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 م2016 أبريل لبنان، بيروت، التاريخية، للدراسات الثالث السنوي المؤتمر

 م2015استقبال ملخصات األبحاث حتى منتصف يونيو 
---------------------------------------- 

 ستُقَدَّم الدعوات الرسمية ألصحاب البحوث المقبولة للسفر واإلقامة.

--------------------------------------- 
 mohammed.makiyeh@dohainstitute.orgللتواصل مع منسق المؤتمر : 

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

ينظم المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات مؤتمره السنوي الثالث للدراسات التاريخية في 
موضوع: "التأريخ العربي وتاريخ العرب: كيف ُكتب تاريخ العرب؟ وكيف يُكتب؟ اإلجابات 

 في بيروت. 2016نيسان/ أبريل  17 -15الممكنة". ومن المقرر أن يعقد خالل الفترة 

  
 ترحة ألبحاث المؤتمر )للمزيد، راجع الورقة المرجعية للمؤتمر(:المحاور المق

: التحقيب التاريخي العربي: هل يصح التحقيب الكالسيكي األوروبي )قديم، ووسيط،  أوًلا

 وحديث( على التاريخ العربي؟ كيف نظر المؤّرخون العرب المعاصرون إلى تاريخهم؟ نماذج.
إسالمي أو تاريخ عالمي مقارن؟ لماذا؟ وكيف؟  –ي ثانياا: تاريخ عربي أو إسالمي أو عرب

 دراسة نماذج.

 ثالثاا: التأريخ للقطريات العربية من وجهة نظر الدولة الوطنية: الحال والمأزق واألفق؟ نماذج.
ا: حقول جديدة ومناهج جديدة في الكتابة التاريخية العربية أو تاريخ البنى واألفكار  رابعا

 رض والجنون( والمناخ واألوبئة: رؤية تجديدية ومراجعة نقدية.والعواطف واألمراض )الم

يعلن المركز عن بدء استقباله مقترحات الملّخصات البحثية للمشاركة في هذا المؤتمر وفق 
 اإلجراءات التالية:

كلمة( ونبذة عن سيرة الباحث، إلى أمانة  700تُرسل عناوين الموضوعات وملخصاتها )نحو 

 .2015تصف حزيران/ يونيو سر المؤتمر حتى من
يخضع ملخص البحث المقترح لتحكيم داخلي، ويبلّغ الباحث بالنتيجة: قبول أو اعتذار أو تعديل، 

 .2015خالل شهر من تاريخ اًلستالم، وفي مهلة أقصاها آخر شهر تموز/ يوليو 

المؤتمر  كلمة( التي تُقبل ملخصاتها، وترسل إلى أمانة سرّ  7000 – 6000تنجز البحوث )نحو 
 ، يجري تحكيمها من لجان متخصصة، ويبلغ الباحث بقرار اللجنة.2015قبل آخر عام 

، إذ يُدرج البحث في 2016في حال قبول البحث يبلّغ الباحث في غضون كانون الثاني/ يناير 
مخطط المؤتمر، وتقوم اللجنة التحضيرية بإبالغه الدعوة الرسمية والخطوات اإلجرائية الالزمة 

 فر واإلقامة.للس

وتوّجه المراسالت المتعلقة بالمشاركة كافة إلى مدير المؤتمر الدكتور وجيه كوثراني عن 
 طريق المنّسق اإلداري للمؤتمر وأمانة سّره األستاذ محمد مكية، على العنوان التالي:
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mohammed.makiyeh@dohainstitute.org 

 منحة( 20) عدد على للحصول التقدم باب فتح

يتشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع اًلدارة المركزية للعالقات الثقافية ادارة 
ربعة اسابيع ( منحة مدة كل منها ا20النظمات ان يعلن عن فتح باب التقدم للحصول على عدد )

فى اطار المنح الدراسية المشتركة بين اليونسكو  2015توبر اك 30ال  5خالل الفترة من 

 ومركز تنمية الطاقة المستدامه .
 2015مايو  15وذلك فى موعد اقصاه 

 scu.eun@gmail.comوللتواصل على البريد اًللكترونى 

 إعالن

يتشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع اًلدارة المركزية للعالقات الثقافية ادارة 

النظمات ان يعلن عن المنح الدراسية المقدمة من المقاطعة الكندية اونتاريو للطالب الدوليين . 

