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 المؤتمر الدولي السابع لتكنولوجيا النانو في اإلنشاء بشرم الشيخ

 

 

 

يعتزم ورد للجامعة كتاب المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء، مشيًرا إلى أنّه 

 : بالتعاون مع الجامعة المصرية الروسية، وجامعة إيجفسك الروسية

 المؤتمر الدولي السابع لتكنولوجيا النانو في اإلنشاء

7th International Conference on 

NANO-TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION (NTC2015) 

 م0202آذار /مارس 02 – 02وذلك خالل الفترة من 

 .بشرم الشيخ

م، 0/0/0202وموعد تسليم البحث كامالً هو . م0/0/0202رة المؤتمر إلى أن موعد تسليم ملخصات األبحاث هو وتشير نش

 م 0/0/0202والقبول النهائي في 

 م0/3/0202والتسجيل قبل (. ج0222) علًما بأن رسوم المؤتمر للمصريين 

E-mail: ntc_nano@yahoo.com 

 : حة المركز على الفيس بوكيمكنكم مطالعة مزيد من التفاصيل على صف

https://www.facebook.com/permalink.php?id=423399044430180&

story_fbid=532440136859403 

 

 herbal medicine: drug discovery from herbs-approaches: ورشة عمل 
innovations and applications 

 

 

 

ورد للجامعة كتاب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمتضمن قيام األكاديمية بالتعاون مع 

والذي يقوم بالتعاون مع (  NAM) مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم االنحياز والدول النامية 

 : ة الهند بتنظيم ورشة عمل دولية حولبميسوري بدول(  JSS) جامعة 

 ,herbal medicine: drug discovery from herbs-approaches, innovations and applications  

 م بدولة الهند0202بريل ا 3مارس وحتى  32فى الفترة من 

 : لمزيد من المعلومات يُرجى مراجعة الرابط التالى 
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WWW.namstct.org 

 

Centre for Science and Technology of the Non-Aligned and Other Developing Countries 

 

www.namstct.org 

 

 

 الجامعة والصناعة بجامعة المنصورة: المؤتمر القومي األّول 
 

 

 

 : كتاب جامعة المنصورة بشأن اإلعالن عن تنظيم المؤتمر القومي األّولورد للجامعة 

 "الجامعة والصناعة"

 (دور الجامعة في تحقيق التنمية الصناعية)

 .م بالمنصورة0202مارس  9-7والمقرر انعقاده في الفترة من 

صناعة والتجارة، علًما بأّن مشاركة ويهدف هذا المؤتمر لتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والمنظمات المعنية بال

 .الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية بالحضور مجانًا

 : ويمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل حول المؤتمر عبر الرابط التالي

http://scc.mans.edu.eg/unindustry/ 
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 5102/5102ن عن المنح التنافسية للعام الدراسي اإلعال

 المقدمة للدولة من جمهورية التشيك طبقا للبرنامج التنفيذي

 
 

 

 
يعلن قطاع الشئون الثقافيه والبعثات عن منحاً لجمع المادة العلمية الالزمة للدكتوراه مدة كل منها عام ومهمات علميه إلجراء 

طبقاً للبرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين للعام  أبحاث مابعد الدكتوراه لمده خمسه أشهر والمقدمة من جمهوريه التشيك 
 . 5102/5102الدراسي 

 . الهندسة ـ العلوم االساسيه ـ الفيزياء ـ اللغة التشيكية وآدابها  :التخصصات المطلوبة 
  

 ـ: شروط التقدم للمنحة 
  

 ـ:بالنسبة لجمع المادة العلمية : أوال 
أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المراكز          ·

 .البحثية المدرجة بخطه البعثات والمعاهد 
 .50/01/5102سنه فى  52عن  اال يزيد سن المتقدم لجمع المادة العلمية        ·
أن يشغل المتقدم لجمع المادة العلمية الالزمة للدكتوراه وظيفة مدرساً مساعداً أو ما يعادلها بأحد الجامعات        ·

