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 بكلية الطب 5102 ابريل لدورة بالكلية العليا الدراسات فى للقيد التقدم

 من اعتبارا بها  التسجيل بدا والتى 4151 ابريل لدورة بالكلية العليا الدراسات فى للقيد التقدم يرغبون الذين العليا الدراسات طلبة على

  التالى الموقع هذا زيارة شهر ولمدة 51/5/4151

http://193.227.24.15/pg/ 

 

 فية والتسجيل

 الموقع هذا على الدخول خالل من بك الخاصة البيانات جميع استيفاء بعد إال باإلدارة التسجيل طلبات تقبل ولن

 طوال مفتوح عالموق"  بالكلية العليا الدراسات إدارة الى وإحضارها بالتسجيل قمت قد بأنك اإلفادة وطباعة به الوادة البيانات جميع ومليء

 االنترنت مكاتب أو المنزل من سواء االنترنت بشبكة متصل جهاز أى خالل من متاح والتسجيل ساعة ٤٢ ال مدار وعلى األسبوع أيام

 .بالكلية المعلومات تكنولوجيا مركز أو

 

 بأذربيجان الدبلوماسية االكاديمية الجامعة منح

بأذربيجان للطالب المصريين   ADA   منح مقدمة من الجامعة األكاديمية الدبلوماسية 1تعلن أمانة المجلس األعلى للجامعات عن عدد 

 -:للحصول على 

- :درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية 

 العالقات الدولية

 العالقات الحكومية و اإلجتماعية    

 االقتصاد

 إدارة األعمال

 علوم الحاسب اآللى

 المعلوماتهندسة النظم و تكنولوجيا 

 -:درجة الماجستير فى التخصصات التالية 

 العالقات الدبلوماسية و الدولية

 السياسة اإلجتماعية
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 إدارة األعمال

وتتراوح قيمة المصروفات سنويا للطالب الواحد ما بين , علما بأن المنحه تشمل مصاريف الدراسة و الكتب و اإلقامة بأماكن فاخرة 

 .دوالر  58111  إلى 55111

حتى األول من ابريل    www.ada.edu.az ويمكن التقدم لهذه المنحه عن طريق استيفاء استمارة التقدم بموقع الجامعة اإللكترونى 

4151 

 admission@ada.edu.az  و لمزيد من المعلومات عن هذه المنح من خالل البريد اإللكترونى

 .علما بأن االدارة المركزية للبعثات ال تتحمل أية نفقات عن هذه المنحه 

 

 المنوفية بعلوم البترولية الحصيلة لزيادة أبحاث

 من يقرب بما تقدر التقليدية باألساليب استخراجه عمليات بعد المتبقية النفط كمية أن إلى الدراسات تشير

 العلوم بكلية الكيمياء بقسم بسيونى نفين الباحثة دفع ما وهذا مصر، في النفط احتياطي إجمالي من% 76

  وتوصيف تحضير حول علمية بدراسة للقيام المنوفية جامعة

 

 ويتميز للماء محب النانوكومبوزيت أن وجدت حيث البترولية، الحصيلة لزيادة النانوكومبوزيت وتطبيق

 الزيتى الملحى للمحلول السطحى التوتر وتقليل والماء الزيت بين الحركة نسبة تحسين على قادرا   يجعله مما عاليين حرارى وثبات بوزن

 .الترطيب وزيادة

 

 من والمناقشة اإلشراف لجنة  وتشكلت عضوية كيمياء تخصص العلوم في الماجستير درجة على البحث هذا خالل من الباحثة  حصلت قد

 عبد رشا الدكتورة:  من وكل المنوفية بعلوم الكيمياء بقسم العضوية الكيمياء بقسم العضوية الكيمياء أستاذ المجيد عبد السيد أحمد الدكتور

 ماهر والدكتور المصرى البترول بحوث بمعهد البترولية االستخدامات بقسم البوليمرات كيمياء بقسم السعيد أشرف والدكتور العظيم

 .سابقا   االزهر جامعة العلوم كلية وعميد العضوية الكيمياء أستاذ شاكر نهال والدكتورة التطبيقية الكيمياء أستاذ السكرى
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 بكلية الطب العليا الدراسات تسجيل نظام فى التسجيل خطوات

