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اإلعالن عن منحة لحضور دورة تدريبية ألعضاء الهيئة 

ولمن يرغب من أعضاء  المعاونة وطلبة الدراسات العليا

بأقسام اللغات اإلنجليزية والفرنسية  هيئة التدريس

للتدريب أحدث الطرق في واإلسبانية واإليطالية واأللمانية 

تدريس اللغات األوروبية الخمس كلغة أجنبية وكيفية 

اإلستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدريس 

سيحصل المتدرب على شهادة حضور . اللغات األجنبية

 .للدورة التدريبية

                                                                                     
"نحو التميز في اللغويات  Xcelingفي إطار المنحة المقدمة من مشروع 

التطبيقية. التدريس المبتكر للغة األجنبية في مصر" الممول من مشروعات 
ية الموقعة بين جامعتي ، وبموجب اإلتفاق+Erasmusاإلتحاد األوروبي 

 يعلن عن: 8112فبراير  11حلوان وسالمنكا في
 

 ديسمبر 11إلى  9 نالتدريبية في الفترة مات فتح باب التسجيل لهذه الدور 
 .الجاري
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على أن يكون التسجيل  ، B2أال يقل مستوى اللغة عند المتدرب عن مستوى 
 التابع له المتقدم. بالقسم العلمي

 
 
 

 ـ سيرة ذاتية
 ـ صورة من الرقم القومي

ة أوروبية وكذلك مواعيد وضح اسم الجامعة المصرية المستضيفة لجامعيالجدول التالي 
 :الدورات.

الجامعة  اللغة

 الزائرة

الجامعة 

 المستضيفة

 التاريخ

1129 ابريل29-21 جامعة فاروس دبلن االنجليزية  

1129يناير   27-21 جامعة القاهرة ساالمنكا اإلسبانية  

جامعة  بواتييه الفرنسية

 االسكندرية

1129فبراير  2-8  

1129مارس  8-2 جامعة القاهرة كويمبرا البرتغالية  

1129 فبراير 18- 13 جامعة حلوان هيدلبيرج األلمانية  

1129ابريل  21-5 جامعة المنيا بولونيا االيطالية  

 شروط التقدم
 

 األوراق المطلوبة:
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"نحو التميز في اللغويات  Xcelingفي إطار المنحة المقدمة من مشروع      
التطبيقية. التدريس المبتكر للغة األجنبية في مصر" الممول من مشروعات اإلتحاد 

، وبموجب اإلتفاقية الموقعة بين جامعتي حلوان وسالمنكا +Erasmusاألوروبي 
 يعلن عن: 8112فبراير  11في

منحة لحضور دورة تدريبية ألعضاء الهيئة المعاونة وطلبة الدراسات  
من جامعات  األلمانية ةبقسم اللغ ولمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس العليا

كلغة  ة األلمانيةأحدث الطرق في تدريس اللغ على للتدريب حلوان والقاهرة والمنيا
 ةكنولوجية الحديثة في تدريس اللغأجنبية وكيفية اإلستفادة من الوسائل الت

سيحصل المتدرب على شهادة . فبراير 82إلى  82وذلك في الفترة بين  ةلمانياأل 
                                     .                                                   حضور للدورة التدريبية

 ديسمبر 11إلى  9 نالتدريبية في الفترة مات فتح باب التسجيل لهذه الدور 
.الجاري  

 

 
على أن يكون التسجيل  ، B2أال يقل مستوى اللغة عند المتدرب عن مستوى 

 التابع له المتقدم. بالقسم العلمي
 
 
 

ذاتيةـ سيرة   
 ـ صورة من الرقم القومي

  جدول المحاضراتمرفق 

 شروط التقدم
 

 األوراق المطلوبة:


