
 اءـخ االنشـاريــت العنـــــــــوان

 22-05-2022 ورش عمل بنك المعرفة المصري

 Dassault Systèmes 2022-05-23ندوة تعليمية من تنظيم خبراء 

 23-05-2022 مسابقة أفضل بحث علمي لطالب الدراسات العليا بالجامعات المصرية في التغيرات المناخية

 23-05-2022 مسابقة أفضل بحث علمي يقدم حلول ونتائج تطبيقية لمجابهة التغيرات المناخية

 24-05-2022 استعدادات جامعة المنصورة لإلعتماد المؤسسي

 24-05-2022 مشاركة جامعة المنصورة في احتفالية جامعة الدول العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية

 25-05-2022 لة الفضاء األوروبيةمبادرة الوصول للفضاء كجزء من برنامج زمالة األمم المتحدة ووكا

https://pgsr.mans.edu.eg/services/workshop/ekp
https://pgsr.mans.edu.eg/services/workshop/experience-platform
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/climatechange
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/muclimatechange2022
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/institutional-accreditation
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/intellectual-day
https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships/unoosa


 26-05-2022 2222تصفيات المرحلة األولي من مبادرة شباب من أجل التنمية : منتدي التنمية البشرية 

 26-05-2022 جائزة منظمة المجتمع العلمي العربي

 Egypt-Hub 2022-05-29محاضرة توعوية لشرح كيفية استخدام منصة التعليم الموحدة

ة في المرحلة األولي بالمركز األول في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحي NEMRفوز مشروع

 لمبادرة "شباب من أجل التنمية"
2022-05-29 

 فوز مشروع "تطوير نظام ري مبتكر و ذكي و صديق للبيئة بالمركز الثاني بفعاليات المرحلة األولي
 لمبادرة "شباب من أجل التنمية

2022-05-29 

فوز مشروع منتدي بلقيس العصرية في محور التمكين االجتماعي واإلقتصادي للمرأة بالمركز 
 ة األولي لمبادرة "شباب من أجل التنميةالثالث المرحل

2022-05-29 

بين حتمية التغيير ونتائج فوز ورقة سياسات " التهرب الضريبي في المهن الحرة غير التجارية : 
 التطبيق " بالمركز األول بالمرحلة األولي لمبادرة "شباب من أجل التنمية

2022-05-29 

والنفايات الصلبة بمحافظة الدقهلية "الحل لدى وزارة التموين"  فوز ورقة سياسات: إدارة القمامة
 بالمركزالثاني لمبادرة "شباب من أجل التنمية

2022-05-29 

https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/vision-2022
https://pgsr.mans.edu.eg/services/awardss/arsco
https://pgsr.mans.edu.eg/services/workshop/egypt-hub
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/nemr
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/nemr
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/develop-an-innovative-irrigation-system
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/develop-an-innovative-irrigation-system
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/bilqis
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/bilqis
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/development-forum
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/development-forum
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/waste-management
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/waste-management


بالمركزالثالث لمبادرة  2202فوز ورقة سياسات: نحو نظام تعليمي تفاعلي في ظل رؤية مصر 
 "شباب من أجل التنمية

2022-05-29 

 29-05-2022 ريورش عمل بنك المعرفة المص

 29-05-2022 ندوة تعريفية مقدمة من هيئة الفولبرايت عن منحة درجة الماجستير في مجال إدارة األعمال

 30-05-2022 ندوة تعريفية مقدمة من هيئة الفولبرايت عن منحة درجة الماجستير في جميع مجاالت الدراسة

 30-05-2022 ندوة تعريفية مقدمة من هيئة االمديست عن برامج المنح الدراسية لطالب الدراسات العليا

 30-05-2022 قمة التعليم واالبتكار لهيئة االيراسموس االوروبية

 30-05-2022 ندوة دولية بعنوان التغيرات المناخية وصحة واحدة

 31-05-2022 ورش عمل من بنك المعرفة المصري عن كيفية استخدام محرك البحث الموحد

https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/interactive-learning-system
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/interactive-learning-system
https://pgsr.mans.edu.eg/services/workshop/ekb-workshop-31-6
https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships/zoom-31-5
https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships/zoom-meeting-1-6
https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships/amideast-egypt
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/erasmus-23-6
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/one-health
https://pgsr.mans.edu.eg/services/workshop/ekb-31-5-2022


 31-05-2022 للتكيف حول تغير المناخ والتبعات الناتجة عنه CASTTدورة أكاديمية 

 31-05-2022 ألفضل ورقة بحثية Nanomaterialsجائزة 

 31-05-2022 الدولية الفضل رسالة دكتوراه Nanomaterialsجائزة مجلة 

عبر اإلنترنت حول "زيادة المعرفة العلمية وتطوير القدرات البحثية و نقل  Blue Talkندوة 

 التكنولوجيا البحرية
2022-05-31 

  

 

https://pgsr.mans.edu.eg/services/scholarships/castt
https://pgsr.mans.edu.eg/services/awardss/nanomaterials-2022
https://pgsr.mans.edu.eg/services/awardss/nanomaterials-phd-award
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/blue-talk
https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/blue-talk

