
 

 اءـخ االنشـاريــت العنـــــــــوان

 COVID-19 2020-11-08فتح باب التقدم بمشروعات بحثية باإلعالن الثاني الخاص بفيروس كورونا المستجد 

 08-11-2020 فتح باب التقدم بمشروعات بحثية في مجال العلوم األساسية

 08-11-2020 يع وحدات نصف صناعيةنداء بحثي خاص بتمويل إنشاء وتصن

 08-11-2020 اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة والبيت األلماني )شريك معهد جوته( لتعليم اللغة األلمانية

 2020-11-08 

طبقًا التفاقية التعاون  0200-0202اإلعالن عن المنح المقدمة للدولة من الحكومة الفنلندية للعام الدراسى 

 الثقافى والتعليمى المشترك بين مصر وفنلندا وبرنامج سيمو
2020-11-08 

 08-11-2020 "األعلى للجامعات" يمنح مركز التدريب بجامعة المنصورة االعتماد فى تكنولوجيا المعلومات

https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships/stdf-call-2-covid19
https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships/basic-science-stdf-call-6
https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships/stdf-call1-factory
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/goethe-and-mansoura-university-cooperation
https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships/edu-fi-fellowships
https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships/edu-fi-fellowships
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/ict-scu-mansoura-university


 08-11-2020 ورشة عمل بعنوان " دور المرأة العلمية في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها"

Webinar announcement biotechnology From sea to lab ll 2020-11-08 

Cooperation agreement between Mansoura University and the German House 
(Goethe Institute partner) to teach the German language 

2020-11-08 

 Alexandru Ioan Cuza University 2020-11-09فتح باب التقدم للحصول على تدريب متقدم بجامعة 

Apply now: Leaders in Innovation Fellowships 20/21 2020-11-09 

 10-11-2020 0200-0222( 21قواعد ونظام عمل اللجان العلمية بالدورة )

 10-11-2020 المجالت المصرية والمحلية المعتمدة من المجلس األعلى للجامعات

 10-11-2020 التقدم بتظلم بشأن قرار اللجنة العلمية الدائمة

https://pgsr.mans.edu.eg/services/workshop/asrt-women-role-covid-19
https://pgsr.mans.edu.eg/services/workshop/nbne-asrt
https://pgsr.mans.edu.eg/en/about-en/current-news/goethe-and-mansoura-university-cooperation-2
https://pgsr.mans.edu.eg/en/about-en/current-news/goethe-and-mansoura-university-cooperation-2
https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships/alexandru-ioan-cuza
https://pgsr.mans.edu.eg/en/services-en/scholarships/leaders-in-innovation-fellowships-20-21
https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships-3/rules-for-promotion
https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships-3/egyptian-journals
https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships-3/plaint


 10-11-2020 وحدة الميكروسكوب اإللكتروني

 10-11-2020 وحدة الرنين النووي المغناطيسي بكلية العلوم

 10-11-2020 الرنين المغناطيسي كلية الصيدلة

 10-11-2020 مركز الخاليا الجذعية

 10-11-2020 مركز البحوث الطبية التجريبية

 10-11-2020 الجينوم والسرطانمركزأبحاث 

 10-11-2020 وحدة التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية

 10-11-2020 مركز الحفريات الفقرية

https://pgsr.mans.edu.eg/centers-and-units/emunit
https://pgsr.mans.edu.eg/centers-and-units/nmr
https://pgsr.mans.edu.eg/centers-and-units/nmr-2
https://pgsr.mans.edu.eg/centers-and-units/stem-cells
https://pgsr.mans.edu.eg/centers-and-units/merc
https://pgsr.mans.edu.eg/centers-and-units/geneome
https://pgsr.mans.edu.eg/centers-and-units/genetic-engineering
https://pgsr.mans.edu.eg/centers-and-units/muvp


 10-11-2020 وحدة المعامل و األجهزة العلمية

 10-11-2020 الدراسات العليانموذج شكاوى طالب 

 10-11-2020 تصنيف جامعة المنصورة

 11-11-2020 محاضرات لمنتسبي جامعة المنصورة

 11-11-2020 ورشة عمل لرفع كفاءة طالب الدراسات العليا

 12-11-2020 شروعات البحثية"ورشة عمل بعنوان "تمويل الم

A candidate from Mansoura University won the Shoman Award for Arab Researchers 
2020 

2020-11-12 

 12-11-2020 0202فوز أحد مرشحي جامعة المنصورة بجائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب لدورة العام 

 

https://pgsr.mans.edu.eg/centers-and-units/laboratory-and-scientific-equipment
https://pgsr.mans.edu.eg/services/students-complaints/students-complaints
https://pgsr.mans.edu.eg/services/ranking
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/archive/lectures-for-mansoura-university-employees
https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships/strategic-leadership
https://pgsr.mans.edu.eg/services/workshop/institutional-funding
https://pgsr.mans.edu.eg/en/about-en/current-news/shoman-awards
https://pgsr.mans.edu.eg/en/about-en/current-news/shoman-awards
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/shoman-awards-2

