مهخ دراسىة ألحراء أبحاج ما بعد الدكتوراه بالىابان
تعلن مؤسسة  MATSUMAEالدولً ألبحاث بدولة الٌابان عن منح دراسٌة
ألجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لفتره من  3الى  6أشهر لعام .6106
 التخصصات التً لها أولوٌة أثناء االختٌار( ع لوم ا لط ب ي ع ة ا له ند س ة ا لطب )

 أخر موعد للتقدم  30أغسطس .6105** لمعرفة المزٌد من المعلومات عن التخصصات و الشروط والتقدم لهذه
المنح ٌمكن االطالع على الموقع التالً- :
www.mars.dti.ne.jp/mif

اإلعالن عن المهخ الدراسىة المقدمة من وىئه فولبراىت األمرىكىة
للعان االكادىمي 6102/6102
أفادت هٌئة فولبراٌت األمرٌكٌة بالقاهرة بأنه تم فتح باب التقدٌم للمنح
الدراسٌة للبرامج األتٌة :ـ
 .0برنامج تدرٌس اللغات األجنبٌة Foreign Language Teaching
Assistant Programوٌتضمن االتً:ـ
 .aمقدم هذا البرنامج للسادة مدرسً اللغة االنجلٌزٌة بالمدارس ومدرسً
اللغة والمعٌدٌن بالجامعات ومدرسً ومعٌدي الجامعات فً تخصصات
األدب األمرٌكً واالنجلٌز والصحافة واإلعالم والدراسات األمرٌكٌة.
 .bمدة المنحة (عام اكادٌمً كامل)
 .cسٌقوم المرشحٌن الذٌن سٌتم اختٌارهم للمنحة بالمساعدة فً تدرٌس
اللغة العربٌة فً الجامعات األمرٌكٌة المضٌفة كما سٌقومون بدراسة
مادتٌن فً كل فصل دراسً فً تخصصهم العلمً مع دراسة ماده فً
الدراسات األمرٌكٌة.
 .dتغطى المنحة مصارٌف اإلقامة بالكامل والسفر باإلضافة إلى التأمٌن
الصحً.
 .eأخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 6105/7/9
 .fشروط التقدم ٌ ..رجى زٌارة الموقع االلكترونً الموضح بعد الطالع
على الشروط ومزاٌا المنحة وطرٌقه التقدم :
. www.fulbright-egypt.org
 .6برنامج منح لألبحاث للحاصلٌن على الدكتوراه من أعضاء هٌئات
التدرٌس بالجامعات المصرٌة والباحثٌن فً المراكز والمعاهد البحثٌة
المصرٌة  Fulbright Egyptian Scholar Programللعام
االكادٌمى  6107/6106وذلك فً جمٌع التخصصات ماعدا الطب
وطب األسنان والطب البٌطري  ،وهذا البرنامج ٌوفر المنح التالٌة :ـ
 .aمنح لألبحاث ألعضاء هٌئات التدرٌس الجامعٌة والباحثٌن .
 .bمنح إدارة الفنون لتنمٌه القدرات المهنٌة ألداره الفنون أو المؤسسات
الفنٌة.
 oتغطى المنحة نفقات البحث واإلقامة والتأمٌن الصحً بٌنما ٌتم تغطٌة
تكلفه السفر من والى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عن طرٌق جهة العمل
المصرٌة.

اإلعالن عن المهخ الدراسىة المقدمة من حامعة اهدوهىسىا للعلون التربوىة
Universitas Pendidikan Indonesia
أفاد السٌد الدكتور المستشار التربوي والثقافً بسفارة اندونٌسٌا بالقاهرة
بأن جامعة اندونٌسٌا للعلوم التربوٌة Universitas Pendidikan
 Indonesiaتقدم منحا دراسٌة للحصول على الماجستٌر فً التخصصات
األتٌة:ـ
ـ مده المنحة سنتٌن دراسٌتٌن (  4فصل دراسً)
ـ المنحة تغطى اإلقامة فً المدٌنة الجامعٌة واإلعفاء من الرسوم الدراسٌة
وإجراءات االقامه فً مكتب الجوازات االندونٌسً .
ـ ال تغطى تذاكر الطٌران واإلعاشة طوال فترات الدراسة ورسوم
المواصالت داخل البالد والتأمٌن الصحً واي احتٌاجات أخرى للطالب.
ـ أخر موعد للتقدم لهذه المنح هو ٌولٌو . 6105
ـ على أن ٌتم تقدٌم المستندات إلى سفارة اندونٌسٌا بالقاهرة (  03شارع
عائشة التٌمورٌه ـ جاردن سٌتً ـ القاهرة ).

دورات تدرىبىة باإلدارة العامة لرعاىة الشباب بحامعه سوواج
تعلن االدارة العامة لرعاٌة الشباب بجامعة سوهاج عن عدد من الدورات
التدرٌبٌة الصٌفٌة وذلك فً المجاالت التالٌة:


ورشة تدريب تعليم فن قيادة السيارات.



تصميم قواعد البيانات والشبكات.



الرسم على الزجاج.



دورة تدريبية فى الحاسب االلىic3.



مهارات البحث فى قواعد البيانات والكتابات الرقمية.



التحليل اإلحصائيspss .

ومن ٌرغب فً االشتراك علٌه التوجه لالدارة العامة لرعاٌة الشباب علما ً
بان أخر موعد للحجز 01/7/6105م.

مؤتمر الدولي الثالج للبحج في األعمال التحارىة و االقتصاد والعلون
االحتماعىة
مؤتمر الـ  04الدولً للبحث فً األعمال التجارٌة ،االقتصاد والعلوم
االجتماعٌة،
التوارٌخ  10- 17أكتوبر 6105
دبً ،اإلمارات العربٌة المتحدة.
آخر موعد للتقدٌم 66 :أغسطس 6105
آخر موعد للتسجٌل 01 :سبتمبر 6105
البرٌد اإللكترونً: conferencesdubai@gmail.com
لمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة موقع المؤتمر:
www.ircconferences.com/upcommings/dubaiconference.html

