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  "الطريق األسرع للتفوق اإلداري " – Cognitive Science الذهنية التكاملية: ورشة عمل 
 .بإمارة دبي، اإلمارات العربيّة

 

 
 

( الدول العربية جامعة)العربية للتنمية اإلدارية ورد للجامعة رسالة إلكترونية من المنظمة

 " – Cognitive Science الذهنية التكاملية: المتضمن الدعوة للمشاركة في ورشة عمل 

م في 4151أبريل  43-41: الفترة من  والمقرر انعقادها في "الطريق األسرع للتفوق اإلداري

  .حدةالعربيّة المت فندق كوبنثورن، إمارة دبي، اإلمارات

 : يرجى مراجعة موقع المنظمة على الرابط التالي ولمزيد من المعلومات

 

 

 

 

 

 

http://www.arado.org.eg/homepage/ActDetail.aspx?actid=21818 

 
 
 م4151، أبريل (نحو منظومة وطنية لالبتكار) لمؤتمر العلمي الرابع لجامعة عين شمسا

 

 

 
ورد للجامعة رسالة إلكترونية من جامعة عين شمس تتضمن الدعوة للمشاركة في المؤتمر العلمي 

  :الرابع للجامعة تحت عنوان

 (مؤشرات الحاضر وتطلعات المستقبل: نحو منظومة وطنية لالبتكار)

 

 م4151أبريل  42-42: منخالل الفترة 

 

 .بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة بجامعة عين شمس

 

  :يرجى مراجعة الرابط التالي ولمزيد من المعلومات

 

http://4thconference.asu.edu.eg/ 

 

 : البريد اإللكتروني
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   vicep.research@ainshams.edu.eg  

 

 

  

 1447822844: فاكس 1447822845:  هاتف

 

 

 دورات يقّدمها المعهد القومي للقياس والمعايرة
 

 

( للقياس والمعايرة المعهد القومي) ورد للجامعة كتاب وزارة الدولة لشئون البحث العلمي 

يل فنيّة متخصصة تساعد على تأه متضمنًا قيام المعهد بتنظيم دورات تدريبية في مجاالت

الدورات التي ينفّذها معمل مترولوجيا النسيج بمقر  األفراد ورفع كفاءاتهم الفنيّة،ومن بين

 :المعهد

 م اسم الدورة المدة التاريخ اشتراك الفرد

 جنيه مصرية 5111م 4151مايو  53-54النشر العلمي العالمي يومان  1

 جنيه مصرية 5111م 4151يونيو  57لمية يومان شروط النشر في المجالت الع+ كشف االنتحال في البحث العلمي 2

 .يتم سداد االشتراكات قبل موعد انعقاد الدورة، ويتم الحجز قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوًما على األقل

  الجيزة -محطة مطبعة النقد –الهرم  -ش ترسا: المعهد القومي للقياس والمعايرة :عنوان المعهد

 1433873318: هاتف وفاكس

 

 ؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الصيدلة جامعة القاهرةالم

 

  :ورد للجامعة كتاب كلية الصيدلة جامعة القاهرة متضمنًا اإلعالن عن

 المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الصيدلة جامعة القاهرة

 Vision for Pharmacy in Egypt 4141: تحت عنوان

 م4151أبريل  47-41المقرر انعقاده في الفترة من و

 بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، جامعة القاهرة

  :جدير بالذكر أن رسوم االشتراك كالتالي
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Registration Fees 

Early 

By 15/03/2015 Late 

after 15/03/2015 On-Site* 

FOPCU members 250 LE 350 LE 

Non FOPCU members 500 LE 550 LE 

Pharmacy undergraduate students (FOPCU) 50 LE 75 LE 

 

 

- : فاصيل، يرجى مراجعة الرابط التاليلمزيد من الت

 

15/ISC.aspxhttp://www.pharma.cu.edu.eg/…/New…/Conferences/14 

 

 برامج ماجستير ودكتوراه في الدبلوماسية الثقافية

 

والمتضمن اإلعالن عن فتح باب التقّدم للتسجيل " أكاديمية الدبلوماسية الثقافية"ورد للجامعة كتاب 

م 4151في الدبلوماسية الثقافية لعام ( الدكتوراه –الماجستير  –الليسانس /البكالوريوس) في برامج الحصول على درجات 

بإيطاليا، وبوخارست  Sienaبألمانيا، وسيينا  Furtwangenفورت فاجن : والمقّدمة من األكاديمية بالتعاون مع جامعات 

Bucharest  بررومانيا، وكذا جامعةBabes-Bolyai  (.م4151مايو  55)برومانيا، والتي ستبدأ من برنامج فصل الربيع 

 

 : التفاصيل، وللتقّدم لهذه البرامج، يُرَجى زيارة الموقع اإللكتروني لمزيد من

 

berlin.de-http://www.ccds/ 

 

 :أو البريد اإللكتروني

 info@culturaldiplomacy.org 
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استخدام تقنيات النظائر المشعة في كشف وتحديد : ورشة عمل

 مشاكل األنظمة الصناعية
 

 
 

 

ورد للجامعة كتاب مركز الشرق األوسط اإلقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بشأن 

  :اإلعالن عن ورشة العمل في مجال

 ل األنظمة الصناعيةاستخدام تقنيات النظائر المشعة في كشف وتحديد مشاك

 م4151ابريل  2 – 1وذلك خالل الفترة من 

 ويتم  ( أربعمائة جنيه مصرية فقط ج211) جدير بالذكر أن رسم االشتراك للورشة هو 

 

 

 .( االنعقاد ال يقل عن أسبوع قبل موعد)  التسجيل قبل موعد الورشة بوقت كاف  

 

 

 : ة على موقع المركزلمزيد من المعلومات يُرجى مراجعة رابط البرامج التدريبي

 

http://www.merrcac.org/pdf/6.pdf 
 


