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 . العالي التعليم بمؤسسات والتطوير للتدريب الثاني القومي المؤتمر

 

 المعتمدين للمدربين الدولي المجلس مع بالتعاون سويف بني  جامعة تنظم 

 المقام العالي التعليم بمؤسسات والتطوير للتدريب الثاني القومي المؤتمر

 و( المستقبل المتالك الطريق: بالجامعات الموهوبين تنمية)   عنوان تحت

 بني جامعة -الكبرى االحتفاالت بقاعة 4182 نوفمبر 81 في عقده المقرر

 .  سويف

The Second National Conference of Training and Development in Higher Education “Unlock 

Your Talent and Own the Future"  

November 18, 2014 . 

  : التالي االلكتروني الموقع زيارة برجاء بالمؤتمر سجيلوللت

mena.com/ConferenceRegistration.php-mailto:http://www.ibct 

 

 الثاني بيتك الجامعة"  نوانع تحت المصرية والمعاهد الجامعات لطالب الثاني الملتقي

 " .عليها فحافظ

 

 إعداد مركز ينظم الجامعة رئيس الخولي معوض الدكتور رعاية تحت

 الجامعات لطالب الثاني الملتقي الشباب لرعاية العامة باإلدارة القادة

 "عليها فحافظ الثاني بيتك الجامعة"  عنوان تحت المصرية والمعاهد

 .44/81/4182 وحتى 81/ 81 من الفترة خالل وذلك

 السياسة مجال في العامة الشخصيات من كوكبة المركز يستضيف

 .واإلعالم واالقتصاد

 وذلك مساءً  الثامنة وحتى مساءً  السادسة الساعة ومن الظهر بعد الواحدة وحتى صباحــًا عشر الحادية في الندوات تبدأ

 الطالب بين ورياضية وفنية ثقافية ومنافسات مسابقات الملتقى ويتخلل. للجامعة العامة باإلدارة المؤتمرات بقاعة

 . فيةوالثقا السياحية المنوفية معالم لزيارة والطالبات

 

 

 

  .  اٌمبدَ ٔٛفّجش 4 إٌّٛفيخ آلداة اٌشاثغ اٌّإرّش فٝ ِصش ٘ٛيخ



  

 

 ػٕٛاْ رذذ اٌشاثغ اٌؼٍّٝ ِإرّش٘ب إٌّٛفيخ جبِؼخ اآلداة وٍيخ رٕظُ

 4:6 ِٓ اٌفزشح فٝ ،ٚرٌه" اٌّسزذاِخ اٌزّٕيخ ٔذٛ إٌّطٍك ِصش ٘ٛيخ"

 اٌجبِؼخ سئيس اٌخٌٛٝ ِذّذ ِؼٛض اٌذوزٛس سػبيخ رذذ اٌمبدَ ٔٛفّجش

 . إٌّٛفيخ ِذبفع فٛصٜ شيشيٓ أدّذ ٚاٌذوزٛس

 ٚاٌجذٛس اٌؼٍيب ٌٍذساسبد اٌىٍيخ ٚويً ػضد ٘ٛيذا اٌذوزٛسح ٚصشدذ

 وً يؼمذ اٌؼٍّٝ اٌّإرّش أْ اٌّإرّش ٚسئيس اٌىٍيخ، ػّيذ ثؼًّ ٚاٌمبئُ

 اٌّسزذاِخ اٌزّٕيخ ثّذخالد ٚػاللزٙب اٌٛغٕيخ اٌٙٛيخ لعيخ اٌّإرّش يزٕبٚي أْ ػٍٝ اٌؼبَ ٘زا اٌىٍيخ دشصذ ٚلذ ػبِيٓ

 .اٌجذيذح ِصش ٔذٛ اٌّصشييٓ ٚسؤيخ اٌذٌٚخ رٛجٗ ػٓ ٚيؼجش يٛاوت اٌّسبس رٌه أْ ثإػزجبس

 ،ٚأخالليبد اٌّصشيخ اٌٙٛيخ ٘ٝ سئيسيخ ِذبٚس 5 ٚيزعّٓ أيبَ ثالثخ ِذاس ػٍٝ يمبَ اٌّإرّش أْ اٌىٍيخ ػّيذح ٚأظبفذ

 . اٌّسزمجٍيخ اٌشؤيخ ،ٚآفبق اٌّسزمجً أجً ِٓ ،ٚاٌّؼٍِٛبريخ اٌجششيخ ،ٚاٌزّٕيخ ٚاٌمبْٔٛ اٌزّٕٜٛ اآلداء

 ٚاٌّشاوض ٚاٌؼشثيخ اٌّصشيخ اٌجبِؼبد ِٓ ٚاٌجبدثيٓ ٚاٌخجشاء ٚاألسبرزح األوبديّييٓ ِٓ يشوج ػذد اٌّإرّش فٝ ٚيشبسن

 .اٌّسزذاِخ اٌزّيخ ثمعبيب اٌّؼٕيخ ٚاٌّإسسبد اٌجذثيخ

 .اٌجبِؼخ ٌشئيس اإلػالِٝ اٌّسزشبس اٌجذسٜ سفؼذ اٌذوزٛس ثزٌه صشح

  

  . اٌزشيه جّٙٛسيخ دىِٛخ ِٓ ِمذِخ ِٕخ

 

