االسبوع االول

 /1منح دراسية للحصول على درجة الماجستير ومهمات علمية بالواليات
المتحدة االمريكية
1/8/2014

تعلن الوكالة االمريكية للتنمية الدولية واالدارة المركزية للبعثات عن فتح باب التقدم لمنح مبادرة القاهرة
للفصل الدراسى ربيع  5102وذلك للوزارات والهيئات والمؤسسات الراغبة فى التقدم للحصول على منح
دراسية للعاملين بها للحصول على درجتى الماجستير وكذلك الراغبين فى اجراء ابحاث مشتركة بالواليات
المتحدة االمريكية من الحاصلين على الدكتوراة.
تختص هذه المنح برفع كفاءات الوزارات والهيئات والمؤسسات من خالل المهارات المكتسبة وتنمية قدرات
العاملين بها مع العلم بان هذا المنح ليست منحا بحثية فردية ولن تقبل اى مقترحات بحثية علمية اال التى
ستسهم فى رفع كفاءة المؤسسة التى قدمت المقترح البحثى ولن تقبل االدارة المركزية للبعثات اال نموذج
تقدم واحد فقط من المؤسسة الراغبة فى التقدم.
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/52454.aspx

 /2منح دراسية مقدمه من مؤسسه اليابان
The NIPPON Foundation for social Innovation
5/8/2014

افاد المكتب الثقافى المصرى بطوكيو بأن مؤسسه اليابان تقدم منحا دراسية فى التخصصات المختلفة The
 ، Nippon Foundation for Social Innovationعلما بأن المؤسسه تقوم بتمويل المنح
للدراسة فى اماكن مختلفة من دول العالم وليس شرطا ان يكون داخل اليابان .
وللساده الراغبين فى االطالع على مزيد من المعلومات وشروط التقدم والمستندات المطلوبة وطريقه التقديم
يمكن مراجعه المواقع اإللكترونية الموضحة بعد :ـ

http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/scholarships
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/scholarships/worldwide
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/scholarships/maritime

*** علما بان االداره المركزية للبعثات ال تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/5256.aspx

 /3برامج تدريبيه مقدمه من خالل برنامج التعاون السنغافورى
)(SCPTA
1/8/2014

افادت السيدة وزير مفوض نائب مدير إدارة العالقات الثقافيه لشئون الوافدين والتدريب والتعاون الفني بأنها
تلقت دليل أنشطه برنامج التعاون الفني السنغافوري Singapore Cooperation Programe
 )Award (SCPTAالذى يتيح عدد من البرامج والدورات التدريبية في عدد من المجاالت خالل عام
.5102/5102
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/3326.aspx

 /4منح دراسية مقدمة من نيوزيلندا New Zealand Development
)2015 Scholarships- Africa (NZDS
1/8/2014

أفادت سفاره نيوزيلندا بالقاهرة أنه تم االعالن عن المنح الدراسية الخاصة بدولة نيوزيلندا للتنمية لعام
 5102في اطار البرنامج اإلقليمي األفريقي التابع لوزارة الخارجية والتجارة  ،مع اعطاء األولوية للدراسة
في مجالي التنمية الزراعية أو الطاقة المتجددة.

http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/52414.aspx

 /5منح دراسية مقدمه من حكومة المكسيك لألجانب لعام 4114
1/8/2014

افادت سفاره المكسيك بالقاهرة بأنه تم فتح باب الترشح لمنح البرامج الخاصه المقدمة من حكومة
المكسيك لألجانب لعام  .. 4102وذلك فى البرامج التالية :ـ
 .0أساتذة زائرين
 .4مؤتمرات رفيعة المستوى
 .3برامج للمهتمين بالدراسات المكسيكية (خينار وإسترادا)
 .2منحه االبداع الفنى
 .5منحه للمشتغلين بوسائل االعالم
 .6تحسين جوده مؤسسات التعليم العالى المكسيكية
ويمكن للساده الراغبين فى التقدم لهذه المنح االطالع على الشروط والمستندات المطلوبة
والمزايا المالية للمنحه من خالل الموقع االلكترونى الموضح بعد :ـ
http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros

مع العلم بأنه موضح امام كل برنامج من البرامج السابق اإلشارة اليه اعاله ( مده المنحة ـ
المستندات والشروط المطلوبة ).
اخر موعد للتقدم 4102/8/42 :

*علما بان االداره المركزية للبعثات ال تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/66523.aspx

