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 منح للطالب المصرٌٌن بأذربٌجان

 

 

 تقدم أذربٌجان ( ADA ) الدبلوماسٌة األكادٌمٌة الجامعة أن والمتضمن للجامعات األعلى المجلس كتاب للجامعة ورد   

 : على للحصول المصرٌٌن للطالب منح(  5)  عدد

 علوم – األعمال إدارة – االقتصاد – واالجتماعٌة الحكومٌة العالقات – الدولٌة العالقات)  التالٌة التخصصات فً البكالورٌوس درجة -1

 ( المعلومات وتكنولوجٌا النظم هندسة – اآللً الحاسب

 ( األعمال إدارة – االجتماعٌة السٌاسة – والدولٌة الدبلوماسٌة العالقات)  التالٌة التخصصات فى الماجستٌر درجة -2

 إلى 11000 بٌن ما الواحد للطالب المصروفات قٌمة وتتراوح فاخرة بأماكن واإلقامة والكتب الدراسة مصارٌف تشمل المنحة بأن علما •

 .دوالر 18000

 : التالً االلكترونً الجامعة بموقع التقدم استمارة استٌفاء طرٌق عن المنحة لهذه التقدم ٌمكن •

www.ada.edu.az 

 : التالً االلكترونً البرٌد مراسلة ٌمكن المنحة هذه عن المعلومات من لمزٌد •

admission@ada.edu.az 

 

 .المنحة هذه عن نفقات أٌة تتحمل ال للبعثات المركزٌة اإلدارة بأن علما   •

ADA 

www.ada.edu.az 
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 ( اإلشعاعٌة الرقابة) مجال فً بالقاهرة عمل ورشة

 

 

 

 فً العمل ورشة عن اإلعالن بشأن العربٌة للدول المشعة للنظائر اإلقلٌمً األوسط الشرق مركز كتاب للجامعة ورد  

 :مجال

 اإلشعاعٌة الرقابة

 م2015 مارس 26 – م2015 مارس 15 من الفترة خالل وذلك

 .كاف   بوقت الورشة موعد قبل التسجٌل وٌتم( فقط مصرٌة جنٌه سبعمائة ج700)  هو للورشة االشتراك رسم أن بالذكر جدٌر

 .المركز موقع على التدرٌبٌة البرامج رابط مراجعة ٌُرجى المعلومات من لمزٌد

http://www.merrcac.org/pdf/5.pdf 

 

www.merrcac.org 
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  REMTA وتطبٌقاتها المتجددة المواد تكنولوجٌا بحوث مؤسسة رغبة

 الفعال العلمً التواصل دعم فً بالقاهرة

 

     

 الندوات فً المشاركة فً رغبتها ،REMTAوتطبٌقاتها المتجددة المواد تكنولوجٌا بحوث مؤسسة أبدت         

 حتى الصلة، ذات التطبٌقٌة والبحوث بالتنمٌة والمتعلقة المصرٌة، البحوث ومراكز الجامعات تعقدها التً والمؤتمرات العمل وورش

 .فٌها الفعالة المشاركة من المؤسسة تتمّكن

 

ا  : هً بالمؤسسة االتصال بٌانات بأن علم 

 [القاهرة -نصر مدٌنة – السابع الحً -الربٌع بن الفضل ش frown emoticon 9 العنوان

 0222614981: فاكس 01012480060 – 01009103131: هاتف

 info@egy-com.org :اإللكترونً البرٌد www.egy-com.org :اإللكترونً الموقع

 للمشاركة ودعوتها معها، العلمً التعاون دعم المؤسسة باهتمامات صلة ذات مجاالت فً المتخصصة والكلٌات العلمٌة الجهات من نرجو

 .العلمٌة وفعالٌاتها بمؤتمراتها
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 العلوم فً للمتفوقٌن المنح برنامج م2015/2016منح البنك اإلسالمً للتنمٌة 

 .العلٌا والتقانة

 

 

 