 .المصرية أو المراكز البحثية ، أو يكون معيداً أو مساعد باحث بشرط حصوله على درجه الماجستير
 .اال تقل مده الخدمة بجهة العمل عن عامين       ·
 .تقدم لجمع المادة العلمية أال يزيد مده تسجيله لدرجه الدكتوراه بالوطن عن ثالث سنواتللم       ·
فى  2أو درجه   IBTفى اختبار  20يشترط فى المرشح تحقيق المستوى اللغوي فى اللغة اإلنجليزية درجه        ·

 52/5/5102فى موعد أقصاه وان يقدم ما يفيد استيفاء شرط اللغة  IELTSاختبار الــ

 ـ: بالنسبة للمهمة العلمية إلجراء أبحاث مابعد الدكتوراه   :ثانيا  
أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن السادة أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات المصرية الحكومية أو أحد       ·

 .المراكز أو المعاهد البحثية المدرجة بخطه البعثات
 50/01/5102سنه فى  52د سن المتقدم عن أال يزي     ·

فى إختبار  2او درجه   IBTفى إختبار  20يشترط فى المرشح تحقيق المستوى اللغوي فى اللغة اإلنجليزية درجه      ·
 .52/5/5102وان يقدم ما يفيد استيفاء شرط اللغة فى موعد أقصاه  IELTSال

  

 ـ:قيمه المنحة 
  

طبقا للبرنامج التنفيذي " تتحمله جهة أخرى باستكمال قيمه المنحة المقدمة من الجانب التشيكي  تتحمل البعثات فيما ال     
 .لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة االعزب باإلضافة الى تذاكر السفر ذهاباً وعوده" المبرم بين الجانبين 
 ـ:المستندات المطلوبة 

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

 .خطة البحث باللغة العربية واللغة اإلنجليزية معتمده        ·
 افاده معتمده من الجهة الموفدة للمتقدمين لجمع المادة العلمية الالزمة للدكتوراه أال يزيد مده تسجيله لدرجه         ·
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 .باللغة اإلنجليزية معتمده ." C.V" نبذه عن الحياة العلمي         · .الدكتوراه بالوطن عن ثالث سنوات  
ـ اإلدارة العامة  2مجمع التحرير ـ الدور السابع ـ حجره : يتم تسليم المستندات المطلوبة فى العنوان التالى         ·

 .للبعثات
 .بوسطة ال يلتفت الى االوراق التي ترد عن طريق البريد اإللكترونى او عن طريق ال        ·

 ـ: أخر موعد للتقدم لهذه المنح 
  52/0/5102الخميس الموافق  يوم 

 

-5105من الخطة الخمسية السابعة  5105/5102الثالث للعام  إعالن عن خطة البعثات

5102 

 

  

  عن فتح باب التقدم لخطة البعثات للعام الثالث( اإلدارة المركزية للبعثات)قطاع الشئون الثقافية والبعثات  يعلن

على موقع قطاع الشئون الثقافية  بالنظام التنافسي على أن يتم التقدم إلكترونياً  5102-5105من الخطة الخمسية السابعة  5105/5102

 : والبعثات الموضح بعد 

 casm.edu.eg-www.mohe    ـ:على النحو التالي  2/5/5102حتى 

  

ـ اشراف مشترك ـ مهمة علميه إلجراء ابحاث ما بعد الدكتوراه ـ بعثات قصيره  المجاالت المتاحة للتقدم للحصول على بعثه خارجيه:أوالً 

 ـ:األجل

 الطاقة الجديدة والمتجددة -  

 . موارد المياه تحليه  -  

 .علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات -  

 (العالج الطبيعيالطب البشرى ـ الصيدلة ـ التمريض ـ طب األسنان ـ الطب البيطري ـ ) علوم الحياة  -  

 . العلوم الزراعية والتغذية -  

 . العلوم التجارية -  

 .العلوم االجتماعية واإلنسانية والتربوية -  
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 العلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة -  

