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الكرواتٌة التعلٌم وزارة تعاون  

 

 والمتضمن"  الثقافٌة للعالقات المركزٌة االدارة"  للجامعات األعلى المجلس كتاب لإلدارة ورد لما باإلفادة نتشرف

 الكرواتٌة العالى التعلٌم وزارة بٌن العلمى للتعاون تفاهم مذكرة لمشروع االعداد بصدد  العالى التعلٌم وزارة بان

  . المصرٌة العالى التعلٌم ووزارة

 ٌتسنى حتى وذلك بعالٌه الٌها المشار المذكرة ستتضمنها والتى بمقترحاتكم موافاتنا نحو الالزم باتخاذ والتنبٌه باإلحاطة التكرم برجاء

 .  الالزم اتخاذ لإلدارة

 

  

 

 

 رومانٌا و مصر بٌن التعاون 

 

وزارة التعلٌم العالى مرفقا به مشروع كتاب   أتشرف باإلفادة بأنه ورد ألمانة المجلس

البرنامج التنفٌذى للتعاون فى مجاالت التعلٌم والثقافة بٌن حكومتى جمهورٌة مصر 

 وجمهورٌة رومانٌا والمقترح من الجانب الرومانى .  العربٌة

  

برأى جامعتكم الموقرة فى هذا الشأن وذلك برجاء التكرم باإلحاطة والتفضل بالتنبٌه نحو دراسة مشروع البرنامج المشار الٌه وموافاتنا 

 فى أسرع وقت ممكنحتى ٌتسنى اتخاذ الالزم .
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 النروٌجٌة الحكومة من مقدمه منح

 

 الماجستٌر على للحصول النروٌجٌة الحكومة من مقدمه منح

 ٌرغبون الذٌن المصرٌٌن الدارسٌن بإمكان بأنه ببرلٌن المصري الثقافً المكتب أفاد  

 دكتوراه ـ ماجستٌر ـ بكالورٌوس)  علمٌه درجات على للحصول بالنروٌج الدراسة فى

 ـ: التالى الرابط خالل من النروٌجٌة الحكومة تقدمها التً بالنروٌج دراسٌة منح فرص عن البحث ٌمكنهم( 

http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/Study-in-Norway/Quota-Scheme/Application 

 ـ: التالى الرابط خالل من الماجستٌر درجة على للحصول العام هذا لمنح للترشٌح بطلب التقدم ٌمكن كما

http://studyinnorway.no/sn/Masters-course-search/(type) 

 

 .المنح هذا عن نفقات اٌه تتحمل ال للبعثات المركزٌة االداره بان علما

  

 

 

 الدراسً للعام وفنلندا العربٌة مصر جمهورٌه بٌن التنفٌذي للبرنامج طبقا للدولة المقدمة المنح

4151/4152 

 

 إطار فً   (CIMO مركز)  فنلندا حكومة تقدمها(  منح 51 لعدد) دراسٌة لمنح التقدٌم باب فتح

 العلمٌة الماده جمع)  الدكتوراه قبل ما أبحاث إلجراء وذلك الدولتٌن بٌن التنفٌذي البرنامج

 4152/ 4151 الدراسً للعام(  للدكتوراه الالزمة

 

  )للدكتوراه الالزمة العلمٌة المادة جمع)  الدكتوراه ماقبل أبحاث إجراء:  المنح من الغرض
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 . المجاالت مختلف:   الدراسة مجاالت 

 

 .السوٌدٌة أو الفنلندٌة أو االنجلٌزٌة اللغة:   الدراسة لغة

 

 شهور 5 إلى شهور 3 من:    المنحة مده

 

 شهرٌا ٌورو 5111 مبلغ   ـ:    للمنحة المالٌة المزاٌا

 

 .للدارس الصحً التأمٌن التغطى المنحة  ـ                                  

 

 البعثات نفقه على البعثة عضو معامله مالٌا المنح هذه على الحاصلٌن معامله سٌتم                                  

 

 ـ:المرشح فً توافرها الواجب الشروط

 

