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أجازه إجبارية ألساتذة الجامعة المرشحين النتخابات النواب
في مجلس جامعة المنوفية:
أجازه إجبارية ألساتذة الجامعة المرشحين النتخابات النواب
أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة خالل جلسة مجلس الجامعة بمشاركة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية أن أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة أو العاملين الذين تم اإلعالن عن قبول أوراق ترشحهم بخوض انتخابات مجلس النواب القادم يتحتم عليهم التقدم فورا ً
بطلب للحصول على أجازة رسمية مدفوعة األجر لمدة شهر حتى انتهاء العملية االنتخابية الخاصة بهم ،وذلك حرصا ً على حسن سير
العمل وعدم الخلط بين مهام ومتطلبات العمل من ناحية والسير في أعمال الدعاية والترويج للفوز في االنتخابات من ناحية أخرى .

منح دراسية مقدمه من كوريا الجنوبية للعام الدراسي  5102/5102للحصول على الماجستير والدكتوراه
افادت سفاره كوريا الجنوبية بالقاهرة بأن الحكومة الكورية تقدم عدد من المنح للطالب المصريين لمرحله الدراسات
العليا (الماجستير ـ الدكتوراه ) للعام الدراسي , 4152/4151تعطى األولوية فى التقدم لهذه المنح للتخصصات ذات
العالقة بالتعليم الفني والتقني.

مدة الدراسة :
للماجستير ( عام لغة  +عامين دراسيين)
الدكتوراه ( عام لغة  3 +أعوام دراسية)
المنحة تغطى االتى:ـ
قيمه تذاكر الطيران-ومرتب شهري قيمته  011.111اون كورى
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وبدل وصول قدره  411.111أون كورىمصاريف البحث للفصل الدراسي تتراوح بين  451.111الى  421.111أون كورى حسب التخصص.مصاريف دراسة اللغة والمصاريف الدراسيةطبع رساله من  111.111الى  811.111اون كورىتأمين صحى قيمته  41.111أون كورى* اّخر موعد للتقدم لهذه المنح 4151/3/1
* يتم الحصول على استمارة التقدم من خالل الموقع اإللكترونى الموضح بعد :
www.niied.go.kr
http://www.studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do
وعلى الساده الراغبين فى التقدم لهذه المنح بالتوجه مباشره بكافة المستندات المطلوبة الى المركز الثقافي الكوري بسفاره كوريا
الجنوبية بالقاهرة بالعنوان التالى (  8شارع بولس حنا ـ الدقي ـ الجيزه )
اإلدارة المركزية للبعثات ال تتحمل اّية نفقات عن هذه المنح

منح دراسية مقدمه من االتحاد األوروبي
أفاد المكتب الثقافي المصري بباريس بإعالن  Erasmus Mundusبشأن منح برنامج الماجستير الجديد DYCLAM LET'S IMAGINE
 ، HERITAGE For The Futureعلى أن يتم التقدم من خالل الموقع اإللكتروني الموضح بعد:ـ
http://www.dyclam.eu/en
·

ويمكن للساده الراغبين الحصول على إستمارة التقدم من خالل الرابط التالى :

http://www.dyclam.eu/future-students/part-dyclam

·

كما يمكن االطالع على مزايا المنح من خالل زيارة الرابط اإللكتروني االتى :ـ
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http://www.dyclam.eu/future-students/scholarships-financial-supports
·

مده الدراسة عامين (  2فصول دراسية )

· الدول التي ستتم بها الدراسة  :فرنسا ـ المانيا ـ البرازيل
أخر موعد لتلقى اوراق الساده المرشحين . 4151/3/51
اإلدارة المركزية للبعثات ال تتحمل اّيه نفقات عن هذه المنح

