هاام ...منح مقدمه من معهد كومساتس بباكستان

أفاد معهد كومساتس بباكستان Comsats Institute of
Information Technologyباإلعالن عن منح دراسية للحصول
على درجة الماجستير فى تخصصات الهندسة الكهربائية  ،الرياضيات ،
الفيزياء  ،علوم الحاسب األلى  ،الكيمياء  ،واألرصاد الجويه الى جانب
العلوم اإلدارية وإدارة المشروعات ،وعلوم األحياء  ،وذلك للفصل
الدراسى ربيع  . 5102علما بأن اّخر موعد للتقدم لهذه المنح 14نوفمبر
. 4102
برنامج  Chevening Scholarships 2014/ 2015بالجامعات
البريطانية

المنح المقدمة من السفارة البريطانية من خالل برنامج:
Chevening Scholarships 2014/ 2015
والخاصة بمنح علمية لدراسة الماجستير لمدة عام بإحدى الجامعات
البريطانية المتميزة في المجاالت اآلتية:
1العالقات الدولية2العلوم السياسية3القانون4االتصال5اإلعالم6-الصحافة

7االقتصاد8-الماليات والسياسات العامة

إعادة الدعوة للحاصلين على منح دراسية سابقة من مكتب  DAADلعام
4102 - 4102

فرص للحصول على دعوة إلى ألمانيا بغرض استكمال البحث أو مشروع
عمل في مؤسسة تعليم عالي حكومية أو معهد األبحاث غير الجامعية.
وتتراوح يبقى  3-0أشهر وال يمكن تمديدها.
الفئة المستهدفة من البرنامج ونحن حملة الدكتوراه العاملين في الجامعات
المصرية أو المؤسسات البحثية .
لمزيد من المعلومات
يرجى مراجعة http://cairo.daad.de/en
لالستفسارات يرجى االتصالWE@daadcairo.o

طلبات الترشيح لعام  4102لمنح علمية في فرنسا

يطلق المعهد الفرنسي بمصر طلبات الترشيح لعام  5102لفترات إقامة
علمية في فرنسا موجهة للباحثين في مرحلة الدكتوراه وما بعد
ونظرً ا لوجود اتفاق جديد مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  ،يتم
تقديم 20منحة سنويًا للباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه لمدة  9أشهر.
جميع التخصصات مقبولة .
مجموعة من منح الدراسية والمشاريع البحثية من جامعة برلين 4102

أصدرت جامعة برلين مجموعة جديدة من المنح الدراسية والمشاريع
البحثية لعام  4102فى العديد من المجاالت خالل العام القادم

منح دراسية للحصول على درجة الماجستير من باكستان لعام 4102

إعلن معهد كومساتس بباكستان COMSATS Institute of
Information Technologyفرص الحصول علي منح دراسية
للحصول علي درجة الماجستير في التخصصات التالية (الهندسة
الكهربائية  -الرياضيات -الفيزياء علوم الحاسب اآللي  -األرصاد
الجوية  -العلوم اإلدارية  -إدارة المشروعات  -علوم األحياء ) وذلك
في الفصل الدراسي الذي يبدأ في ربيع 4102

افتتاح وزير التعليم العالي الدورة التثقيفية لشباب المبعوثين

افتتح السيد األستاذ الدكتور /السيد أحمد عبد الخالق ـ وزير التعليم العالي
واألستاذ الدكتور/الهاللي الشربينى ـ رئيس قطاع الشئون صباح يوم األحد
الموافق  5102/00/01الدورة التثقيفية لشباب المبعوثين الذين تم
اختيارهم للسفر إلى الخارج على خطة البعثات العام  5102 / 5103من
الخطة الخمسية السابعة  5102-5105للدراسة فى مجاالت العلوم
المختلفة ،وذلك بمعهد إعداد القادة بحلوان.
هذا وقد أعلن الوزير أنه تقديراً لدور العلم فى بناء الوطن ،فسوف يتم
مضاعفة أعداد الطلبة المبعوثين للخارج ،مشيراً إلى أنه قد تم وضع آليات
جديدة للمتابعة بشكل دورى مع الجامعات التى سيدرس فيها المبعوثين،
وكذا المكاتب الثقافية التى ستتابع سير دراستهم بالخارج.
كما أشار الوزير إلى أنه فى إطار توجهات الدولة فى المرحلة المقبلة،
فإن تعديل قانون تنظيم الجامعات يأتى فى أولويات الوزارة لتطوير التعليم
العالى بحيث يشمل كل مؤسسات التعليم العالي فى مصر حكومية او
خاصة.

