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  م2015الملتقى الدولي: االستثمار في اللغة )واقع و آفاق(، الجزائر، نوفمبر 
 

 

 

 م2015يوليو  30آخر موعد إلرسال الملخصات: 

--------------------------------------- 

 linglabo@gmail.com * yaminabenmalek7@gmail.comللتواصل: 

--------------------------------------------- 

 تتحمل الجهة المنظمة نفقات السفر واإلقامة للمشاركين.

--------------------------------------- 

االستثمار في اللغة: واقع “اللغوية برئاسة األستاذة الدكتورة يمينة بن مالك الملتقى الدولي الموسوم بـ : ينظـم مختبر الدراسات 

قسنطينة )الجزائر( وذلك: تحت الرعاية السامية لفخامة  –بجامعة اإلخوة منتوري  2015نوفمبر  16و  15يومي ” و آفاق

، وفي إطار 1954نوفمبر  01االحتفال بالذكرى الستين الندالع ثورة  رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اطار

 2015قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 

 و بالتنسيق مع رئاسة جامعة اإلخوة منتوري : تحت رعاية األستاذ الدكتور عبد الحميد جكون وعمادة كلية اآلداب واللغات.

 المحاور:

 ببحوثهم في واحد من المحاور اآلتية :فعلى الراغبين في المشاركة أن يوافونا 

 مفهوم االستثمار في اللغة و فوائده في الميادين الحيوية المختلفة. -1

 االستثمار اللغوي )تجارب عالمية(. -2

 واقع االستثمار اللغوي في الجزائر )قبل االستقالل و بعده(. -3

 الهيئات ، المنظمات (.دور الدولة في االستثمار اللغوي ) المؤسسات ، األحزاب ،  -4

 آفاق استثمار اللغة العربية في الجزائر و العالم . -5

 شروط المشاركة:

 سعيا لتحقيق أكبر قدر ممكن من االستفادة من المداخالت العلمية نرجو التقيد بالضوابط اآلتية:

 أوال: االلتزام بالمحاور العلمية للملتقى.

 لمعلومة .ثانيا: االلتزام بضوابط البحث العلمي ا
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 ثالثا: كتابة مضمون المداخالت و ملخصاتها و إرسالها مع قرص مضغوط.

 رابعا: إرفاق السيرة الذاتية للباحث و صورته.

 خامسا: تتحمل الجهة المنظمة للملتقى جميع نفقات السفر و اإلقامة للمشاركين.

 تحميل االستمارة

 مواعيد مهمة:

 2015سبتمبر  30على أن ترسل المداخلة المقبولة كاملة قبل  2015جويلية  30صاه يرسل ملخص المداخلة العلمية في أجل أق

 على البريد اإللكتروني :

linglabo@gmail.com 

yaminabenmalek7@gmail.com 

 *مالحظة : يلتزم المختبر بتكاليف النقل واإلقامة .

 مينة بن مالك()مديرة المختبر ي 0557062217*لمزيد من االستفسار اتصلوا بالهاتف : 

 

ندوة اإلمام محمد الغزالي )رحمه هللا(: مشروعه الفكري ومنهجه اإلصالحي، المغرب، 

  م2015نوفمبر 
 

 

 

 م2015يونيو  20آخر موعد الستالم ملخصات المشاركة: 

-------------------------------------- 

 تتحمل الندوة مصاريف الضيافة واإلقامة دون السفر.

--------------------------------------------------- 

مر بتراثها وأفكارها، ورصيدها العلمي والمعرفي والحضاري، وبمدى احترامها إن األمم والشعوب تتشكل بأصولها، وتست

وتقديرها لعظمائها وعلمائها، لما بذلوه من جهود في إصالح حال األمة والنهوض بها من حال الوهن إلى حال الفعل المستأنف 

 لمسيرتها التاريخية والمستشرف لمستقبلها الحضاري.

