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  م2015لمؤتمر الدولي: كيف نقرأ الفلسفة؟ جامعة اإلسكندرية، نوفمبر ا
 

 

 م2015يونيو  30آخر موعد إلرسال الملخصات: 

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

ج، وللمشاركين بدون بحث 600رسوم االشتراك للمصريين المشاركين ببحث 

 ج.300

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

 philosophyalex@yahoo.comالمراسالت على : 

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

جامعة اإلسكندرية )مصر( المؤتمر الدولي: كيف نقرأ -ينظم قسم الفلسفة بكلية اآلداب

. ويرحب قسم الفلسفة بكافة أوجه المشاركة، سواء باألبحاث أو 2015نوفمبر  8-7الفلسفة؟؟ يومي 

 بالحضور. والمؤتمر يشمل كل تخصصات الفلسفة.

 المحاور:

 دراسات نقدية في الفلسفة القديمة وفلسفة العصور الوسطى. –المحور األول 

 دراسات نقدية في الفلسفة اإلسالمية. –المحور الثاني 

 دراسات نقدية في الفلسفة الحديثة والمعاصرة. –المحور الثالث 

 دراسات نقدية في المنطق وفلسفة العلوم. –المحور الرابع 

 دراسات نقدية في األيديولوجيات وفلسفة السياسة. –المحور الخامس 

 شروط تقديم األبحاث: –ثالثاً 

 آالف كلمة 8أال يتجاوز البحث  –

 16والعناوين  14حجمه  Simplified Arabicط وبخ Wordأن يكون مكتوباً على برنامج  –

 كلمة. 300أال يتجاوز ملخص البحث  –

 2015يونيو  30آخر موعد إلرسال الملخص:  –

 2015أغسطس  31آخر موعد إلرسال رسوم االشتراك  –

 2015سبتمبر  30آخر موعد إلرسال البحث كامالً  –

 اإللكتروني: ترسل كل الملخصات واألبحاث والمراسالت على البريد –

philosophyalex@yahoo.com 
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 رسوم االشتراك في المؤتمر: –رابعاً 

 دوالر لغير المصريين 250جنيه للمصريين/  600المشاركة ببحث  –

 دوالر لغير المصريين 100جنيه للمصريين/  300المشاركة بدون بحث:  –

 

البريد اإللكتروني بعد التواصل مع يُرسل رقم الحساب البنكي الذي سيستقبل الرسوم للمشاركين عبر  –

 منظمي المؤتمر.

 تحميل االستمارة

 مواعيد مهمة:

 2015يونيو  30آخر موعد لتلقي ملخص البحث هو 

 2015أغسطس  31وآخر موعد لتلقي رسوم االشتراك هو 

 2015سبتمبر  30وآخر موعد لتلقي البحث كامالً هو 

 البريد اإلليكتروني: وترسل الملخصات والبحوث وكافة المراسالت على

philosophyalex@yahoo.com 

 01288877840الهاتف: 

 

  2016العربي، جامعة أسيوط، مارس  المؤتمر الدولي الثامن للتنمية والبيئة في الوطن
 

ورد للجامعة كتاب جامعة أسيوط )قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة( متضمنًا 
 اعتزامها عقد :

 المؤتمر الدولي الثامن للتنمية والبيئة في الوطن العربي

 م2016مارس  24-22اده في الفترة من والمقرر انعق

 في رحاب جامعة أسيوط.

: آخر موعد إلرسال ملخصات األبحاث، هو:  أكتوبر  30جدير بالذكر أنَّ

 م.2015
ج( شاملة المطبوعات والوجبات 1000علًما بأن رسم االشتراك للمصريين )

 واإلقامة.

 mohamabu2012@gmail.comلالستفسار، التواصل مع : أ.د/محمد أبوالقاسم : 

 01009771075محمول: 

 /http://www.aun.edu.eg/conferences/auces ولمزيد من التفاصيل، يرَجى مراجعة الرابط التالي:
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، أكاديمية السادات بالمعادي،  ()رؤى االقتصاد المصري في ظل األوضاع الراهنة المؤتمر السنوي األّول

  م2015مايو  26
 

 