ومن جانبه أشار الدكتور الهاللى إلى أن إستراتيجية القطاع تعتمد على
عدة نواحى ،أهمها :التمويل الحكومى والذى يقدر هذا العام بحوالى 151
مليون جنيه للبعثات ،يتم العمل على مضاعفتها فى ظل دعوة الرئيس
السيسى ب مضاعفة البعثات الخارجية فى التخصصات المختلفة ،كما تم
التركيز على المنح الخارجية من خالل عقد اإلتفاقيات الثنائية مع
المنظمات والهيئات الدولية وكذا من خالل التواصل مع المستشارين
الثقافيين وسفراء الدول التى حققت تقدما ً فى مجاالت علمية مختلفة مثل
الصين واليابان والواليات المتحدة األمريكية وانجلترا وألمانيا وفرنسا،
والدخول معها فى برامج مشتركة إلرسال المبعوثين المصريين للدراسة
بجامعاتهم

برتوكول تعاون بين قطاع الشئون الثقافية و الوكالة األمريكية للتنمية
األمريكية

إلتقى السيد االستاذ الدكتور  /الهاللى الشربينى الهاللى ـ وكيل أول
الوزارة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات السادة ممثلى الوكالة
األمريكية للتنمية األمريكية يوم الخميس الموافق .5102/00/03

هذا وقد تناول اللقاء مناقشة أنواع أعداد المنح التى سيتم تقديمها فى إطار
مبادرة التعليم العالى ( )HEIوالتى تتضمن منح للحصول على الماجستير
وكذا منح تدريبية داخل مصر وكذا بالواليات المتحدة األمريكية.

برتوكول تعاون بين قطاع الشئون الثقافية والبعثات و الملحق الثقافى
باإلمارات العربية

استقبل السيد األستاذ الدكتور /الهاللي الشربينى وكيل أول الوزارة رئيس
قطاع الشئون الثقافية والبعثات يوم الثالثاء الموافق  5102/00/00الســيد
الدكتور  /على محمد الشميلى الملحق الثقافي بسفارة دولة اإلمارات
العربية المتحدة بالقاهرة بمقر مكتب رئيس القطاع .
هذا وقد تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع الجانب اإلماراتي في
المجاالت العلمية والتعليمية والبحثية  ،وقد تم مناقشة بعض المشكالت
التي تواجه بعض طالب اإلمارات  ،حيث أكد األستاذ الدكتور /الهاللي
الشربينى حرص وزارة التعليم العالي المصرية علي دعم العالقات الثنائية
بين البلدين  ،ومن جانبه فقد تقدم السيد الملحق بالشكر للقطاع والوزارة
على الجهد المبذول في سبيل دعم العالقات الثنائية بين البلدين .

دعم العالقات الثنائية بين قطاع الشئون الثقافية والبعثات و جنوب
السودان

استقبل السيد األستاذ الدكتور /الهاللي الشربينى وكيل أول الوزارة رئيس
قطاع الشئون الثقافية والبعثات يوم الثالثاء الموافق  5102/00/00الســيد
الدكتور /إمنويل بابو الملحق الثقافي لدولة جنوب السودان واألستاذ /
شوت الير مساعد الملحق الثقافي لدولة جنوب السودان بمقر مكتب رئيس
القطاع .
هذا وقد تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجاالت
العلمية والتعليمية والبحثية  ،وقد تم مناقشة بعض المشكالت التي تواجه
بعض طالب جنوب السودان  ،حيث أكد األستاذ الدكتور /الهاللي
الشربينى حرص وزارة التعليم العالي المصرية علي دعم العالقات الثنائية
بين البلدين  ،ومن جانبه فقد تقدم السيد الملحق بالشكر للقطاع والوزارة
على الجهد المبذول في سبيل دعم العالقات الثنائية بين البلدين ومستعدة
طالب جنوب السودان .