التابع لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ” قضايا البناء الحضاري في تراث الغرب اإلسالمي“البحث وفي هذا السياق ينظم فريق 

 بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا، ظهر المهراز/فاس، ندوة وطنية من أجل تعميق النظر والبحث في تراث علم من أهم أعالم 
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إبراز مشروعه الفكري ومنهجه اإلصالحي، بمناسبة الذكرى النهضة اإلسالمية المعاصرة الشيخ محمد الغزالي رحمه هللا، و

 .2015نوفمبر  25و 24العشرين على وفاته، وذلك يومي 

 محاور الندوة:

 المحور األول: المشروع الفكري

 منهج االستمداد من المصادر اإلسالمية األصيلة

 منهجه في التعامل مع القرآن الكريم.

 الشريفة منهجه في التعامل مع السنة النبوية

 منهجه في التعامل مع السيرة النبوية.

 منهجه في التعامل مع التراث اإلسالمي

 المحور الثاني: مجاالت اإلصالح

 المجال التربوي/العقدي

 المجال االجتماعي

 …المجال السياسي 

 المحور الثالث: أولويات منهج اإلصالح

 مواعيد مهمة:

 2015و يوني 20آخر أجل الستالم ملخصات المشاركة: 

 2015يوليوز  05تاريخ اإلخبار بقبول الملخصات: 

 2015سبتمبر  30آخر أجل الستالم البحوث كاملة محررة تحريراً نهائياً: 

 2015أكتوبر  20الرد النهائي على الموضوعات المحررة 

 2015نوفمبر  25و 24تاريخ انعقاد الندوة: 

 شروط المشاركة:

ة، والسعي نحو إنجاحها بمداخالت متميزة تتسم باألصالة والموضوعية واإلضافة المعرفية حرًصا منها على تحقيق أهداف الندو

 والعلمية، ترجو اللجنة العلمية للندوة من السادة األساتذة الباحثين مراعاة مايلي:

علميّة، مع تجنّب االستطراد ن يَتَّسم البحث بالِجدَّة واألصالة والعمق، وااللتزام بالشروط األكاديميّة المتبعة في األبحاث ال1.

 والخروج عن الموضوع.

 أال يكون البحث قد نُشر من قبُل أو قُدِّم للنشر، أو نال به صاحبه درجة علميّة.2. 

إرساُل ُملَخَّص عن فكرة البحث وأهدافه وعناصره عبر البريد اإللكتروني )وفقاً للموعد المحدد على أال يزيد الملخص عن 3.

 . ( صفحة

 بَث قائمةُ المصـادر والمراجع مستوفاةً في آخر البحث مرتبةً على حروف المعجم.أن تُث  4.
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 أن يقدَّم اسُم الكتاب على اسم مؤلفه عند توثيق النصوص في الحواشي، وكذلك في ثبت المصادر والمراجع.5.

 ذكُر خالصة نتائج البحث.6.

(. على نظام ويندوز بخط 14ون بحجم )(، وأما الحواشي فتك16أن يكون حجم الخط في كتابة البحث )7.

(TraditionalArabic وأال يقل البحث عن ،)صفحة.. 25صفحات وال يزيد عن 10 

 أن يرفق البـاحُث مع بحثه سيرةً ذاتيةً له، وتُرسـُل بالبريد االلكتروني.8.

 تحميل االستمارة

 ملحوظات:

 أكاديميًا.جميع بحوث الندوة تُعرض للتحكيم َوف َق الشروط المتبعة  –

 لن تقبل البحوث التي لم تلتزم بأحد الشروط المبينة أعاله. –

 تتحمل الندوة مصاريف الضيافة واإلقامة مدة الندوة، وال تتحمل مصاريف السفر. –

 nadwaghazali@gmail.comالبريـــد اإللكتـــروني للندوة: 

    

   

 
  "تكريم جامعة المنوفية خالل مؤتمر " نقلة نوعية في التعليم العالي

 

ترأس الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية وفد الجامعة خالل مشاركته فى 

 مان جودة التعليمنحو نقلة نوعية فى التعليم العالي" الذي نظمته الهيئة القومية لض"  مؤتمر

واالعتماد بجامعة القاهرة، تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وحضر 

الخالق وزير التعليم العالي، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة المؤتمر الدكتور السيد عبد

وتم خالل المؤتمر تكريم الدكتور  .التعليم واالعتماد ، والدكتور عزة أغا نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي

التى تم اعتمادها بالجامعة من  معوض محمد الخولى رئيس الجامعة وعميدا كليتي الطب، التمريض وهى الكليات

  .قبل الهيئة خالل السنوات السابقة
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وخالل الحفل ألقى الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى كلمة أعلن فيها أن الدول األوروبية قد بدأت 

المشروعات حملة جادة لبناء الجودة وربط التعليم بحاجة المجتمع، وأن مصر فى هذا اإلطار قد تبنت عدد من 

ومنها مشروع ضمان الجودة واإلعتماد الذى تطور وأخذ أشكاالً متعددة موضحاً أن إدارة المشروعات التابعة 

مؤسسة تعليم عالى  140لوزارة التعليم العالى يتم دعمها بالتمويل واللوجيستيات المطلوبة، حيث تم التعاقد مع 

ارة عازمة على تطوير التعليم العالي بنوعيه التعليم العالى حصل بعضها على الجودة واإلعتماد، وأضاف أن الوز

 والخاص وال استثناء ألى مؤسسة فى هذا اإلطار.

يذكر أن وفد جامعة المنوفية ضم الى جانب رئيس الجامعة عدداً من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات 

 .وأعضاء هيئة التدريس

       

 2017/2016عالن عن برنامج زمالة )هيوبرت همفري( فى مجال ادارة التعليم العالى للعام االكاديمى اإل

  فى الواليات المتحدة االمريكية
 

 

فولبرايت االعالن عن برنامج زمالة )هيوبرت همفري( فى مجال يتشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع هيئة 

 فى الواليات المتحدة االمريكية للدراسة واكتساب الخبرات المهنية المتعددة. 2017/2016ادارة التعليم العالى للعام االكاديمى 

 لملئ استمارة التسجيل الكترونيا على

egypt.org-www.fulbright 

 2015يوليو  13علما بان اخر موعد للتقديم 
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  الجديد في جراحات المخ واألعصاب في مؤتمر بطب المنوفية
 

 

قسم حراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة المنوفية المؤتمر العلمي األول تحت رعاية ينظم 

الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة المخ واألعصاب، 

 من مايو الجاري. 28وذلك يوم الخميس الموافق 

رئيس المؤتمر أن المؤتمر سيناقش من أشار الدكتور عادل حنفي رئيس قسم المخ واألعصاب و

بحثــــــًا جديًدا حول الجديد في جراحات المخ واألعصاب وأهم المشاكل  16خالل جلستين علميتين 

التي تواجه الجراحين أثناء إجراء هذه الجراحات. كما سيناقش الجديد في عالج وجراحات أورام المخ وكسور 

 والطرق الحديثة في عالج اآلم التهاب العصب الخامس. العمود الفقري وتمدد الشرايين المخية

وأوضح رئيس المؤتمر أن المؤتمر سيحاضر فيه نخبة من خبراء المخ واألعصاب من أساتذة جراحة المخ 

في فعاليات المؤتمر عدد كبير من جراحي المخ واألعصاب  واألعصاب بالجامعات المصرية، كما سيشارك 

 لحكومية والتأمين الصحي.بكليات الطب والمستشفيات ا
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  2015اإلعالن عن مصفوفة البرامج المقترح تنفيذها خالل شهر يونيــــو 
 

يتشرف المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة باإلعالن عن مصفوفة البرامج المقترح تنفيذها 

 ، وذلك بقاعات المركز باإلدارة العامة للجامعة.2015خالل شهر يونيــــو 

 

 

 
 