 /6تخصيص  8منح تدريبية و دراسية فى روما
3/8/2014

يعلن المكتب الثقافى فى روما عن تخصيص  8منح تدريبية و دراسية مدة كل منحة  9اشهر باجمالى المدة 24
شهر فى اطار المشروع المقترح من مؤسسة روندينى االيطالية تحت عنوان جيوميد شباب المتوسط .....
لإلستفسار لدي االدارة المركزيه للعالقات الثقافية (إدارة المنظمات ) بجامعة سوهاج.
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/8-customizable-traininggrants-and-scholarships-in-Rome.aspx

/7منح دراسة اللغة األلمانية
3/8/2014

يعتزم مركز اللغة األلمانية بجامعة سوهاج بالتعاون مع معهد جوته بالقاهرة بتقديم منح لدراسة اللغة
األلمانية لمدرسى اللغة األلمانية بالمدارس الحكومية بالصعيد .وسوف يقوم معهد جوته بدفع رسوم إمتحان
تحديد المستوى للمتقدمين وكذلك رسوم الكورسات شرط اإلنتظام فى الحضور وإجتياز اإلمتحانات بتفوق لمن
يرغب فى االستمرار فى الحصول على منح مجانية للدورات التالية.
على السادة الراغبين فى الحصول على المنح اإلتصال بالمركز وتسجيل اسمائهم حتى يقوم المركز بتحديد
ميعاد لعمل إمتحان تحديد مستوى للسادة المتقدمين حتى يتم توزيعهم على المستويات المناسبة لهم .وسوف
يكون على كل متقدم إحضار خطاب من المدرسة التى يعمل بها يفيد بإنه يقوم بالتدريس فيها.
تليفون المركز :أ .هالة .10151512015
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/AS-A-grant-for-the-studyof-German.aspx

/8منح مقدمه من االتحاد االوروبى فى اطار برنامج
Erasmus Mundus Opportunities to study in Europe
3/8/2014

تقديم منح الدراسات العليا طبقا لبرنامج Erasmus Mundusمن خالل ثالث برامج على النحو التالى :ـ
·Action 1 : Joint Masters and Doctoral Programms
138 Masters and 43 Doctorates
·Action 2: Partnerships
·Action 3 : Promotional Projects
المزايا الماليه للمنحه  :المزايا الماليه تختلف حسب نوع البرنامج المرشح عليه ويمكن مراجعة الموقع االلكترونى
الموضح بعد لالطالع على مزايا كل برنامج وكذا التقدم واالطالع على المعلومات الخاصه بكل برنامج:
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm
http://www.em-a.eu/en/erasmus-mundus.html
*** البعثات التتحمل ايه نفقات عن هذه المنح
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/54852.aspx

/9المؤتمر العلمي العالمي األول لتأصيل العلوم
4/8/2014

تعلن جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم  -جمهورية السودان عن انعقاد المؤتمر العلمي العالمي األول
لتأصيل العلوم تحت عنوان " تأصيل العلوم والواقع والتحديات " ابتداء من 7نوفمبر حتي  9نوفمبر
2102م وعلي من يرغب في المشاركة الكتابة في أحد محاور المؤتمر المرفقة حسب األهداف المحدده وذلك
وفقا للصورة المرفقه .علما بأن أخر موعد لتسليم األوراق العلمية 2014/8/15م ،لمزيد من التفاصيل اضغط
هنا.
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/555623.aspx

/11منح برنامج  Visiting Fellows Programالمقدم منالمعهد
الكورى للسياسه الدوليه االقتصاديه KIEP
4/8/2014

يعلن المعهد الكورى للسياسه الدوليه االقتصاديه  KIEPعن رغبته فى مشاركه الباحثين المهتمين بالدراسات
االقتصاديه الدوليه من خالل برنامج -:Visiting FellowsProgram
المزايا الماديه للبرنامج:ـ
· رسوم التأشيره اذا وجدت
· تذاكر السفر والعوده
· مصاريف البحث
· وجبات غذائيه
· التنقالت الداخليه
· التأمين.
ويمكن للساده الراغبين للمشاركه فى هذا البرنامج االطالع على الموقع االلكترونى الموضح بعد:ـ
http://www.kiep.go.kr/eng/etc/etc03_02.jsp
وللحصول على استماره التقديم من خالل الرابط التالى:ـ
http://ceer.kiep.go.kr/join/notice_view.cer?no=27
ولالستفسار عن اى معلومه او االتصال بالمسئول عن البرنامج من خالل وسائل االتصال االتيه:ـ
Phone: 0082 23460 1042
0082 23460 1043

Fax:

outreach@kiep.go.kr :E-mail
* اخر موعد للتقدم كما هو موضح بالموقع االلكترونى للمعهد  :يتم مراجعه استماره التقدم خالل اخر اسبوعين من كل
فصل دراسى .
**االداره المركزيه للبعثات التتحمل ايه نفقات عن هذه المنح
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/ttre.aspx