ورد للجامعة كتاب أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية متضمنًا الدعوة لحضور المؤتمر السنوي األّول بعنوان 

: 

 رؤى االقتصاد المصري في ظل األوضاع الراهنة

 م2015مايو  26والمقرر انعقاده يوم الثالثاء 

 بمقر األكاديمية بالمعادي

 ويقام هذا المؤتمر برعاية معالي وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري.

 sadat.academy@outlook.comلمزيد من االستفسارات، يُرَجى االتصال بالبريد اإللكتروني :

 01009771075قي، محمول: أمين عام المؤتمر أ.د/ إيهاب الدسو

  

 

 

 

 

  إعالن
 

حوث جامعة طنطا بمد فترة التقديم لجائزة يتشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث ... بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والب

 2015/5/1السيد أ.د/ السيد احمد عتمان فى مجال امراض النساء والتوليد وقدرها )عشرة االف جنيه( لمدة شهر اعتبارا من 

 . 201/5/31حتى 

 **مرفق الشروط ونماذج التقديم....
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 الن عن المنح الدراسية المقدمه من مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم االنحياز والدول الناميةعإلا

(NAM) بالهند .  
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  م2016تمر الدولي األول في علم األصوات وتكامل المعارف، المغرب، مايو المؤ

 

 

 م2015يونيو  30آخر موعد إلرسال الملخصات: 

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

 Phoneticsconference@hotmail.comبريد التواصل: 

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

ينظم مختبر الترجمة وتكامل المعارف )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

جامعة القاضي عياض مراكش(، بتعاون مع كلية اآلداب والعلوم 

لثاني الدار البيضاء(، وفريق اإلنسانية عين الشق )جامعة الحسن ا

البحث في الترجمة والتعليم )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة ابن 
علم األصوات وتكامل ”زهرأكادير( المؤتمر الدولي األول في

ماي  05-04يومي ” التكامل المعرفي بين علم األصوات وعلم الموسيقى“في موضوع: ” المعارف

 اذ الدكتور محمد أيت الفران.، تكريما لفضيلة األست2016

 المحاور العامة للمؤتمر:

ü .الخلفيات المعرفية للتكامل المعرفي بين علمي األصوات والموسيقى 

ü .التداخل والتكامل بين المصطلحات الصوتية والموسيقية 

ü .اإليقاع بين علم األصوات وعلم الموسيقى 

ü نساني.دور المصوتات في األداء الموسيقى والتصويت اإل 

ü .لذة األنغام وفصاحة الكالم بين علم الموسيقى وعلم األصوات 

ü .إشكالية المستملح والمستبشع في األصوات اللغوية واألنغام الموسيقية 

ü .المحاكاة في علم األصوات وفي علم الموسيقى 

ü .الحدة والثقل في األصوات بين علم األصوات وعلم الموسيقى 

ü التطريز الصوتي.األلحان الموسيقية و 
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ü .لذة األنغام وفسادها )الفصاحة الموسيقية( بين الجرس والتأليف الصوتيين 

ü .المحاكاة بين االنفعاالت اإلنسانية واألداء الموسيقي والصوت اللغوي 

 

 ملحوظة هامة:

ال تقدم شواهد الحضور والمشاركة إال بعد الجلسة الختامية للمؤتمر، وتسلم حصريا لمن وجه لهم 

 المختبر دعوة رسمية للمشاركة.

 منسق اللجنة العلمية:

 المغرب-د. مراد موهوب: عميد كلية اآلداب عين الشق ـ جامعة الحسن الثاني. الدار البيضاء

 اللجنة العلمية:

 المغرب –د. حسن درير: كلية اآلداب جامعة القاضي عياض ـ مراكش 

 المغرب –مراكش  د. أحمد عليوة: كلية اآلداب جامعة القاضي عياض ـ

 المغرب –د. حسن نجمي: كلية اآلداب جامعة ابن طفيل ـ القنيطرة 

 المغرب –د. محمد التقي: كلية اآلداب جامعة السلطان موالي سليمان ـ بني مالل 
 المغرب –د. أحمد كروم: كلية اآلداب.جامعة ابن زهر ـ أكادير 