 العلٌا والتقانة العلوم فً للمتفوقٌن برنامجه منح لنٌل المنافسة باب فتح عن اإلعالن للتنمٌة اإلسالمً البنك ٌسر  -1

 .م2015 سبتمبر من ابتداء   الناجحٌن للمتقدمٌن المنح وستمنح م،2016-2015 الدراسً للعام

 

 

 العلمٌة التخصصات فً الدكتوراه درجة لنٌل سنوات 3 لمدة الدراسة لمتابعة الواعدٌن الطالب ٌساعد بحٌث البرنامج وضع وقد -2

 والزراعة، والطب، الصحة، لتخصصات األولوٌة إعطاء مع البنك، فً األعضاء الدول فً التنمٌة تعزز أن شأنها من التً

 التً واالتصال المعلومات وتقنٌة النانو، وتكنولوجٌا التحتٌة، البنى وتنمٌة والطاقة، والتصحر، المائٌة، والموارد الغذائً، واالنتاج

 .بالتنمٌة تعنى

 

 

 المؤسسات إحدى فً دائمة وظٌفة فً عمل قد ٌكون وأن البنك، فً األعضاء الدول إحدى من مواطنا   المتقدم ٌكون أن ٌجب -3

 .بالبرنامج المتعلقة األهلٌة شروط ٌستوفً أن وٌجب بلده، فً البحثٌة المراكز أو األكادٌمٌة

 

 

 وٌمكنكم العالً، للتعلٌم" تاٌم" جرٌدة ملحق قائمة فً ترد التً الجامعات إحدى فً قبوله ٌؤمن أن ح الفائز المرشح على ٌجب -4

 /…http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-ran :الموقع زٌارة

 

 جامعة مثل الدكتوراه، درجة لنٌل البنك مع تعاون اتفاقات أبرمت التً الجامعات قبلتهم الذي للمرشحٌن األولوٌة ستعطى -5

 وجامعة المتحدة، المملكة فً لندن كلٌة وجامعة ،( برمنجهام) وجامعة ،(نوتنغهام) وجامعة ،(أوكسفورد) وجامعة ،(كمبردج)

(Paris-Tech)  
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 .األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً برٌنستون وجامعة السعودٌة، العربٌة المملكة فً والتقنٌة للعلوم هللا عبد الملك وجامعة فرنسا، فً -6

 

 شهرا   12و 6 بٌن تتراوح لفترة الدكتوراه بعد ما بحثً مشروع إلجراء المبتكرٌن العلماء/المهنٌٌن جذب إلى أٌضا البرنامج ٌسعى -7

 إجراء المنحة بهذه الفائز المرشح وعلى النامٌة، البلدان فً أو البنك فً األعضاء الدول فً سواء المرموقة، البحوث مراكز فً

 كورونا، إٌبوال، المالرٌا،: المثال سبٌل ،على. الدول هذه فً التنمٌة تعزز ان شأنها من والتً ، معٌنة مسألة بدقة ٌعالج بحث

 .هـ1440 آلفاق البنك رؤٌة فً ٌتضح ما حسب التصحر، ، الطاقة التغذٌة،

 

 فً سواء المرموقة البحوث مراكز أحد من دعوة رسالة تأمٌن ٌجب الدكتوراه، بعد ما بحوث بمنحة الفائز للمرشح بالنسبة أما -8

 .النامٌة البلدان فً أو البنك فً األعضاء الدول

 

  الطبً، والتأمٌن المعٌشة، وكلفة الدراسة، برسوم والمتعلقة عائلته، دون فقط بالمبتعث الخاصة المصارٌف البنك منحة تغطً -9

 

 .والعودة الذهاب وتذكرة

 

 للحصول www.isdb.org :العنكبوتٌة الشبكة على البنك موقع ٌزوروا أن البرنامج لمنحة التقدم فً الراغبٌن المرشحٌن على  -10

 وأسماء والتسهٌالت والمزاٌا الطلبات تقدٌم وكٌفٌة األهلٌة شروط عن والمفصلة الكاملة المعلومات وقراءة الطلب، استمارة على

