
ومكتب اليونسكو االقليمى بالقاهرة والمندوبية
المصرية لدى اليونسكو بباريس ،شهد
الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم
العالى ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو صباح

اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى والسيدة ايرينا بوكوفا المدير
العام لمنظمة اليونسكو.
تهدف االتفاقية إلى تجديد منح “ المركز االقليمى للتدريب والدراسات فى مجال المياه في المناطق القاحلة وشبة
القاحلة” صفة المركز من الفئة الثانية للعمل تحت رعاية اليونسكو.
وتنص االتفاقية التى تستمر لمدة  2سنوات على تشجيع الدراسات فى مجال إدارة المياه فى تلك المناطق من
خالل تفعيل آليات التعاون على المستوى االقليمى فى ضوء تعزيز القدرات المحلية ومشاركة المؤسسات
والمنظمات الدولية تحت رعاية اليونسكو والبرنامج الهيدرولوجى الدولى.
كما تتضمن االتفاقية استمرارية دعم أوجه التعاون فى مجال مشروعات الحماية من مخاطر السيول وحصاد
مياه األمطار واستثمارها في خدمة منظومة التنمية الزراعية على مستوى الدولة ،فضال عن مساهمة
اليونسك و فى رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الفنية والهندسية العاملة بالوزارة.
شهد مراسم توقيع االتفاقية الدكتور سامح عمرو مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو ورئيس المجلس التنفيذى
لليونسكو ،والدكتور غيث فريز رئيس المكتب االقليمى لليونسكو بالقاهرة.

دعوة حضور المؤتمر الدولى الثامن عن جيولوجية أفريقيا فى رحاب
جامعة أسيوط
ينظم قسم الجيولوجيا -كلية العلوم -جامعة أسيوط المؤتمر الدولى االثامن عن جيولوجية أفريقيا فى رحاب
جامعة أسيوط خالل الفترة من  52-54نوفمبر.5302إلتاحة الفرصة أمام المتخصصين فى العلوم
الجيولوجية من جميع أنحاء العالم لتبادل األفكار ،المعلومات واألبحاث الجيولوجية وتطبيقاتها فى القارة
األفريقية .

المؤتمر الدولى الثامن للتنمية والبيئة فى الوطن العربى

تدعو جامعة اسيوط السادة اعضاء هيئة التدريس الى
حضور المؤتمر الدولى الثامن للتنمية والبيئة فى الوطن
العربى  54-55مارس 5302م

جائزة اليونسكو اليابانية للتعلم من أجل التنمية لعام
5102
تعلن اللجنه الوطنية المصرية
للتربية والعلوم
والثقافة(يونسكو)عن جائزة
اليونسكو اليابان التعلم من أجل
التنمية
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
علما بأن آخر موعد للترشح لهذه
الجائزة هو  52مايو 5302