 المغرب –الرباط د. مبارك حنون: كلية اآلداب. جامعة محمد الخامس ـ 

 د. محمد الدقاق: بريطانيا

 المغرب –الراشدية  –د. أحمد البايبي: كلية متعددة التخصصات ـ جامعة موالي إسماعيل 

 المغرب –مراكش –د. معتصم الكرطوطي: كلية اللغة العربية ـ جامعة القرويين 

 المغرب –مراكش –د. هشام فتح: كلية اللغة العربية ـ جامعة القرويين 

 المغرب –د. عبد الحميد زاهيد:كلية اآلداب جامعة القاضي عياض ـ مراكش 

 شروط عامة للبحوث:

 أن يتسم البحث بالمنهجية العلمية ومواصفات البحث العلمي الرصين.· 

( ، وأن يكون خط المتن A4صفحة، مقاس) 20و  15أن تتراوح صفحات البحث ما بين · 

( في 12( بمقاس )Times New Roman(، و )14) ( بمقاسTimes New Romanوالعناوين)
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 الهوامش.

 ترقيم هوامش البحث كاملة، من أول إحالة إلى آخرها، وذلك في أسفل الصفحة مع االكتفاء بكتابة · 

 

 اسم الكتاب والصفحة فقط.

 ترتيب قائمة المصـادر والمراجع في آخر البحث باعتماد عناوين المؤلفات.· 

 مواعيد مهمة:

 (.2015-06-30للتوصل بملخص البحث، واستمارة المشاركة، وموجز السيرة الذاتية: )) آخر أجل· 

 (.2015-07-30تاريخ اإلعالن عن القبول األولي لملخصات البحوث: )· 
 (.2015-10-30آخر أجل للتوصل بالبحث كامال )· 

أو االعتذار عن عدم تاريخ اإلعالن عن قبول البحوث بعد التحكيم، أو طلب إجراء تعديالت عليها، · 

 (2015-11-30قبولها)

 2016ماي  05- 04تاريخ انعقاد المؤتمر:· 

 مكان انعقاد المؤتمر: رحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.· 

 تبعث الملخصات واالستمارات والبحوث المقترحة للمشاركة إلى البريد االلكتروني:· 

 

Phoneticsconference@hotmail.com 

 مارةتحميل االست

 ملحوظة: ستطبع أعمال المؤتمر قبل انعقاده بحول هللا
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  م2015مؤتمر: " التعليم الجامعي العربي وأزمة القِيَم في عالم بال حدود"، جامعة عين شمس، سبتمبر 
 

 

ورد للجامعة كتاب مركز تطوير التعليم الجامعة بجامعة عين شمس، متضمنًا 

اعتزام المركز عقد مؤتمره القومي السنوي التاسع عشر )الحادي عشر عربيًا( 
 بعنوان:

 " التعليم الجامعي العربي وأزمة القِيَم في عالم بال حدود"

 م.2015سبتمبر  17-16خالل الفترة من وذلك 

 مرفق: نشرة المؤتمر واستمارة التسجيل.

ج 450ج للحضور، و 300جدير بالذكر أن رسم االشتراك في المؤتمر : 

أغسطس  15للمشاركة ببحث، وآخر موعد الستالم رغبات المشاركة بالحضور أو ببحث هو : 

 م.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اصفة بين الهندستيجائزة التميز البيئي لجامعة المنوفية من
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ة برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة على وافق مجلس جامعة المنوفية في جلسته األخير
اعالن نتائج مسابقة التميز البيئي على مستوى الجامعة في العام الدراسي الحالي حيث فاز بالجائزة 

 مناصفة كل من كلية الهندسة بشبين الكوم وكلية الهندسة اإللكترونية بمنوف .

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن وصرح الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة 

المسابقة تمثل حافزاً للتنافس بين وحدات الجامعة المختلفة في مجال الحفاظ على البيئة ،وأن قيمة 

آالف جنيه تقوم الكلية الفائزة بتوزيعها على العاملين بالكلية تشجيعاً لهم على استمرار  5000الجائزة 

 ي.وااللتزام ومعايير التميز البيئ

 

 


