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 م 5102المؤتمر الدولي للغة العربية، دبي ، اإلمارات، مايو 

 
 

الدعوة وإعالن بدء التسجيل للمشاركة في المؤتمر  ورد للجامعة

 01-6: الدولي الرابع للغة العربية والمقرر انعقاده في الفترة من
 .المتحدة اإلمارات العربية/ م بـ دبي 5102مايو 

المجلس الدولي للغة العربية هذا المؤتمر الذي ينعقد برعاية  وينظّم

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
 .اإلمارات العربية

شخصية في المؤتمر من أكثر من  5111ويتوقع مشاركة أكثر من 

بحثًا  01ألحسن وقد خصص المؤتمر مكافأة مالية .بحثًا ودراسة 621دولة لمناقشة أكثر من  01
 .مميًزا 

 : لمزيد من المعلومات ، يرَجى مطالعة مطوية المؤتمر على موقع المجلس

http://www.alarabiah.org/index.php?op=news&id=1863 
almajaless@live.com: اإللكتروني التاليوألي استفسارات يمكنكم مراجعة البريد 



 ط حول البيئة والتنمية المستدامةمؤتمر دولي بجامعة دميا
 

 

 

 
ورد لإلدارة كتاب كلية العلوم جامعة دمياط متضمنًا اإلعالن 

البيئة ) عن أنها بصدد عقد المؤتمر الدولي البيئي الخامس 

 00ل الفترة من ، والمقرر انعقاده خال(دامةوالتنمية المست
 .م بمدينة رأس البر، دمياط الجديدة5102أبريل  5 –مارس 

وسيحاضر في المؤتمر نخبة من األساتذة العلماء بمختلف التخصصات في الجامعات العربية 

 . وسيتم نشر أبحاث المؤتمر في مجلد خاص بالمجلة العلمية للكلية. واألجنبية
م، وآخر موعد لتسليم البحث 5102يناير  02آخر موعد لتقديم ملخص البحث هو علًما بأن 

 .م5102فبراير  02: كامال

 : لمزيد من المعلومات ، يرَجى مطالعة مطوية المؤتمر على موقع الكلية
edu.eg/faculty/sci/pages/newsDetails.aspx?n=1434www.du. 

: وألي استفسارات يمكنكم التواصل على البريد اإللكتروني التالي

mamnematalla@gmail.com 
 



  م5102، أبريل معرض التعليم العالي، الرياض، السعودية

 

 

العالي بشأن الكتاب الوارد من ورد للجامعة كتاب وزارة التعليم 

الثقافي المصري بالرياض، السعودية، والمتضمن دعوة  المكتب
الحكومية للمشاركة في معرض التعليم  الجامعات المصرية

 .م5102العالي خالل شهر أبريل 

علًما بأن حلقة الوصل لتيسير اشتراك الجامعات بالمعرض هو المكتب الثقافي المصري 
 .بالرياض

 

 



 م5102ان في الشارقة باإلمارات، ديسمبر مؤتمر

 

 

 

ورد للجامعة كتاب جامعة الشارقة متضمنًا الدعوة للمشاركة  

الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب  في المؤتمر

ديسمبر  00-8: الفترة من والمسلمين والمقرر انعقاده خالل
 .م5102، ضمن فعاليات الشارقة عاصمة الثقافة اإلسالمية رقة، اإلمارات العربيةم بالشا5102

علًما بـأّن هذا المؤتمر يتزامن مع فعاليات المؤتمر العربي الحادي عشر في علوم الفضاء 

 .والفلك، والمنعقد في التوقيت ذاته
 .م5102نوفمبر  02جدير بالذكر أّن تاريخ استالم األوراق البحثية قد ُمدَّ إلى 

  :معلومات ، يرَجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمؤتمرلمزيد من ال

http://www.sharjah.ac.ae/ar/academics/colleges/sciences/Conferences/C
 lt.aspxAMHS/Pages/defau 

http://www.sharjah.ac.ae/ar/about/agc/conferences/ACATASS/Pages/def

 ault.aspx 
  :https://www.facebook.com/ichs14أو صفحة الفيس بوك

 



  .   دورة المعهد الدولي للتخطيط التربوي بباريس

 

 

إدارة  –ورد للجامعة كتاب اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية  

بشأن ما ورد ألمانة  -المنظمات بالمجلس األعلى للجامعات

ية المصرية أمين عام اللجنة الوطن/ د.المجلس من السيد أ
مرفقاً به خطاب  – "اليونسكو  "للتربية والعلوم والثقافة 

بشان دعوة المعهد (  IIEP)المعهد الدولي للتخطيط التربوي 

 التربوياإلدارة والتخطيط  فيالدورة القادمة لبرامجها المتخصصة  فيلترشيح المشاركين 
وسوف تقوم .  م5102يونيو  2 بريل إلىأ 00فرنسا في الفترة من  –والمقرر عقدها بباريس 

للتخطيط باختيار المرشحين على أساس مبدأ الكفاءة وأولوية  الدوليلجنة االختيار بالمعهد 