  

 ـ:طبقا لنوع اإليفاد كما يلى 5102/  5105شروط التقدم لخطة البعثات للعام الثالث : ثانيا 

  

 -:الحصول على بعثة خارجية بغرض الحصول علي الدكتوراة  أ ـ 

  

أو مدرساً مساعداُ أو باحثاً مساعداً فى إحدى الجهات المدرجة   أن يكون المتقدم معيدا أو مساعدا باحثا حاصالً على درجة الماجستير -  

 ـ :بخطة البعثات بشرط 

 005من قانون البعثات رقم ( 00)عاماُ فى تاريخ التقدم لإلعالن تنفيذا للمادة  51أن ال يزيد سن المتقدم للحصول على البعثة عن  -  

 .ويجوز للجنة التنفيذية بعد أخذ رأى الجهة الموفدة التجاوز عن شرط السن العتبارات تتصل بالمصلحة العامة  0222لسنه 

 تاريخ اإلعالن إذا كان المتقدم مسجالً للدكتوراه فال تزيد مدة التسجيل عن عام في  -  

 .أن يكون المتقدم حاصال علي الماجستير في تخصص البعثة -  

 أن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية األولى جيد جدا على األقل  -  

و السفر بهذا  عند التقدم   IELTSدرجة في اختبار 2أو    IBTدرجة في  22درجه في التويفل الدولي أو  221الحصول على   -  

وى اللغوي المستوى للدول الناطقة باللغة االنجليزية أو الدول غير الناطقة باللغة االنجليزية و تكون الدراسة فيها باللغة االنجليزية أو المست

ات فيتم اإلعفاء من تقديم المستوى اللغوي المطلوب إذا كان التخصص بالنسبة لتخصص اللغ)  األعلى الذي تطلبه الجامعات األجنبية

، و ( متفق مع لغة دوله اإليفاد كما يتم إعفاء الحاصلين علي الماجستير من الخارج من شرط اللغة بشرط أن تكون الدراسة بنفس اللغة 

و تكون الدراسة بها بلغة غير االنجليزية وفقا للمستويات الحصول على المستوى اللغوي المطلوب للدول غير الناطقة باللغة االنجليزية 

 .المحددة لكل لغة عند السفر

 .أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها  -  

أال يكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراه وفى حاله تقدمه على منحه ولم يبت  -  

 و يلغى ترشيحه علي البعثة  فيها عند إعالن البعثات يتم إيفاده على المنحة عند قبوله بهابقبوله 

 (. معتمدة ومختومة من الكلية و الجامعة) اعتماد استمارات البيانات من الجهة الموفدة  -  

 أن يكون المتقدم علي رأس عمله في تاريخ اإلعالن -  

  

 -:الحصول على بعثة إشراف مشترك ب ـ 
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 أو مدرساً مساعداُ أو باحثاً مساعداً فى إحدى الجهات المدرجة   أن يكون المتقدم معيدا أو مساعدا باحثا حاصالً على درجة الماجستير -  

 ـ :بخطة البعثات بشرط 

 .عاما في تاريخ اإلعالن  52أال يزيد سن المتقدم للبعثة عن  -  

 .أال يزيد التسجيل عن عامين في تاريخ اإلعالن أن يكون مسجال للدكتوراه كشرط للتقدم على -  

 .أن يكون المتقدم حاصال علي الماجستير في تخصص البعثة -  

التقدم وااللتزام  عند  IELTSدرجات في اختبار  2أو  IBTدرجة في  20درجة في التو يفل الدولي أو  211الحصول على  -  

بالنسبة لتخصص اللغات فيتم إعفائه من تقديم المستوى )جنبية من دارسي الدكتوراه بها بالمستوى اللغوي األعلى الذي تطلبه الجامعات األ

اللغوي المطلوب إذا كان التخصص متفق مع لغة دوله اإليفاد كما يتم إعفاء الحاصلين علي الماجستير من الخارج من شرط اللغة بشرط 