 اٌضساػخ - األلزصبد)  اٌزبٌيخ اٌزخصصبد في اٌزشيه جّٙٛسيخ دىِٛخ ِٓ ِمذِخ ِٕخ

  ) اٌطبلخ ،ٕ٘ذسخ اٌجيئخ ػٍَٛ - اٌّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛجيب -

 -:اٌزبٌي اإلٌىزشٚٔي اٌّٛلغ ػٍي األسزّبسح ٍِئ اٌّششخ ٚػٍي

mailto:http://registr.dzs.cz/registr.nsf 

  .   4306سجزّجش03 غبيزٗ ِٛػذ فٝ ثٙب ٚاٌزمذَ 

 

  

 

 

 

 

 



  KDI ِؼٙذ يمذِٙب اٌزي اٌذساسيخ اٌجشاِج

 

 دسجزي ػٍي ٌٍذصٛي KDI  ِؼٙذ يمذِٙب اٌزي اٌذساسيخ اٌجشاِج في ٌٍّشبسوٗ دػٛح 

 ِٕخ خالي ِٓ اٌزّٕيخ ٚسيبسخ اٌؼبِخ اإلداسح/  اٌسيبسخ ِجبالد في ٚاٌذوزٛساٖ اٌّبجسزيش

 يّىٓ اٌّصشٚفبد ِٓ اٌىبًِ اإلػفبء ِٕٚٙب ، إٌفمبد وبفخ رشًّ اٌذىِٛييٓ ٌٍّزمذِيٓ

 : اإلٌىزشٚٔي اٌّٛلغ خالي ِٓ اٌششٚغ وبفخ ػٍي األغالع

mailto:http://admissions.kdischool.ac.kr/ 

  . اٌّمجً 4306 أوزٛثش 46 يَٛ 4306/4305 اٌذساسي اٌؼبَ غٍجبد ٌزٍمي إٌٙبئي اٌّٛػذ

 

  ”DAAD“  األٌّبٔيخ اٌذاد ٘يئخ ِٓ اٌّمذِخ األجً لصيشح اٌذساسيخ إٌّخ ثشاِج 

 

 األٌّبٔيخ اٌذاد ٘يئخ ِٓ اٌّمذِخ األجً لصيشح اٌذساسيخ إٌّخ ثشاِج

DAAD 

 اٌجبِؼبد ثؼط ِغ ثبٌزؼبْٚ األٌّبٔيخ اٌخبسجيخ ٚصاسح ِٓ ٚاٌٌّّٛخ

 ٚاٌؼشثيخ األٌّبٔيخ

 اٌذساسي ٌٍؼبَ األجً لصيشح اٌذساسيخ إٌّخ ثشٔبِج ػٓ اإلػالْ رُ

 ـ:  ثشاِج ثالس رشًّ ٚاٌزٝ 4306/4305

 .اٌذساسيخ ثبٌشٙبداد األوبديّي اإلػزشاف ٚدفغ ذساسيخاٌ إٌّب٘ج رطٛيش ِجبي فٝ ٚاٌؼشثيخ األٌّبٔيخ اٌجبِؼبد ثيٓ اٌزٕسيك

 .اٌطشفيٓ ِٓ اٌجبِؼبد ثيٓ اٌؼًّ ٚٚسش ٚإٌذٚاد اٌٍمبءاد غشيك ػٓ اٌّذٜ لصيش اٌزؼبْٚ

 .ٚاٌّششٚػبد اٌجذٛس رىثيف ثغشض ٚاألٌّبٔيخ اٌؼشثخ اٌجبِؼبد ثيٓ اٌجذثيخ اٌششاوخ

  :ثؼذ اٌّٛظخ اإلٌىزشٚٔي اٌّٛلغ ػٍٝ االغالع يشجٝ اٌجشاِج ٘زٖ ػٓ اٌّؼٍِٛبد ِٓ ٌّٚضيذ

mailto:https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/18808.de.html 
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 .أػالٖ اٌّٛظخ اإلٌىزشٚٔي اٌّٛلغ ػٍٝ ثشٔبِج وً اِبَ ِٛظخ ٘ٛ ٌّب ٚفمب اٌجشاِج ٌٙزٖ ٌٍزمذَ ِٛػذ اخش ثأْ ػٍّب

 . إٌّخ ٘زٖ ػٓ ٔفمبد أيٗ رزذًّ ال ٌٍجؼثبد اٌّشوضيخ االداسٖ:٘بِٗ ٍِذٛظخ

 

 

 



 . " اٌضساػيخ ٚ اٌصٍجخ اٌّخٍفبد رذٚيش"  ثؼٕٛاْ ػٍّيخ ٔذٚح ػٓ أػالْ

  

 رذٚيش"  ثؼٕٛاْ اٌؼٍّيخ إٌذٚح ػٓ يؼٍٓ ثبٌىٍيخ اٌجيئخ شئْٛ لطبع 

 - اٌضساػخ وٍيخ اٌصؼيذٜ أيٙبة/  ٌٍذوزٛس " اٌضساػيخ ٚ اٌصٍجخ اٌّخٍفبد

 اٌسبػخ رّبَ فٝ 40/03/4306 اٌّٛافك اٌثالثبء يَٛ ٚرٌه ٛفيخإٌّ جبِؼخ

  )اٌّىزجخ ثجٛاس)  اٌشاثغ ثبٌذٚس إٌّبلشبد ظٙشاثمبػخ 04

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


