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المؤتمرات الداخلية
 -1الخطاب الوارد من ادارة المؤتمرات بالجامعة بشأن االعالن عن المؤتمر الدولي العاشر
الذي تنظمه كلية دار العلوم جامعة المنيا خالل الفترة من 2222/3/22-22
ولتحميل استمارة المشاركة ومحاور المؤتمر يرجى زيارة موقع الكلية
https:www.minia.edu.eg/darFb.com/conFder
والمراسلة على االيميل dar.conf@mu.edu.eg
 -2الخطاب الوارد من ادارة المؤتمرات بالجامعة بشأن االعالن عن معرض جامعة
المنصورةالتاسع للكتاب والذى يقام فى الفترة من األحد2272/77/71م حتى األربعا
2272/77/21م بمبنى المكتبة المركزية بالجامعة.
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المؤتمرات الخارجية
 -1الخطاب الوارد من ادارة المؤتمرات بالجامعة بشأن االعالن عن المؤتمر الدولي التاسع للغة
العربية في الفترة من  2222/2/2-7بفندق روضة البستان في امارة دبي بدولة االمارات
العربية برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم
www.alarabiahconferences.org
 -2الخطاب الوارد من ادارة المؤتمرات بالجامعة بشأن اعالن اتحاد الجامعات العربية بالتعاون
مؤسسة الخليج للمؤتمرات عن اقامة مؤتمرا ً علميا ً بعنوان(الثورة الصناعية الرابعة و دور
التعليم) بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 2222/2/22-23
www.gulfeducation.co.uk
ak@gulfconferences.co.uk
 -3الخطاب الوارد من ادارة المؤتمرات بالجامعة بشأن االعالن عن المؤتمر االوروبي الثامن
 Rehab end 2222في غرناطة – اسبانيا في الفترة من2020/3/27-24
rehabend@unican.es
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الجوائز
 -1الخطاب الوارد من ادارة البعثات بالجامعة بشأن االعالن عن جوائز
 -1جوائز الجامعة التشجيعية

 .2جوائز الجامعة التقديرية

 -3جائزة التميز في االدا الجامعي

 -4جائزة افضل أدا موسمي

طبقا للشروط المعلنة و نماذج التقدم المتاحة على الموقع االلكتروني
https://tinyurl.com/tanta-univ-prizes
على ان تسلم عدد اربع ملفات مستوفاه جميع المستندات و النماذج المطلوبة بإدارة البعات
بالجامعة اعتبارا من  2272/72/71لمدة شهرين حتى 2272/72/71
 -2الخطاب الوارد من ادارة البعثات بالجامعة بشأن االعالن عن جوائز الدولة
(النيل للمبدعين المصريين -النيل للمبدعين العرب) والتقديرية و التفوق( في مجاالت الفنون واآلداب
و العلوم االجتماعية ).
على ان يتقدم مرشح واحد لكل جائزة طبقا للشروط الموضحة في موعد غايته2272/77/22
لالشتراك يرجى زيارة موقع المجلس االعلى للثقافة على شبكة االنترنت
http://scc.gov.eg
 .3الخطاب الوارد من ادارة البعثات بالجامعة بشأن االعالن عن جائزة الملك فيصل للدراسات
االسالمية للعام 7222ه 2227/م وموضوعها (الوقف في االسالم) علما بأن يمكن تقديم اكثر
من مرشح و ان اخر موعد للقبول للترشيحات هو الحادى و الثالثون من شهر مارس2222
و لمزيد من المعلومات زيارة الموقع www.kingfaisalprize.org
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تابع الجوائز
 .4الخطاب الوارد من ادارة البعثات بالجامعة بشأن اعالن اكاديمية البحث العلمي و
التكنولوجيا والمتضمن طلب الترشيح و التقدم لجوائز الدولة اآلتية -1:جائزة النيل للعلوم.
-2جائزة النيل للعلوم التكنولوجية المتقدمة.
-3جائزة الدولة التقديرية في العلوم االساسية.
 -4جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية.
 -5جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية.
 -6جائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية.
 -7جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجاالت العلوم
االساسية.
 -8جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم المجاالت الزراعية.
 -9جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم المجاالت الطبية.
 -10جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم المجاالت الهندسية.
 -11جوائز الرواد ألحد السادة كبار علما مصر الذين لهم إنجازات متميزة من غير
الحاصلين على جائزة النيل .
 -12جائزة المرأة التقديرية الحدى السيدات من كبار عالمات مصر ممن لهن إنجازات
علمية اجتماعية واقتصادية ذات مردود عل المجتمع وألسرة والمرأة والطفل من غير
الحاصالت على جائزة النيل ويمكن اإلطالع على شروط كل جائزة من موقع األكاديمية.
www.asrt.sci.eg
على أن يتم ترشيح مرشح واحد لكل جائزة فى موعد غايته 2272/72/71م
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تابع الجوائز
 -5الخطاب الوارد من ادارة البعثات بالجامعة بشأن االعالن عن جائزة خليفة التربوية فى
دورتها الثالثة عشر فى تسع مجاالت فى الميدان التربوى ويندرج تحتها ( )71فئة تغطى
مختلف أوجه منظومة التعليم بشقيه العام والعالى على مستوى دولة اإلمارات والعالم العربى .
ولشروط الترشح يرجى زيارة الموقع الرسمى للجائزة Https://khaward.ae
واستيفا المستندات المطلوبة والتسجيل الكترونيا ً وتحميل الوثائق المطلوبة للترشح فى موعد
أقصاه 2272/72/37م .
**************************************************************
 -6الخطاب الوارد من ادارة البعثات بالجامعة بشأن وقف جائزة المستشار الدكتور /محمد
شوقى الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوى والفكر اإلسالمى وذلك فى موعد غايته
2222/7/37م .
***********************************************************
 -7الخطاب الوارد من ادارة البعثات بالجامعة بشأن فتح باب الترشيح لجوائز منظمة العواصم
والمدن اإلسالمية فى دورتها الحادية عشر والمرفق به صورة اإلعالن واشتراطات الترشيح
للجوائز واستمارة الترشيح فى موعد أقصاه 2272/72/7م على موقع المنظمة
www.oicc.org
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المنح
 -1الخطاب الوارد من مكتب السيد االستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث بالجامعة
بشأن االعالن الخاص بخطة البعثات السنوية  2222/2272م بالنظام التنافسي للسادة اعضا هيئة التدريس
و معاونيهم بالجهات المدرجة بخطة البعثات ويشمل االعالن ( بعثة خارجية للدكتوراه – بعثة اشراف مشترك
الجرا ابحاث للدكتوراه المسجل لها بالوطن -مهمات علمية – المنح المقدمة للدولة وللسادة المرشحين لليابان
لجميع انواع االيفاد) علما بأن اخر موعد للتقدم  .2272/72/22وتقدم االوراق الى االدارة العامة لالبفاد
واالشراف العلمى باالدارة المركزية للبعثات بحي السفارات بمدينة نصر وزارة التعليم العالي
ولالستفسار يرجى زيارة الموقع البريد االلكترونى call2019@cdm.edu.eg
كما يمكنكم زيارة صفحة االسئلة الشائعة على موقع االدارة www.cdm.edu.eg