ي المطلوب للدول غير الناطقة باللغة االنجليزية و تكون الدراسة بها بلغة ، و الحصول على المستوى اللغو(أن تكون الدراسة بنفس اللغة

 .غير االنجليزية وفقا للمستويات المحددة لكل لغة عند السفر

 .أن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية األولى جيد جدا على األقل  -  

 .أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها -  

يكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراه وفى حاله تقدمة على منحه ولم يبت أال  -  

 .و يلغى ترشيحه علي البعثة  بقبوله فيها عند اإلعالن للبعثات يتم إيفاده على المنحة عند قبوله بها

 .أن يكون المتقدم علي رأس عمله في تاريخ اإلعالن  -  

 (.معتمدة ومختومة من الكلية والجامعة) اعتماد استمارات البيانات من الجهة الموفدة  -  

  

 -(:شهور 2 -5) ج ـ بعثات قصيرة األجل إلجراء أبحاث ما قبل الدكتوراه أو التدريب أو اكتساب المهارات 

 ـ :فى إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات بشرط  ان يكون المتقدم معيدا أو مساعدا باحثا أو مدرسا مساعداُ أو باحثا مساعداً * 

 .عاما فى تاريخ االعالن  52اال يزيد سن المتقدم للبعثة عن  -  

 .أن يكون مسجالً للماجستير او الدكتوراة كشرط للتقدم على االيزيد التسجيل عن عامين فى تاريخ اإلعالن  -  

بالنسبة )عند التقدم  IELTSدرجات في اختبار  2أو  IBTدرجة تويفل دولــي  20درجة في التويفل الدولي أو  211الحصول على  -  

لتخصص اللغات فيتم إعفائه من تقديم المستوى اللغوي المطلوب إذا كان التخصص متفق مع لغة دوله اإليفاد كما يتم اعفاء الحاصلين 

، والحصول على المستوى اللغوي المطلوب للدول غير ( لغة علي الماجستير من الخارج من شرط اللغة بشرط ان تكون الدراسة بنفس ال

 .الناطقة باللغة االنجليزية و تكون الدراسة بها بلغة غير االنجليزية وفقا للمستويات المحددة لكل لغة عند السفر

 .أن يكون التقديرالعام للدرجة الجامعية األولى جيد جدا على األقل  -  
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 يكون قد سبق حصوله على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراه وفى حاله تقدمة على منحه ولم يبت بقبوله أال  -  

 

 .و يلغى ترشيحه علي البعثة  فيها عند اإلعالن للبعثات يتم إيفاده على المنحة عند قبوله بها

 .ان يكون المتقدم علي رأس عمله في تاريخ اإلعالن  -  

 (.معتمدة ومختومة من الكلية والجامعة) إعتماد استمارات البيانات من الجهة الموفدة  -  

  

 -(:شهور 2 -5)   د ـ مهمات قصيرة األجل إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراةأو التدريب أو اكتساب المهارات

 .أن يكون من أعضاء هيئة التدريس في إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات  -  

عند التقدم و مع االلتزام  IELTSدرجات في اختبار 2أو  IBTدرجة في  20درجة في التو يفل الدولي أو  211الحصول على  -  

بالنسبة لتخصص اللغات فيتم اإلعفاء من تقديم )  بالمستوى اللغوي األعلى الذي تطلبه الجامعات األجنبية من دارسي الدكتوراه بها

، والحصول على المستوى اللغوي المطلوب للدول غير الناطقة (ان التخصص متفق مع لغة دوله اإليفادالمستوى اللغوي المطلوب أذا ك

 .باللغة االنجليزية و تكون الدراسة بها بلغة غير االنجليزية وفقا للمستويات المحددة لكل لغة عند السفر

شرط الحصول على اللغة إذا كانت المهمة العلمية في نفس  إعفاء أعضاء المهمات العلمية الحاصلين على الدكتوراه من الخارج من -  

 .الدولة التي حصل منها على الدكتوراه وكذلك إعفاء األعضاء الذين سبق سفرهم على بعثة إشراف مشترك 

