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  . التشٌك جمهورٌة من مقدمة دراسٌة منح

 

 زٌادة فً الراغبٌن للطالب دراسٌة منح تقدٌم عن التشٌك، جمهورٌة حكومة أعلنت

 المعلومات تكنولوجٌا  - الزراعة  - االقتصاد) التالٌة التخصصات فً العلمٌة، درجاتهم

 .( MSP  أو  DSP الطاقة هندسة  - البٌئة علوم  -

 اإللكترونً الموقع على االستمارة ملئ المرشح وعلى القاهرة، بجامعة االلكترونً الموقع على ذلك جاء

  : التالً

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

 مالحظة

 .2014 سبتمبر 30 غاٌته موعد فً للمنح التقدم

 

  .  المشعة النظائر مجال فً وتطبٌقاته النانو تكنولوجٌا

 

 

 االقلٌمً االوسط الشرق مدٌر من مراسلة والبحوث العلٌا الدراسات لشؤون الجامعة رئٌس لنائب ورد

 مجال فً عمل ورشة تنظٌم عن االعالن بشأن العربٌة للدول المشعة للنظائر

 المشعة النظائر مجال فً وتطبٌقاته النانو تكنولوجٌا

 . القادم نوفمبر 27 -23 من الفترة فً
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  . الدولٌة للتنمٌة األمرٌكٌة الوكالة من الممولة القاهرة مبادرة 

 

  الدولٌة للتنمٌة األمرٌكٌة الوكالة من الممولة القاهرة مبادرة إعالن

“ USAID ”  ( الدكتوراه بعد ما أبحاث) العلمٌة المهمات وأٌضا   عامٌن أقصى بحد الماجستٌر على للحصول

 . شهور 6 لمدة

 

 

 CONFLUENCE V2 .  االلكترونى المؤتمر عن إعالن

  

 مجالت تنظمه الذيCONFLUENCE V2.0   لكتروناال المؤتمر عن المنوفٌة جامعة تعلن

GIAP و المواد جمٌع فى العلٌا الدراسات طالب و الجامعٌن للطالب( 2014 نوفمبر 28) واحد ٌوم لمدة 

  غٌرها و التجارة و اآلداب و العلوم و اإلنسانٌة العلوم و األعمال إدارة و الهندسة مثل المجاالت

   IPhone  , Android , Windows phones طرٌق عن المؤتمر فى المشاركة للطالب ٌمكن    - 

 البرٌد على بهم الخاصة كادٌمٌةاأل المشروعات وأ المقاالت وأ بحاثاإل رسالإ للطالب ٌمكن    - 

 : االلكترونى

mailto:giapconferences2014@gmail.com  

 . التسجٌل رسوم سداد و سبتمبر 30 قبل

 : االلكترونً الموقع زٌارة برجاء المعلومات من لمزٌد     - 

  www.giapjournals.org 
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 . ( الدواجن لعلوم السابع الدولى المؤتمر) الدواجن قسم ساتذةأ حضور

 

 من كل حضور على بالموافقة الدواجن أنتاج قسم مجلس توصٌة على الموافقة   

 والذى(  الدواجن لعلوم السابع الدولى المؤتمر) لحضور بعد أسمائهم اآلتٌة السادة

 القواعد حسب وذلك السخنة العٌن بمدٌنة  6/11/2014-3 من الفترة فى سٌعقد

 :وهم الجامعة فى بها المعمول

 بالقسم المتفرغ األستاذ             عنــب الوهاب عبد أحمد/ د.ا -

 ) نفقات أى الجامعة تحمل دون ـ جلسة ورئٌس للمؤتمر المنظمة اللجنة أعضاء كأحد  ( 

 )مستمـــــــع) بالقسم المتفرغ األستاذ                         سلطـــان السٌد محمد/ د.أ -

 )مستمـــــــــــع) بالقسم األستاذ                          الفقـــــً المنعم عبد/ د.أ -

 )ببحـــــــث مشارك) بالقسم المدرس                       فــــراج الحى عبد سامى/د -

 )ببحـــــــث مشارك)  بالقسم المدرس                 أبوعلٌوه أحمد متولى اٌمان/ د -

 )ببحــث مشارك)  بالقسم المساعد المدرس                      سلٌــم الفتاح عبد دٌنا/ اآلنسه  -

 ) مستمــــــــــعه)  بالقسم المعٌدة                   الحافظ عبد النعمانى هند/ السٌدة -

 

 . اآلداب لكلٌة الرابع العلمً المؤتمر

 

/ 6-4 من الفترة فى المنوفٌة جامعة – اآلداب لكلٌة الرابع العلمً المؤتمرٌقام  

  " المستدامة التنمٌة نحو المنطق"  مصر هوٌة:    عنوان تحت م 11/2014

 

 



 
 ٌشٌٌشٌش

 
 

15/8/2014  15/8/2014  

 نشرة العالقات الثقافٌة نشرة العالقات الثقافٌة
5العدد:  5العدد:    25/9/2014 التارٌخ : 

15/8/2014  
 25/9/2014 التارٌخ :

15/8/2014   

 

 . العاشر العربً عشر الثامن القومً المؤتمر

 

 بعنوان العربٌة الدول جامعة مع بالتعاون  العاشر العربً عشر الثامن القومً المؤتمر ٌقام 

 من لكال"   المعاصرة العالمٌة المتغٌرات ضوء فً العربٌة الجامعات فً األداء منظومة تطوٌر" 

 ٌاسر/ د و  ٌس حلمً سماح/ د.م.أ و  هللا عبد مصطفً هٌام/ د.م. أ و  عمار حمدي إٌمان/ د.م.أ

 .   عباس

 

 

  .  المنزلى لالقتصاد عشر السابع العربى - الثالث الدولى المؤتمر برنامج عن اإلعالن

 

 

 المنزلى لالقتصاد عشر السابع العربى - الثالث الدولى المؤتمر برنامج عن اإلعالن

  م2014 سبتمبر 11 إلً 9 من الفترة فً

  الرابط خالل من المؤتمر برنامج تحمٌل ٌمكنكم

 

 

 

 