 .الجامعات

 

 استمارة فً المذكور النحو على المطلوبة والمستندات بالوثائق مشفوعا   وارساله، الطلب استمارة تعبئة إكمال المتقدم على ٌجب  -11

 أن وٌجب. جدة فً البنك مقر إلى مباشرة ٌرسله وأال. المتقدم بلد فً للتنمٌة اإلسالمً البنك محافظ مكتب طرٌق عن وذلك التقدٌم،

. م2015 مارس 31 أقصاه موعد فً الغرض، لهذا المحافظ ٌكلفه الذي المكتب إلى أو المعنً، المحافظ مكتب إلى الطلبات تصل

 .فٌها ٌُنظر لن للتنمٌة اإلسالمً البنك مقر إلى مباشرة ترسل طلبات أي وأن

 

 الدراسٌة المنح شعبة

 للتنمٌة اإلسالمً البنك

 السعودٌة العربٌة المملكة 21432 جدة 5925:  ب.ص

 scholar@isdb.org: اإللكترونً البرٌد ، 9662 6466887: فاكس ن 966 2 6466833:  هاتف
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 العلمً والبحث الصناعة بٌن للتعاون الثانً الدولً المؤتمر

 

 

 

 فً لالشتراك الدعوة المتضمن والتكنولوجٌا العلوم وصندوق العلمً البحث أكادٌمٌة ابكت للجامعة ورد

 :فعالٌات

 العلمً والبحث الصناعة بٌن للتعاون الثانً الدولً المؤتمر

 م2015 أبرٌل 9-7 من الفترة فً انعقاده المقرر

 نصر بمدٌنة للمؤتمرات الدولً القاهرة بمركز

 الخبر، مصر ومؤسسة األوروبً، االتحاد: منها ودولٌة، وإقلٌمٌة محلٌة ومؤسسات بحثٌة جهات المؤتمر هذا تنظٌم فً وستشارك

 .الٌونسكو ومنظمة

 : اإللكترونً الموقع خالل من التفاصٌل من مزٌد وكذا م،2015 فبراٌر 28 حتى مفتوح علمٌة بأوراق المشاركة باب بأنّ  علما

 

http://www.iacconf.com 

 

 

 

 

 

 



 
 ٌشٌٌشٌش

 
 

15/8/2014  

عالقات الثقافٌةنشرة ال  
6العدد: 12/2/2015التارٌخ :    

 

 

 اإلفتتاحٌة للجامعاتقمة التعلن   العالً للتعلٌم التاٌمز

 

 على والبحث التعلٌم لتطوٌر تارٌخها فً األولى الجامعات قمة ضٌفستا سوف أنه العالً للتعلٌم التاٌمز أكدت

 .أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق فً عالمً مستوى

 ،2015 فبراٌر 24 و 23 ٌومً قطر الدوحة، فً الجامعات MENA العالً التعلٌم االفتتاحٌة قمة تاٌمز عقدتوس

 .وطنٌةقطر ال  جامعة و قطر، جامعة مع شراكة فً استضافت

 

 

 من مفصلة مجموعة ٌضم والذي جدٌد لتصنٌف العالً للتعلٌم التاٌمز وضع إلى الهادفة المقترحات بشأن المشاورات من سلسلة وسٌشهد

 والصناعً الجامعً القطاعٌن بٌن الدولً، البحثً والتعاون الجامعٌة، بالقٌادة تختص جلسات عن فضال بالمنطقة، الخاصة المقاٌٌس

 . التعلٌم وبتمٌز

 نصف العالمٌة األكادٌمٌة القمة مظلة تحت ، العالً للتعلٌم التاٌمز  المتزاٌدة السنوٌة العالمٌة القمة سلسلة من  جزءا الحدث هذا وٌشكل

 . الجامعات شباب قمة أٌضا تضم التً ، سنوٌة

 العالً التعلٌم  لذكاء وفطنة الرئٌسً المصدر أصبح العالً، للتعلٌم تاٌمز: "ان  التاٌمز للتعلٌم العالً   تحرٌر رئٌس باتً، فٌل وقال