 أعوام في تاريخ السفر 5أن يكون المتقدم علي رأس عمله لمدة ال تقل عن عامين في تاريخ اإلعالن و  -  

 (.معتمدة ومختومة من الكلية والجامعة) تمارات البيانات من الجهة الموفدة اعتماد اس -  

سنه في تاريخ  21أشهر لألستاذ المساعد والمدرس، على أال يزيد سنه عن  2 -5أشهر وتكون من  5تكون مدة المهمة لألستاذ  -  

 .اإلعالن

م المتقدمين الحاصلين على الدكتوراه من الخارج بدون تمويل من تعطى األولوية للمتقدمين الحاصلين على الدكتوراه من الوطن ث -  

البعثات ثم للمتقدمين الحاصلين على الدكتوراه بالوطن من خالل بعثة إشراف مشترك ثم للمتقدمين الحاصلين على الدكتوراه من الخارج 

 الجهة الموفدة بعد العودة من الدكتوراهمن خالل بعثه خارجية أو منحه مقدمه للدولة مع مراعاة قضاء مدة االلتزام بخدمه 

  

 ـ:المستويات اللغوية المطلوبة عند السفر التي تتم الدراسة بها بغير اللغة اإلنجليزية: رابعا 

 من معهد جوته قبل السفر B2المستوى   :اللغة األلمانية  -  

 .رأو مايعادله قبل السف( ساعة  511)المستوى السادس   :اللغة االيطالية -  

 .أو ما يعادلها قبل السفر  DELEالحصول على شهادة   :اللغة اإلسبانية -  
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 .من المركز الثقافي الفرنسي أو ما يعدله قبل السفر B2المستوى   :اللغة الفرنسية -  

 .أو ما يعدله قبل السفر( ساعة دراسية بالمركز الثقافي الروسي 522) شهور  2  :اللغة الروسية  -  

  

 -:قواعد المفاضلة الختيار المرشحين لجميع أنواع اإليفاد كاآلتي : خامسا 

 .بصفة عامه تعطى األولوية للتخصصات الحيوية والنادرة والتي تخدم خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة     

  

 -:قصيرة اآلجل قواعد المفاضلة الختيار المرشحين للبعثات الخارجية واإلشراف المشترك والمهمات 

 (درجة  51. ) بخطه التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة  قوة المشروع البحثي ومدى ارتباطه -  0

 (درجة  51) مستوي الجامعة األجنبية و المشرف األجنبي    -5

 (درجات  51) الخلفية العلمية والمستوى اللغوي للمتقدم ومساهمته في أنشطه الجهة الموفدة   - 5

  

 ـ:كمايلى  5102/  5105األساسية المطلوبة للتقدم لخطة البعثات للعام الثالث  المستندات:ثالثا 

 بيان معتمد بالدرجة الجامعية األولى والتقدير العام في التخرج باللغة االنجليزية -  

 كل سنه دراسية على حده  بيان التقديرات في جميع المواد المختلفة في جميع سنوات الدراسة والتقدير العام في -  

 شهادة معتمدة تثبت الحصول على الماجستير أوما يعادلها باللغة االنجليزية  -  

 .شهادة بتاريخ التسجيل في حالة أن يكون مسجال للدكتوراه -  

 ابيان حالة حديث و معتمد يوضح تواريخ التعيين بالوظائف التي تقلدها المتقدم و اإلجازات بجميع انواعه -  

و تعهد باستيفاء شرط اللغة المطلوب للسفر قبل   (صالحية الشهادة لمدة سنتين من تاريخ االمتحان ) شهادة اللغة سارية الصالحية  -  

 .تنفيذ البعثة

ف إشرا -بعثه داخليه ) شهادة بان المتقدم لم يسبق حصوله على بعثة أو منحة مقدمة للدولة أو مهمة علمية عن طريق البعثات  -  