 .الجنسٌة مصري المتقدم ٌكون أن    -

 

 . البحثٌة المراكز احد او الحكومٌة بالجامعات مساعد باحث أو مساعد مدرس ٌعمل و عامٌن عن بالعمل الخدمة مده الثقل    -

 

 .ذلك تفٌد شهاده تقدٌم مع بطالقه وكتابه تحدثا اإلنجلٌزٌة للغة التامة اإلجادة    -

 

 .بالوطن للدكتوراه مسجال ٌكون أن     -

 

 ـ: المطلوبة المستندات 
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 .العمل جهة من حاله بٌان بها مرفق للمتقدم والعربٌة اإلنجلٌزٌة باللغة ذاتٌه سٌره

 

 .بالعربٌة الموفدة الجهة من ترشٌح وخطاب معتمده االنجلٌزٌة باللغة الدراسة خطه

 

 .االنجلٌزٌة باللغة المنحة على الحصول من الهدف عن تفصٌلً وشرح العلمٌة الحٌاة تارٌخ عن تفصٌلٌة نبذه

 

  ) وجد إن)  أبحاث من للمرشح نشره بماتم قائمه

 

 IBT أو IELTS او 111 دولً توٌفل شهاده

 

 .زمنً جدول على الدعوة تشتمل أن على بفنلندا اجنبى مشرف أستاذ من دعوه

  

 

 )واإلٌفاد العلمً لإلشراف العامة االداره) 51/5/4151:  للبعثات المركزٌة لالداره بالمستندات للتقدٌم موعد أخر بأن علما

 

 ٌومٌا ـ(  المنح إداره) الصواف ماجده/  أستاذه 43523342:  رقم تلٌفون   ـ القاهرة ـ السابع الدور ـ التحرٌر مجمع:   التالً بالعنوان

 .والسبت الجمعة عدا

 

  

 

 

 ونقابة المنوفٌة جامعة المنزلً االقتصاد بكلٌة البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة قطاع بٌن التعاون

  .  بالمنوفٌة المهندسٌن
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فً اطار التعاون بٌن قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة ونقابة المهندسٌن 

.. تم تنظٌم الندوة التثقٌفٌة الشهرٌة الثانٌة فً مجال التغذٌة بالمنوفٌة تنفٌذا لبروتوكول التعاون الذي تم توقٌعه بٌن الطرفٌن 

 االطعمة بعنوان  وعلوم

" التثقٌف الغذائى " باشراف وتنفٌذ لجنة الرعاٌة الصحٌة و االجتماعٌة بنقابة المهندسٌن بالمنوفٌة وبحضور رئٌس اللجنة م محمد راضى 

 الدكتور محمد مصطفى السٌد علً عمٌد كلٌة االقتصاد المنزلى االسبق و مقرر اللجنة م خٌرات ابو النجا و المحاضر االستاذ

 

 

 

 

  .م4151 أبرٌل شهر خالل - العالى التعلٌم معرض

 

 

ٌدعو المكتب الثقافى المصرى بالرٌاض ,السعودٌة, دعوة الجامعات 

  المصرٌة الحكومٌة للمشاركة فى

 م.4151شهر أبرٌل  خالل - معرض التعلٌم العالى

 الثقافى المصرى بالرٌاض الوصل لتٌسٌر إشتراك الجامعات بالمعرض هو المكتب بأن حلقة علما

 برجاء اإلفادة بإمكانٌة المشاركة فى المعرض المشار إلٌه بعالٌه علما بأن الجامعة ال تتحمل نفقات المشاركة بمعارض خارجٌة
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العالمٌة فٌصل الملك جائزة  

 

ه / 5233باب الترشح لجائزة الملك فٌصل العالمٌة للعام  تعلن جامعة فٌصل العالمٌة عن فتح

علما بان اخر موعد الستالم االوراق بالجامعة هو   م فى مجال خدمة االسالم 4152

لكى نتمكن من عرض الموضوع على المجالس المختصة. 5/3/4151  

 

   

 

 

 إعـــــــــــــالن 

 

  