حفل تكريم المهندس توفيق ساير داير
اليوم االثنين الموافق  4151/3/0تم تكريم السيد المهندس توفيق ساير داير أمين عام الجامعة بمناسبة بلوغه سن المعاش و ذلك بقاعة
المؤتمرات بمركز المعلومات باإلدارة العامة للجامعة.
حضر حفل التكريم األستاذ الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة و أ.د /عباس الحفناوى رئيس الجامعة السابق و أ.د /ثابت إدريس
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث السابق كما قام بتشريف الحفل السادة نواب الجامعة الحاليين و السادة أمناء الجامعة
السابقين و لفيف من السادة العاملين بجامعة المنوفية
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حفل تكريم االستاذ سامى ابو النبايل
تم تكريم السيد االستاذ /سامى ابو النبايل مدير ادارة السكرتارية بمكتب أ.د /رئيس جامعة المنوفية بمناسبة بلوغه سن المعاش و ذلك
بحضور السيد االستاذ الدكتور /معوض الخولى رئيس الجامعة و السيد االستاذ توفيق ساير داير االمين العام للجامعة و العاملين باالدارة
العامة لمكتب أ.د/رئيس الجامعة .

اعالن عن وظيفة رئيس المعهد القومى للمعايرة
تم فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس المعهد القومى للمعايرة و ذلك اعتبارا من  4151/3/51و ذلك فى ضوء قرارى السيد وزير البحث
العلمى رقم  111لسنة  4152بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء المراكز او المعاهد او الهيئات البحثية و رقم  33لسنة 4151
بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس المعهد القومى للمعايرة

منح دراسية مقدمة من وزارة التعليم و البحث العلمى بروسيا اإلتحادية 5102-5102

تم تخصيص عدد من المنح الدراسية للطالب المصريين للحصول على درجه الدكتوراه للدارسين الذين يعتزمون الدراسة فى
الجامعات الحكومية الروسية على حساب الطرف الروسي.
أن الطالب االجانب ( المصريين) سوف يحصلوا طوال فتره دراستهم على منح ماليه ( لاللتحاق بهيئات الدراسات العليا

فقط) وأماكن السكن الجامعي تتطابق ظروفها المعيشية مع ظروف المواطنين الروس الذين يدرسون على حساب
تخصصات الميزانية الفيدرالية الروسية.



كما تتم تغطيه المصروفات المتعلقة بتنظيم استقبال الطالب األجن بي عند وصوله الى روسيا اإلتحادية فى المطار ونقله
الى مكان دراسته.
يتحمل الدارس قيمه شراء بوليصة التأمين الصحي الروسية.



على ان يتم توافر شروط البعثات فى المرشحين وهى على النحو التالى :ـ

·

أن يكون المرشح مصري الجنسية وااليزيد سنه عن  23عاما.

ال تقل مده الخدمة بالعمل عن عامين ويعمل مدرس مساعد او باحث مساعد بإحدى الجامعات الحكومية المصرية أو
·
المعاهد او المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات .

نشرة الدراسات العليا
العدد9:

يشييشيش

4152
4151
/8/3
/51
التاريخ/ 8:

اإلجادة التامة للغة اإلنجليزية تحدثا وكتابه مع تقديم شهاده صالحة تفيد تحقيق مستوى  16فى اختبار IBTاو  5درجات
·
فى اختبار الـ . IELTS


اّخر موعد للتقدم لهذه المنح 3165/2/35



المستندات المطلوبة :ـ

.6

موافقة الجهة الموفدة على ترشيح الدارس للمنحة.

 .3نسخه من استمارة التقدم  + Applicationصوره من شهاده اللغة
.2

إستمارة البيانات باللغة العربية معتمده من جهة العمل ( موضحا بها تاريخ التعيين ).

 .4خطة البحث باللغة العربية واللغة اإلنجليزية معتمده.
.5


نبذه عن الحياة العلمية "  ".C.Vباللغة اإلنجليزية معتمده .
يتم التقدم من خالل الموقع اإللكترونى الموضح بعد :

http://en.russia.edu.ru/enter/2123
www.russia-edu.ru

يتم تقديم المستندات المطلوبة الى اإلدارة المركزية للبعثات بمجمع التحرير ـ الدور السابع ـ الحجرة رقم 8
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