او اي برنامج من البرامج الممولة من  -احد البرامج على نفقة البعثات  -منحة مقدمة للدولة  -مهمة علمية  -بعثة خارجية  -مشترك 

 ( البعثات

 مشروع خطة دراسة الدكتوراه معتمد من جهة االيفاد -  

 ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية -  
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 و أستاذين مختلفين على الخطة البحثية مع مراعاة الترتيب األكاديمي للجامعة وللجنة العلمية الحق في مايفيد موافقة مبدئية من أستاذ أ - 

 .المفاضلة بينهما

 موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات معتمد من السيد االستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث -  

 ختلفين يمكن الرجوع إليهم عند الحاجة مع توضيح االتصال بهم توضيح أسماء ثالثة أساتذة م -  

 استمارات بيانات معتمدة عربي وانجليزي -  

  

   ـ:مالحظات عامه :  سادسا

                 ـ:يفضل أن يكون  * 

 .شرفه التقدم للبعثات الخارجية واالشراف المشترك للمملكة المتحدة وإيرلندا من خالل برنامج نيوتن ـ م  .0

التقدم للبعثات الخارجية فى تخصصي الهندسة المدنية والتنمية المستدامة والتشييد والهندسة الطبية الحيوية من خالل برنامج درجة   .5

 الدكتوراه المزدوجة بين جامعة اإلسكندرية وجامعة االباما برمنجهام االمريكية

من خالل البرامج ( روسيا االتحادية ـ الهند ـ الصين الشعبية ـ المجر ـ بولندا ـ المكسيك ) التقدم للبعثات الخارجية للدول االتيه   .5

 ((.منح مقدمه للدولة)) التنفيذية 

المنح المقدمة للدولة )) مج التنفيذية من خالل البرا( روسيا االتحادية ـ التشيك ـ الدانمرك ) التقدم للمهمات العلمية بعد الدكتوراه لدول   .5

.)) 

المنح المقدمة ))من خالل البرامج التنفيذية ( إيطاليا ـ التشيك ـ فنلندا ـ بلجيكا ) التقدم للبعثات قصيرة االجل قبل الدكتوراه لدول   .2

 ((.للدولة 

  

االنتهاء من تحقيق غرض اإليفاد وفى حالة عدم االلتزام يلتزم بدفع ضعف نفقات البعثة أو يلتزم عضو البعثة بالعودة إلى جهة عمله فور 

 المهمة 

  

 طريقه التقدم : سابعا 

 ـ:يتم التقدم الكترونياً من خالل الموقع اإللكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات  :اوال    

casm.edu.eg-ohewww.m 

، على أن يتم تسليم الملف الورقي  مع إرفاق صور جميع المستندات المطلوبة  2/5/5102 حني  02/05/5105خالل الفترة من  

 عصراًبمجمع التحرير الدور السابع  5صباحاً حتى  2من الساعة 2/5/5102يشمل كافة المستندات إلى اإلدارة العامة للبعثات حتى 
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 .(ادارة الخطة)

  

 البرنامج الزمني

                2/05/5105                                                                           فتح باب التقدم

  2/5/5102                                                                           غلق باب التقدم

 5102يونيو  -مايو                                              تيجة الترشيح الموعد المتوقع إلعالن ن

 50/05/5102  حد اقصى                                                                              تنفيذ البعثة 

  

   :يمكنكم التواصل من خالل البريد اإللكترونى .. ولمزيد من المعلومات 

casm.edu.eg-2015@mohe-missions.call.2014 

  للتسجيل من هنا  

  

  

 

 

 4151 بالخارج المصري الثقافي التمثيل وظائف عن ـالنإعـ

 

 

 المصرية الثقافية والمراكز بالمكاتب التالية الوظائف لشغل التقدم  العالي التعليم بوزارة  الثقافي للتمثيل العامة اإلدارة تعلن

 عن51/4/4151 الموافق االحد يوم من عصراً  الرابعة الساعة وحتى 51/5/4151 الموافق الخميس يوم من بدًءا  بالخارج
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