ترتٌب  و األداء مقاٌٌس حجٌه من المتنامٌة ومجموعة الثاقبة الصحافة من عاما 40 من ألكثر جلهابس .العالمً الصعٌد على والبحث

 واألعمال والبحوث، التعلٌم عبر - العالم فً إثارة األكثر المفكرٌنمن  وبعض قطر، جامعة مع شراكةبال سعداء نحن لذلك ، الجامعة

 ." مرموقة قمة سلسلة تحت والتواصل الممارسات أفضل وتبادل المستوى، رفٌعة للنقاش - السٌاسات ووضع التجارٌة

 

 على والمساعدة جدٌدة، شراكات وإقامة الجٌدة الممارسات لتبادل معا، العالم فً الفكر قادة لجلب مناسبةو رائعة فرصة هذة القمة تعد

 ".بالكامل ةالرؤٌة العظٌم  تحقٌق

 أصبحت المنطقة فً الدول بعض" الشرق  األوسط لة مركز إبداع تعلٌمً وبحثً ذات تحدٌات ضخمة واٌضا فرص عظٌمة " قال باتً 

 فً  التً نهضة تشهد بأننا للتفاؤل مجال وهناك البحثٌة، التحتٌة البنٌة بناء فً جاد االستثمار وجعل الدولٌٌن للطالب مثٌرة عالمٌة مراكز

  ". لمنطقةا

 التمٌز فً رائدة كشركة مكانتها تعزز قطر جامعة المهم، المنتدى هذا فً الشراكةب: "المسند شٌخة البروفٌسور الجامعة رئٌس وقال

 زالعالٌ التعلٌمقطاع   فً والتحدٌات الفرص حول الحوار فً قدما للمضً األوسط والشرق الخلٌج منطقة فً العلمً والبحث األكادٌمً

  ٌتماشى بما الممارسات وأفضل والبحثً األكادٌمً االبتكار فً تساهم والجامعات النمو، سرٌعة االقتصادات من لعدد موطن هً المنطقة
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  جمٌعا لنا بالنسبة بثمن تقدر ال فرصة هً القمة فإن الصدد، هذا فً. المعرفة على قائم اقتصاد نحو الوطنٌة الحكومات طموحات مع

 ." المنطقة فً والبحثٌة األكادٌمٌة وأولوٌات تطلعات وتعكس الحركة هذه تنشٌط زٌادة سبل لمناقشة معا للعمل

 لتصنٌفل تشاورٌة عمل ورشة مع األوسط، الشرق لمنطقة الجدٌد الجامعً الترتٌب تطوٌر لمساعدة فرٌدة فرصة أٌضا توفر القمة إن

 .العامة لوحة ونقاش العالمً

 لمنفص داءأ مؤشر 13 وتوظٌف العالمٌة، الجامعات تصنٌف أنظمة من واسع نطاق على إلٌها المشار هً ةٌجامعال ةالعالمٌ اتالتصنٌف

 .الدولً والنشاط المعرفة ونقل والبحث لتدرٌسل - للمؤسسة الرئٌسٌة المهام من كاملة مجموعة تغطً

 جامعاتألبحاث ال  العالمً الطراز من أداء على للحصول المفتوحة المشاورات من تقرٌبا عام بعد بعناٌة تةمعاٌرتم   الترتٌب ،"

 تعدٌل فكرة على منفتحون ونحن العالً، التعلٌم وأنظمة جامعاتهم عن مختلفة أولوٌات لدٌها مختلفة مناطقك ولكن. "باتً وقال ،"العالمٌة

 لمساعدتنا مثالٌة فرصة كونتسوف  القمة وهذه. والبعثات المحلٌة الجامعة سٌاسة أولوٌات أفضل نحو على تعكس حتً عالمٌةال منهجٌةال

 ." للمنطقة جدٌدة تصنٌفات تشكٌل فً

 

 


