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دٌطَجر، ثَصر ٍؤرَرا حىه  11رْظٌ جبٍعخ اىَْىفٍخ، االصٍِْ 

اىزغٍراد اىَْبخٍخ واىطبقخ اىَزجذدح ورىل ثقبعخ اىَؤرَراد 

 .ثبىجبٍعخ

بٍعخ د.ٍعىض اىخىىً، وإشراف وٌقبً اىَؤرَر ثرعبٌخ رئٍص اىج

ّبئت رئٍص اىجبٍعخ ىشئىُ خذٍخ اىَجزَع ورٍَْخ اىجٍئخ د.عبطف 

 .أثى اىعسً، وثبالشزراك ٍع اىجَعٍخ اىَصرٌخ اىٍبثبٍّخ

وقبه ومٍو ميٍخ اىعيىً ىشئىُ خذٍخ اىَجزَع ورٍَْخ اىجٍئخ ثبىجبٍعخ وٍقرر اىَؤرَر د.ٍحَذ أثى اىحطِ، إُ 

ٍو اضزخذاً اىطبقخ اىَزجذدح وخبصخ اىطبقخ اىشَطٍخ واىزعرٌف ثبىَْح واىَشبرٌع اىَؤرَر ٌهذف إىى رفع

 .ىطالة اىجنبىىرٌىش واىذراضبد اىعيٍب اىزً رقذٍهب اىٍبثبُ ىَصر

وٌحبضر فً اىَؤرَر األضزبر هبٌذامى ٌبٍبٍىرى ٍذٌر اىَرمس اىضقبفً اىٍبثبًّ ثطفبرح اىٍبثبُ ثبىقبهرح، ورئٍص 

ٍبثبٍّخ إثراهٌٍ اىطْطبوي، وحَذي اىغٍطبًّ رئٍص قطٌ اىطبقخ اىشَطٍخ ثبىَرمس اىقىًٍ اىجَعٍخ اىَصرٌخ اى

ىيجحىس وٍِ عيىً اىَْىفٍخ د. ٍحَذ اىسٌذٌخ وأحَذ اىحَالوي، ود.عبده اىجيزبجً ثسراعخ اىَْىفٍخ، ووائو 

طىٌص ومبرو مبشٍَب أضزبر عجذ اىَعس األضزبر ثنيٍخ اىهْذضخ جبٍعخ اىٍَْب ود.عجذ اىحٍَذ عضَبُ ثجبٍعخ قْبح اى

 .ثجبٍعخ مٍىشى ثبىٍبثبُ وضى هبضٍجبوا رئٍص اىجَعٍخ اىَصرٌخ اىٍبثبٍّخ

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكويت جامعه - عشر الحادى السنوى الملتقى

 

 

 
اعتزام كلية العلىم االجتواعية بجاهعة الكىيت لتنظين   

الولتقً السنىي الحادي عشر لها تحت عنىاى ) الصحة 
 والوجتوع وقضايا هعاصرة (

 

 

 

 التنافسية البعثات

 

 

عِ فزح ثبة اىزقذً ىخطخ   أعيْذ االدارح اىعبٍخ ىيعالقبد اىضقبفٍخ

)خبرجى /   2012/2011اىجعضبد ) اىجعضبد اىزْبفطٍخ ( ىيعبً اىضبىش 

ٍِ اىخطخ   اشراف ٍشزرك / ٍهَبد عيٍَخ / ثعضبد قصٍرح االجو(

 2012/2017اىخَطٍخ اىطبثعخ 

 

 :  عجر اىَىقع االمزروّى  

casem.edu.eg-www.mohe   

 

 .فى اىَجبالد اىَىضحخ ثبالعالُ  

 .اىشروط ٍعيْخ عيى ٍىقع االدارح اىعبٍخ ىيجعضبد 

 . 7/12/2012فزح ثبة اىزقذً 

 . 2011/ 1/2غيق ثبة اىزقذ 

 2011ٍبٌى / ٌىٍّى   اىَىعذ اىَزىقع العالُ ّزٍجخ اىزرشٍح

رجبء اىزفضو ثبىزْجٍه ثبرخبر االزً ّحى االعالُ عِ اىجعضبد ىيطبدح اعضبء اىهٍئخ 

 .واعضبء هٍئخ اىزذرٌص اىراغجٍِ فى اىزقذً ىالعالُ   اىَعبوّخ



 االحصائى التحليل( SPSS) دورة انعقاد

 

 

 والقٌادات  التدرٌس هٌئة اعضاء قدرات لتنمٌة الدولى المركز ٌعلن    

 وذلك االحصائى التحلٌل (SPSS) دورة انعقاد عن المنوفٌة بجامعة

 عند الدورة موعد تحدٌد ٌتم وسوف الباحثٌن و التدرٌس هٌئة لالعضاء

 لعضو جنٌه 054  الدورة تكلفة ٌكون ان على  المطلوب العدد  اكتمال

 04 بإجمالى الجامعة خارج من للمتدرب جنٌه 544  التدرٌس هٌئة

 . اٌام خمس ولمدة ٌومٌا ساعات 6 بواقع ساعة

 

 التالٌة االرقام على االتصال او بالجامعة التدرٌس هٌئة اعضاء قدرات تنمٌة مركز للحجز 

 

 اسماعٌل فرج محمد/  االستاذ عناٌة

 

 48445056014/  موبٌل

 

 

 

 

 2015 للعام عشر السابع االبداعى الطالبى الملتقى تنظيم

 

 



 

 

 

 

 



 افريقيا فى البيئة تنمية تمويل صندوق طالقإ

 

 تطوٌر مشروعات ادارة وحدة بان سٌادتكم باحاطة اتشرف و التمنٌات باطٌب  لسٌادتكم اتقدم ان لى ٌطٌب

 من قٌمتها تتراوح منح تقدٌم المتضمن و افرٌقٌا فى البٌئة تنمٌة تموٌل صندوق اطالق بصدد العالى التعلٌم

  المناخ تغٌٌر مجال فى مشروعات لتموٌل ٌورو الف 044 الى 044

 

 لـــــــــــــذا

 

 . بالمرفق جةالمدر بالموضوعات مرتبطة بمقترحات بموافاتنا سٌادتكم من التكرم ٌرجى

 



 بجامعة السابع القمي األسبوع في االبتكار في مصر جامعات ثاني منوف الكترونيات هندسة

 حلوان

 

  

 الثانً المركز المنوفٌة جامعة بمنوف اإللكترونٌة الهندسة كلٌة فرٌق حقق  

 اللقاء فً وذلك المصرٌة الجامعات ترتٌب فً الخامس والمركز ابتكار كأحسن

 الجامعات جمٌع بمشاركة حلوان بجامعة فعالٌاته أقٌمت والذي السابع القمً

 الفرقة الرحمن عبد أمٌن التواب عبد:  منوف هندسة فرٌق وضم المصرٌة

 االتصاالت بقسم الثالثة الفرقة أحمد حسن ومروان االتصاالت بقسم الرابعة

 الفرقة ابراهٌم فتحً وتامر التحكم قسم الثالثة الفرقة عبدهللا أحمد ومحمود

 بالجامعة العلمً النشاط ادارة مدٌر بدر وعاكف الفرٌق علً المشرف زهران عاطف ومحمد  عام األولً

 . البعثة ورئٌس

 