 .التقدم
علماً بأن المعهد يقدم عدًدا محدوًدا من المنح إلقامة المشاركين خالل الدورة لكل برنامج 

 .متخصص 
ذا المجال يرجى زيارة المتخصصين في هلمزيد من االستفسار والتسجيل مباشرة للسادة  ·

- : التاليالموقع االلكتروني 

courses.html-http://www.iiep.unesco.org/specialized 
 .م5102/ديسمبر/0آخر موعد للتقدم هو  ·

 

 



  .  الفنية للعمل بسلطنة عمانطلب مدربين في المجاالت 

 

 
إدارة  –ورد للجامعة كتاب اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية 

بالمجلس األعلى للجامعات بشأن ما ورد ألمانة المجلس  المنظمات

ورئيس قطاع الشئون  العاليوزارة التعليم  من السيد وكيل أول
ورئيس المكتب  الثقافيالملحق  به كتاب الثقافية والبعثات مرفقاً 

-بشأن طلب مدير معهد الرسيل  -عمان  بمسقط بسلطنة( ع.م.ج)بسفارة  المصري الثقافي

من حملة البكالوريوس والماجستير  الفنيمدربين مصريين فى المجال  –عمان  سلطنة بمسقط،
القوالب  نجارة –دنية الهندسة الم –برادة أنابيب  –الميكانيكا ) التخصصات التالية  فى

للتدريب فى معهد راسيل  وذلك( تركيب السقاالت  –السباكة  - تسليح المبانى –الخرسانية 

 .كمحاضرات نظرية وعملية لطالب المعهد
 لاير عمانى حسب المؤهل والخبرة كما يتحمل 021حتى  211سقف الرواتب يبدأ من  علماً بأن

. اإلقامة والعالج وأيضاً النقل والسكنالمعهد تكاليف السفر واستخراج بطاقة 



 البيانات اإلحصائية الصناعية والتصانيف في الوطن العربي: ورشة عمل في ماليزيا 

 

 

 
م رسالة إلكترونية متضمنة اإلعالن عن 5/00/5102ورد للجامعة بتاريخ 

 البيانات اإلحصائية الصناعية والتصانيف في الوطن) ورشة عمل بعنوان 

مبمدينة 5102ديسمبر  52-55: والمقرر عقدها خالل الفترة من( العربي
 .اليزيام -كوااللمبور

 :وتسعى هذه الورشة إلى 

تسليط الضوء على المفاهيم المتعلقة باإلحصاء والبيانات اإلحصائية . 0
 .وتصانيفها

 .اكتساب مهارات ومعارف إحصائية جديدة. 5

 .ومعالجة اإلحصاءات الصناعية والمؤشرات ونشرهاتعريف المشاركين في كيفية جمع . 0
 .استعراض أحداث التطورات المتعلقة بالتصانيف الدولية المستخدمة. 2

 .تطوير مهارات المشاركين في كتابة التقارير اإلحصائية ذات العالقة. 2

، وفي حالة ترشيح أربعة أعضاء من جهة واحدة $011علًما بأن رسم االشتراك للدورة هو 
 .كون المقعد الخامس مجانًاي

  www.arado.org.eg: لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني للمنظمة

 :حسن سالم .أو االتصال بالسكرتير التنفيذي أ
hsalem@arado.org.eg 11510000000008: أوالهاتف



 .ترشيحات التخصصات إلدراجها بخطة البعثات(: َخَبر ُمهم (

 

 

 

 

اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة بصدد تلقِّي التخصصات 
يات من الكل[ التخصصات التي تتسم بالندرة والحداثة]والنادرة  الجديدة

بالجامعة للترشيح على البعثات الخارجية واإلشراف  المختلفة

العلمية، وذلك تمهيًدا إلدراجها ضمن خطّة البعثات للعام الثالث  المشترك، والمهمات
 والتي سيتّم اإلعالن عنها قريبًا إن 5105/5100من الخطة الخمسية السابعة  5102/5102

 .شاء هللا

هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالصورة التي  أعضاءة قدرات ويأتي هذا اإلعالن بهدف تنمي
 .تثري العملية التعليمية والبحثية بالجامعة

 
 



 "أمان المعامل المستخدمة للمصادر المشعة:" ورشة عمل 
 

 

 

م كتاب مركز الشرق األوسط 55/01/5102ورد للجامعة بتاريخ 
ول العربية بالدقّي بشأن اإلعالن عن اإلقليمي للنظائر المشعة للد

 : ورشة العمل في مجال

 "لمصادر المشعةأمان المعامل المستخدمة ل" 
 .م5102يناير  02-00وذلك خالل الفترة من 

على موقع ( البرامج التدريبية)يمكنكم مطالعة مزيد من المعلومات حول الورشة عبر رابط 

عة، حيث سبق عقد ورشة مماثلة في أغسطس مركز الشرق األوسط اإلقليمي للنظائر المش
 : م 5102

http://www.merrcac.org/pdf/13.pdf 

ويتم التسجيل ( جنيه مصريةج فقط أربعمائة 211) جدير بالذكر أن رسم االشتراك للورشة هو 
 .قبل موعد الورشة بوقت كاف  

 