 وذلك مع التعريف بالقدرات المؤسسية لجامعات ومعاهد المقاطعة
 scu.eun@gmail.comًللكترونى وللتواصل على البريد ا
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 2015 لعام العلمية المعارف بنشر الخاصة(  kalinga)  كالينجا/  اليونسكو جائزة لنيل الترشح باب فتح
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 لنيل الترشح باب فتح عن باًلعالن المنوفية جامعة والبحوث العليا الدراسات قطاع يتشرف

 وتمنح 2015 لعام العلمية المعارف بنشر الخاصة ( kalinga ) كالينجا/  اليونسكو جائزة

 وإثراء للعامة والتكنولوجيا والبحوث العلوم وتبسيط نشر مجال في تعمل التي للجهات الجائزة
 . الدولي أو اًلقليمي أو الوطني الصعيد علي سواء لألمم الثقافي التراث

 ميدالية و وشهادة( امريكي دوًلر الف عشرون) امريكي دوًلر 20000 الجائزة قيمة وتبلغ

 . انشتين - اليونسكو باسم فضية
 باًلضافة امريكي دوًلر 5000 قيمتها وجائزة شهادة بالهند والتكنولوجيا العلوم وزارة تقدم كما

 . اسابيع اربعة الي اسبوعين من تتراوح مدة الهند لزيارة الفائز دعوة الي
:  اًللكتروني الموقع علي التقدم واستمارة للجائزة الترشح شروط

http://www.unesco.org/…/…/science-technology/science-policy/ 

 
 المنوفية بهندسة الطالب تظلمات في والفصل العليا الدراسات ميكنة

 داخل العمل ميكنة مشروع أتمت قد الكلية أن الهندسة كلية عميد الشين عزة الدكتورة صرحت
 مع العمل وتيرة تسريع الى أدى مما بالكلية العليا الدراسات قطاع
 بالحصول الخاصة اإلجراءات فى خاصة العالية الدقة على الحفاظ
 .الخريجين ومتطلبات النتائج على

 

 

 الدراسات لشئون الهندسة كلية وكيل الدين زين أشرف الدكتور وصرح
 العليا الدراسات قطاع مع بالتنسيق خطة وضع تم أنه والبحوث العليا

 تسجيل الى إضافة اإلنترنت شبكة طريق عن العليا الدراسات طالب تسجيل لمتابعة بالجامعة
 يسهل مما والدكتوراه الماجيستير ورسائل العلمية األبحاث وتسجيل المكتبة مقتنيات جميع

 خرائط إعداد إلى باإلضافة المعاونة والهيئة التدريس هيئة وأعضاء الباحثين مأمورية
 . بالقطاع الخاصة اللوائح لمعرفة العليا الدراسات طالب تساعد وأدلة توضيحية

 

 أن لطالبوا التعليم لشئون المنوفية جامعة الهندسة كلية وكيل السبع عوض الدكتور وصرح
 درجاتهم، تعديل وتم المختلفة، الفرق لطالب التماسا   69 قبول على وافق قد  الكلية مجلس

 تجميع بعد الثاني الدراسي الفصل مقررات امتحان جدول إعالن تم أنه الكلية وكيل وأضاف
 صورتها في الجداول إعداد تم رغباتهم على بناء الالزمة التعديالت وعمل الطالب آراء

 .الكلية موقع على وإعالنها النهائية

 

  
 بكلية الحاسبات والمعلومات فتح باب التقدم للمشروعات البحثية
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2015تعلن اإلدارة العامة للدراسات العليا و البحوث العلمية عن فتح باب التقدم للمشروعات البحثية التطبيقية لعام   

 م.26/4/2015علما بأن اخر موعد للتقديم بالمشروعات هو 

 الكوم بشبين الهندسة لكلية العليا الدراسات قطاع أخبار
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 المتحدة بالواليات علمية مهمة من المعمارية الهندسة بقسم المدرس ابراهيم محمد ابراهيم محمد/د عودة

 االمريكية
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 بالوًليات علمية مهمة من المعمارية ةالهندس بقسم المدرس ابراهيم محمد ابراهيم محمد/د عودة

 خاللها قام والتى م 5/3/2015 الى م 2/3/2015 من الفترة في كانت والتى اًلمريكية المتحدة

 تخصصه مجال فى علمية ابحاث بعمل سيادته

 

 بكلية التربية الثالثة المجموعة العام للدبلوم العملية التربية امتحان
 الثالثة المجموعة العام الدبلوم لطلبة العملي التربية امتحان عقد يتم
 من ابتداءا التالية المواعيد في الحنفي أمل. د مع 7431 -7324 من

 : القادم األسبوع

 
 

 م2,30 إلى 12,30 الساعة من األحد

 م2 إلى 9,30 الساعة من األثنين

 م2 إلى 10,30 الساعة من الثالثاء

 ص11 إلى ص 9 الساعة من األربعاء

 
 

 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 


