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العدد األول

النشرة اإلخبارية اإللكترونية

بيانات إعالمية
وقرارات

أهم األخبار

أهم األحداث

طيبة في  30يوم

شارك معنا لتحرير النشرة باقتراحات وكتابات وأخبار
للتواصل معانا :

البريد األلكتروني Mohamed.ibrahem@Thebes.Edu.eg
الفيس بوك

أنشطة طالبية

ندوات
ومؤتمرات

أهم األخبار
إعالن النتيجة النهائية للفائزين في مسابقة
بحث عن أثر ثورة 1919
أقامت أكاديمية طيبة مسابقة لطالبها لكتابة بحث
عن أثر ثورة  1919في الحياة المصرية وقد
تقدم عدد (  ) 21طالب ببحوث في المسابقة وتم
فحص البحوث في ضوء الهدف من المسابقة
وتم إعالن النتيجة التالية
المركز األول  :الطالب  /أحمد حمدى محمد علي
المركز الثاني  :الطالب  /رامى ناصر فكري عيد
المركز الثالث  :منصافة بين كل من :
الطالبة  /ثريا عاطف إحمد إبراهيم
الطالب  /سليمات ربيع علي يوسف
وتتقدم أكاديمية طيبة بالتهنئه للطالب الفائزين
وتتمني لهم التوفيق في الحياة األكاديمية والعلمية

إطالق جائزة مصر لتطبيقات
الخدمات الحكومية
جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية هي مسابقة سنوية
للطالب المصريين بالمؤسسات التعليمية بجمهورية مصر العربية
في التطبيقات الذكية للخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول .
وتم اطالقها بمعرض القاهرة الدولي لألتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات بتاريخ  25نوفمبر  2018تحت رعاية السيد رئيس
الجمهورية .
* يتم التقديم للمسابقة عبر الموقع االلكتروني الخاص بجائزة مصر
لتطبيقات الخدمات الحكومية http://govapp-award.eg
* يكون التقديم علي مرحلتين
المرحلة األولي  :يجب أن يتقدم الفريق ملء  Concept Noteعند
طرحها في األول من يوليو  2019وحتي موعد أقصاه 2019/7/30
.
المرحلة الثانية  :علي جميع الفرق المتقدمة في المرحلة األولي وقد
انتهت من استكمال  Concept Noteفي موعدها المحدد  .االلتزام
باستكمال  Submission Formفي موعد اقصاه 2019/9/30
وإال سيتم الغاء اشتراك الفريق كامال في المسابقة .
* ولمعرفة شروط المشاركة الدخول إلي الرابط التالي
http://govapp-award.eg/Content.aspx?I

أبناء طيبة ينشرون العلم في
الدول العربية

بيانات إعالمية وقرارات

بدأ الدراسة بالفصل الصيفي السبت الموافق 2019/6/29
بدأ إمتحان المنتصف 2019/7/20

منح مجانية لطالب األكاديمية
في إطار التعاون المستمر بين أكاديمية طيبة وشركة أدفايزر لالستشارات والتدريب تقدم الشركة منح مجانية ألوائل الخريجين تشمل منحة
لكل من الحاصلين علي المركز األول والمركز الثاني في التخصص للعام الجامعى  2019/2018في الفترة من  10يوليو الي  30إغسطس
 2019علي النحو التالي :
المنح المقدمة :
م

البرنامج

1

دبلوم محلل بورصة األوراق المالية ( ( DSFA

2

دبلوم التصدير والتجارة األلكترونية ( ) DEEC

3

دبلوم إدارة الموارد البشرية ( ) DHRM

4

دبلوم المحاسب المالي المحترف ( ) DPFA

5

دبلوم تصميم المواقع األلكترونية

6

دبلوم تطوير المواقع األلكترونية

7

دبلوم التسويق األلكتروني DDM -

المستندات المطلوبة




شهادة التخرج .
شهادة موضح بها التقديرات .
سيرة ذاتية لألنشطة السابقة .

علي الطالب الحاصلين علي المركز األول والمركز الثاني سرعة التقدم
بالمستندات المطلوبة في مركز خدمة المجتمع ( مركز ماس )
فور إعالن النتيجة

أهم األحداث
تكريم األستاذ الدكتور  /صديق عفيفي
للطالب الحاصلين على المراكز األولي
في مسابقة بحث اثر ثورة  1919في الحياة المصرية

واحة االبتكار واإلبداع
دعما للتميز العلمى وتطوير البحث العلمى يسر إدارة األكاديمية أن تعلن
عن إنشاء مركز البحوث واإلبتكار لتنفيذ االختراعات والمشروعات
الواعده وتكليف إبن االكاديمية الباحث  /مصطفى سيد عضو الفريق
الدولى ألدارة كوارث الفضاء فى برنامج االمم المتحده لدعم تطبيقات
الفضاء والحاصل على جائزة Galactic Problem-Solver
فى مسابقة  SpaceApps2018التى تنظمها وكالة الفضاء األمريكية
ناسا بإدارة المركز .
وعلى الراغبين فى اإلنضمام
التوجه الى مركز المبتكرين فى المبنى الجديد – الدور االول
وملء استمارة االنضمام
 من هو مصطفي سيد  ...؟
ابن أكاديمية طيبة بالمعادى يعمل مدير مركز البحوث باألكاديمية
وعضو المجلس االستشاري لتطبيقات الفضاء باالمم المتحدة

أنشطة طالبية

حصل فريق الكورال
بأكاديمية طيبة بالمعادي
علي المركز األول بمسابقة وزارة التعليم العالى
للعام الجامعى 2019/2018
يذكر أن فريق كورال أكاديمية طيبة فاز بالمركز األول على
مدى  11عاما ً متتالية .

وتتقدم األكاديمية بالتهنئه لكافة أعضاء الفريق

حصل فريق الفنون المسرحية
بأكاديمية طيبة بالمعادي
علي المركز الثالث بمسابقة وزارة التعليم العالي
للعام الجامعى 2019/2018
وتتقدم األكاديمية بالتهنئه لكافة أعضاء الفريق

ندوات ومؤتمرات

المؤتمر العلمي الدولي
ألكاديمية طيبة باألشتراك مع
اتحاد جمعيات التنمية االدارية
تحت عنون
( متطلبات الفاعلية اإلدارية
لدعم التنمية المستدامة )
يوم السبت الموافق
 2019/8/24م

المؤتمر العلمي السادس
والدولي الثالث للجمعية العربية
للقياس والتقويم
بالتعاون مع مدارس طيبة
المتكاملة الدولية
تحت عنوان
تقويم التعليم قبل الجماعى
( الواقع  -التحديات  -الرؤي
المستقبلية )
يوم السبت  5أكتوبر  2019م