 Comsats Institute of Information أفاد معهد كومساتس بباكستان 

Technology  عن منح دراسٌة للحصول على درجة الماجستٌر فى  باإلعالن

تخصصات الهندسة الكهربائٌة ، الرٌاضٌات ، الفٌزٌاء ، علوم الحاسب األلى ، الكٌمٌاء ، واألرصاد الجوٌه الى جانب العلوم اإلدارٌة 

ولمزٌد من المعلومات واإلطالع على الشروط والمستندات   . 4151للفصل الدراسى ربٌع وإدارة المشروعات ، وعلوم األحٌاء ، وذلك 

 المطلوبه والحصول على استمارة التقدٌم .. ٌرجى زٌارة الموقع األلكترونى التالى:ـ

www.comsats.edu.pk 

 

 لعام الكندٌة الحكومة نم المقدمة الفرانكفونٌة منح

4151 

 

))  4151إن الحكومة الكندٌة تقدم لمصر برنامج المنح الفرانكفونٌة لعام 

 الدراسة باللغة الفرنسٌة(( والذى ٌشمل االّتى:ـ
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 سنوات بكامل الوقت 2الدكتوراه : مده الدراسة  51/4/4152

 الماجستٌر : مده الدراسة سنتٌن بكامل الوقت

 الزمالة( : مدة الدراسة ال تتجاوز عشرة أشهرما بعد الدكتوراه ) منحة 

 التدرٌب الفنً والمهنً : مدة التدرٌب سنتٌن بكامل الوقت

 شهر 54الى  2دورات تدرٌبٌة قصٌرة األجل : من 

 تقدم المنحة لمدة سنة فى كل المراحل الدراسٌة قابلة للتجدٌد مشروطة بالتفوق الدراسً سنوٌاً.

مستوفاه موافقة الجهة الموفدة على الترشٌح وإستمارة بٌانات معتمده من جهة العمل باإلضافة الى المستندات ٌتم تقدٌم ملفات المرشحٌن 

( وحدة إتصال 43522212شارع إبراهٌم نجٌب ـ جاردن سٌتى ـ تلٌفون رقم  2المطلوبة بالرابط السابق اإلشاره الٌه. بالعنوان التالى : ) 

 علما بان االداره المركزٌة للبعثات ال تتحمل اٌه  .. ستاذ الدكتور رئٌس قطاع الشئون الثقافٌة والبعثاتالبعثات بالمكتب الفنً للسٌد األ

 

 نفقات عن هذا المنح.

 

 

 

 فً وأثرها األوائل والمسلمٌن العرب العلماء إبداعات" 

 "والتكنولوجً العلمً التقدم

 

 

 المؤتمر الثانً لتارٌخ العلوم عند العرب والمسلمٌن

 "لعلماء العرب والمسلمٌن األوائل وأثرها فً التقدم العلمً والتكنولوجًإبداعات ا"

 4152دٌسمبر   4-55  جامعة الشارقة

  

فً تارٌخ العلوم عند العرب والمسلمٌن والذي سٌعقد هذه السنة تحت الرعاٌة   تتشرف جامعة الشارقة بتنظٌم المؤتمر الدولً الثانً

دكتور سلطان بن محمد القاسمً عضو المجلس األعلى لإلتحاد حاكم الشارقة رئٌس جامعة الكرٌمة وحضور صاحب السمو الشٌخ ال

الشارقة و بالتعاون مع االتحاد العربً لعلوم الفضاء والفلك. وسٌعقد المؤتمر من ضمن فعالٌات امارة الشارقة واحتفاالت بـ "مدٌنة 

لعام تحت شعار: "إبداعات العلماء العرب والمسلمٌن األوائل وأثرها فً " ٌعقد المؤتمر هذا ا4152الشارقة عاصمة الثقافة االسالمٌة 

 "التقدم العلمً والتكنولوجً

  

و ٌستضٌف المؤتمر كوكبة من العلماء من مختلف القومٌات والدٌانات التً لها الكثٌر من المؤلفات واألبحاث والدراسات التً تبرز دور 
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 .مً والتكنولوجً الذي ٌشهده العالم الٌومالعلماء المسلمٌن والعرب فً التقدم العل 51/4/4152

  

 :أهداف المؤتمر

  

 .تعزٌز التواصل بٌن العلماء والباحثٌن المهتمٌن بتارٌخ العلوم    

 .تجسٌد أثر العلماء المسلمٌن فً تقدم الحضارات فً الجوانب العلمٌة    

 .ن العلمٌةتوثٌق شهادات العلماء من غٌر المسلمٌن فً إنصاف إنجازات المسلمٌ    

 .4152مشاركة جامعة الشارقة فً فعالٌات الشارقة عاصمة الثقافة االسالمٌة     

وستعمل اللجنة المنظمة للمؤتمر على نشر األبحاث المطروحة فً المؤتمر بمجلد خاص باإلضافة إلى إصدار قرص مضغوط بوقائعه 

 .وفعالٌاته

  

 أبرزها ندوة إلحٌاء ألفٌة الطبٌب الجراح أبو القاسم الزهراوي، وورشة عمل حول كما ستعقد مجموعة من األنشطة على هامش المؤتمر 

 

تراث دولة اإلمارات وأهمٌة موقعها فً نقل الحضارة من شبه الجزٌرة الهندٌة إلى الشرق االوسط، باإلضافة إلى ورشة خاصة بعلوم 

ضافة إلى عدد من المعارض التخصصٌة التً قد تصاحب عقد الفلك والفضاء والجو والتطبٌقات الفلكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة، باإل

 .المؤتمر

  

ول و فً الوقت الذي ٌسعدنا دعوتكم للمشاركة فً هذه التظاهرة العلمٌة والثقافٌة العالمٌة فً دورتها الثانٌة ٌسرنا أن نذكر بالمؤتمر األ

م حٌث كان مؤتمرا ناجحا من حٌث  4113مارس  43 – 41المدة لتارٌخ العلوم عند العرب والمسلمٌن والذي عقد فً جامعة الشارقة فً 

عالم وعالمة شاركوا بأوراق بحثٌة وملصقات جدارٌه ذات قٌمة  311مشارك ومشاركة من بٌنهم نحو  411  عدد الحاضرٌن الذي فاق

رزهم المستشرق األلمانً بول دولة كان أب 32عالم وعالمة من المختصٌن فً تارٌخ العلوم من  11علمٌة رصٌنة كما حضر المؤتمر 

والعالم   كونتج و العالم دٌفٌد كنج والبرفسور تشالرز برونت واألستاذ الدكتور حمٌد النعٌمً رئٌس االتحاد العربً لعلوم الفضاء والفلك

هم كثٌرون ممن أثروا منور أنٌس والبرفسور أحمد جبر وتشارلرز فالكو من جامعة ارزونا األمرٌكٌة والعالم المالٌزي محمد الٌاس وغٌر

النقاش فً جلسات المؤتمر. كما عقد على هامش المؤتمر عدة ورش عمل و معارض علمٌة متمٌزة ولقاءات ثقافٌة ورحالت تراثٌة و 

 .سٌاحٌة ممتعة

  

ماء المهتمٌن بهذا ختاما نتمنى للجمٌع التوفٌق والسداد و نحن فً انتظار مشاركاتكم كما ندعوكم لتمرٌر هذه الدعوة لزمالئكم من العل

 :المجال ودعوتهم للمشاركة وللمزٌد من المعلومات ٌرجى عدم التردد فً التواصل معنا عن طرٌق البرٌد األلكترونً للمؤتمر

ichs14@sharjah.ac.ae   وهللا ولً التوفٌق والسداد. 

 

 .م4152نوفمبر  51جدٌر بالذكر أن تارٌخ استالم األوراق البحثٌة قد مد إلى **

 : تواصللل

http://www.facebook.com/ichs14 

  

 مع خالص تحٌاتً وتقدٌري

 أ.د. حمٌد مجول النعٌمً
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 رئٌس المؤتم 51/4/4152

  

 

  

  