 خطوات التسجيل فى نظام تسجيل الدراسات العليا

 التمام عملية التسجبليرجى الدخول على اللينك التالى -1

http://193.27.24.15/pg/ 

 ادخال البيانات الشخصية-2

 (......-جواز سفر-رقم قومى)نوع تحقيق الشخصية ورقمة *

 الديانة*

 الجنس*

 

 

 

 (باللغتين العربية واالنجليزية)االسم بالكامل -اللقب-اسم الجد-اسم االب-اسم الطالب 

 (( المركز القرية-المحافظة -الدولة -القارة)الميالد ومكان -تاريخ الميالد)بيانات الميالد*

 :ادخال بيانات اخر مؤهل تم الحصول علية-3

 : مكان المؤهل*

 الدولة-1

 الجامعة-2

 الكلية-3

 القسم-4

 مسمى المؤهل-5

 تاريخ الحصول على المؤهل*

 العام االكاديمى الحاصل فية الطالب على المؤهل-1

 لشهادة التخرجتاريخ الحصول علية طبقا -2

 ادخال بيانات القيد الجديد-4

 (.....- خارجى-عضو هيئة تدريس -منحة )طبيعة طالب الدراسات العليا *

 العام االكاديمى الحالى*

  الكلية المراد التسجيل بها فى الجامعة*

 الشعبة/القسم*

 ( دكتوراة-تمهيدى/تاهيلى -ماجيستير -تمهيدى ماجيستير -دبلوم )الدرجة *

  هاء التسجيلان-5

 pdf طباعة االفادة بصيغة-6

 وال ياخذ فى االعتبار التسجيل بدون طباعة االفادة وتقديمة فى ملف التقديم
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 العربّية للغة راشد بن محمد جائزة عن اإلعالن

 قيمة ومجموع دوالر، ألف 61 منها كل قِيمة جائزة، 55من تتكون والتي العربّية للغة راشد بن محمد جائزة عن اإلعالن للجامعة ورد

 .م4151 يناير نهاية حتى م4152 ديسمبر 58 من للجائزة التقّدم ويبدأ. دوالر ألف 661 الجوائز

: التالي الرابط بمراجعة وذلك فروعها، من فرع بكل الجائزة معايير عليه تنطبق من لترشيح العربية للغة الدولي المجلس ويدعو

www.arabiclanguageic.org 

 بـ م4151 مايو 51-7: من الفترة في انعقاده والمقرر العربية للغة الرابع الدولي المؤتمر في للمشاركة البحوث تقديم باب أنّ  بالذكر جدير

ا يزال ال المتحدة، العربية اإلمارات/  دبي  .م4152 يناير نهاية حتى مفتوح 

 :المجلس موقع على المؤتمر مطوية مطالعة يرَجى ، المعلومات من لمزيد

http://www.alarabiah.org/index.php?op=news&id=1863 

 almajaless@live.com: التالي اإللكتروني البريد مراجعة يمكنكم استفسارات وألي

 

  

 

 اليونانية اوناسيس مؤسسة من مقدمه تدريبية منح

اعلنت عن مجموعه من المنح   Alexander S. Onassisؤسسة الكسندر أوناسيس اليونانية ِأفاد المكتب الثقافي المصري بأثينا بأن م 

 .4151/4157الدراسية لغير اليونانيين فى تخصصات مختلفة لعام 

 ــ: الغرض من المنح 

 .شهور ألساتذة الجامعات والحاصلين على الدكتوراه 7:  3مدتها من : إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه  

 .شهور  51:  1مدتها من : منح للطالب المسجلين لدرجه الدكتوراه  

 ـ: يمكن االطالع على مزيد من المعلومات والتفاصيل واستيفاء استمارة التقدم من خالل الموقع اإللكترونى الموضح بعد 

http://195.97.30.46/Scholarships/ForElApp21.nsf/CategA?OpenForm 

http://195.97.30.46/Scholarships/ForElApp21.nsf/CategC?OpenForm 
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 تتحمل أيه نفقات عن هذه المنحاإلدارة المركزية للبعثات ال 

 35/5/4151اخر موعد للتقديم 

 

 

 


